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Τελικά το γκολ που σημείωσε ο Ζημπλιακίδης στο 27’ ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη
στην ομάδα της ΔΟΕ 1-0 κόντρα στην ΠΟΕ/ΥΕΘΑ και την πρόκριση στον τελικό με αντίπαλο την ΠΟΕ/ΥΠΠΟ

Ο μεγάλος τελικός
του κυπέλλου της
ΑΔΕΔΥ, όπως και
της Β’ Κατηγορίας,
θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη
(13-6-2018) και
ώρα 17.45 στο
STAR FC CLUB

Η απώλεια του επί
20ετίας προέδρου των
εργαζομένων στο Υπ
Εσωτερικών, Νίκου Αλεξόπουλου σκόρπισε
θλίψη σε όλη την
ΑΔΕΔΥ και τον Αθλητικό
Τομέα.

Ύστερα απο ένα πολύ δυνατό και συγκλονιστικό παιχνίδι και με ολική ανατροπή η ΟΛΜΕ επικράτησε με
σκορ 5-4 των Επιμελητηρίων και πέρασαν στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσουν την Εμπορική
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2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

ΠΟΕ/ΥΠΠΟ - ΠΟΕ/ΔΟΥ 3-1
Μετά από μια δύσκολη μάχη, η ΠΟΕ/ΥΠΠΟ
πήρε τη νίκη και την πρόκριση με σκορ 3-1.
Στο πρώτο μισάωρο το ματς ήταν μεν μοιρασμένο, αλλά η μεγάλη ευκαιρία για το πρώτο
γκολ χάθηκε από την ΠΟΕ/ΔΟΥ. . Ο Καταραχιάς με φοβερή ατομική προσπάθεια, με ένα
σλάλομ που ξεκίνησε πριν το κέντρο άνοιξε το
σκορ για την ομάδα του (1-0). Στο 37’ ο Καραμανίδης από δεξιά και μετά από πάσα του
Στόικου έκανε το 2-0, και στο 43’ πάλι ο Καραμανίδης, μετά από λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων, σκόραρε και το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΠΟΕ/ΔΟΥ βγήκε στο γήπεδο αποφασισμένη να παλέψει και να διεκδικήσει όσες
πιθανότητες της είχαν απομείνει για κάτι καλό,
αλλά της στάθηκαν εμπόδιο η αστοχία, η τύχη
της, αλλά και ο πολύ καλός Παρλαμέντης που
κατέβασε ρολά σε αρκετές χαμένες ευκαιρίες
από τη μεριά της ΠΟΕ/ΔΥΟ (53’, 58, 80, 85’).
Όχι όμως και στη φάση του 90’ όπου ο Βέρρος μείωσε σε 3-1, που ήταν και το τελικό. Στο
13’ ο Κατσιπάνος απόκρουσε πέναλτι του Καραμανίδη. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Στόικος, Παρλαμέντης, Τσιρώνης, Μαντάς και
Καταραχιάς, ενώ από την ΠΟΕ/ΔΟΥ ξεχώρισαν οι Βλάχος, Βερρος, Ταπρανζτης και Κατσιπανος.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Φωτάκης Κουτσογιάνης, Μαντάς, Χίτζιος (60’ Ζερίνος), Τσιρώνης (65’ Μπαντουδάκης), Στόικος (70’ Παύλου), Καταραχιάς, Καραμανίδης (75’ Νίξης),
Μαγκλάρας, Κατσαβριάς
ΠΟΕ/ΔΟΥ: Κατσιπανος, Κοκοροσκος, Ζωχιος,
Ζαρωτιάδης, Γκογκας, Καρδουλας, Ζήσης,
Βλάχος, Κρητικός, Ταπραντζης (Φτουλης,
Φλεσσας, Κατσαντώνης, Κολκουβινης, Γακόπουλος, Ναυροζογλου, Μαλαδόπουλος)

ΔΟΕ - ΠΟΕ/ΥΕΘΑ 1-0

Ένα γκολ που σημειώθηκε στο 27’ από τον
Ζημπλιακίδη ύστερα από πάσα του Ελευθερίου, όπως αποδείχθηκε ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στη ΔΟΕ. Μια νίκη που την οδηγεί
στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου της ΑΔΕΔΥ,

όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ. Σε γενικές γραμμές το ΥΕΘΑ είχε
την πλήρη υπεροχή και κατοχή της μπάλας,
όμως η ΔΟΕ, έπαιξε έξυπνα, έκλεισε τους χώρους του κέντρου, περίμενε την αντίπαλό της,
προσπαθώντας να μην δημιουργούνται κενά,
με συνέπεια οι όποιες ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν έπεσαν πάνω στον καλό πορτιέρο
των γηπεδούχων, που κατέβασε ρολά. Δεν θα
μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς διακριθέντες,
αφού και από τους δυο μονομάχους όσοι αγωνίστηκαν έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Γιαννόπουλος, Πανάγος, Αγιαννίδης, Λάζος, Τσιτλακίδης, Χριστοδουλόπουλος, Εμμανουήλ, Ζημπλιακίδης, Βούκαλης,
Ελευθερίου, (Παπαδημητρίου, Παπαθανασίου,
Καλής, Χαιδεμένος, Μαραγκός, Κουκοράβας,
Σερέτης, Γουναρίδης, Βλαχογιάννης).
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Βάγιας, Γιαννακάκης,
Παρούσης, Κομπορόζος, Μουζής, Σακκάς,
Μυκονιάτης, Κουκόπουλος, Σαχινίδης, Καραβασιλειάδης, (Αγγελίδης, Σοσώνης, Βάρσος,
Ζαμπάρας).

Θρήνος στην ΑΔΕΔΥ και
τον Αθλητικό
Τομέα

Δυστυχώς η μοίρα
διάλεξε άλλο μονοπάτι για τον Νίκο
Αλεξόπουλο, τον
πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Υπ. Εσωτερικών. Αντί να
τον αφήσει να χαρεί για μια χρονιά
τις βραβεύσεις του
Αθλητικού Τομέα,
δυστυχώς του στέρησε αυτό, αλλά και τη χαρά
των δικών του ανθρώπων που πλέον δεν θα
τον έχουν πια δίπλα τους. Η κηδεία του προέδρου των εργαζομένων του Υπ Εσωτερικών
θα γίνει σήμερα στο Νεκροταφείο Ριζούπολης
στις 13.00. Η προσφορά του επί 20 χρόνια
στο συνδικαλιστικό όργανο του Υπουργείου,

ΟΛΜΕ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 5-4
Σε ένα συγκλονιστικό ματς όπου η αγωνία χτύπησε κόκκινη, η ΟΛΜΕ
πήρε μεγάλη νίκη με 5-4 και μάλιστα με ανατροπή και πέρασε θριαμβευτικά στο μεγάλο τελικό του Κυπέλλου. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 25’ με τον Mουζακίτη, με την ΟΛΜΕ να
αγγίζει την ισοφάριση στο 39ο λεπτό, όταν ο Λύτρας έχασε πέναλτι
που κέρδισε ο Πούλος. Η ισοφάριση ήρθε τελικά στο επόμενο λεπτό
έπειτα από κεφαλιά του Τσίντζου. Τα Επιμελητήρια όμως δεν πτοήθηκαν και στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου πέρασαν ξανά μπροστά
στο σκορ, με τον Γεροκωνσταντή να κάνει το 1-2 στο 40’. Στην επαναληψη, στο 52ο λεπτό ο Πούλος κέρδισε ξανά πέναλτι, το οποίο
αυτή τη φορά εκτέλεσε ο ίδιος, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα και
ισοφαρίζοντας εκ νέου για την ομάδα του σε 2-2. Το επόμενο τέταρτο
άνηκε αποκλειστικά στα Επιμελητήρια, τα οποία ανέβασαν τους ρυθμούς αισθητά, κορυφώνοντας επιτυχημένα τις προσπάθειές τους.
Στο 58’ ο Παπαιωάννου έκανε το 2-3 με πέναλτι και 70’ ο Μουζικίτης
το 2-4. Η ΟΛΜΕ ωστόσο δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα. Στο
75’ ο Δόγιας με μακρινό σουτ μείωσε σε 3-4 και στο 77’ ο Τσιγκούλης
με πλασέ ισοφάρισε σε 4-4, βάζοντας φωτιά στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Και εκεί ήταν που φάνηκε ότι οι γηπεδούχοι το ήθελαν περισσότερο. Εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ που είχαν αποκτήσει από
τα δυο γκολ και στο 84’ ο Πούλος με εξαιρετική ατομική προσπάθεια
όπου πέρασε και τον τερματοφύλακα έβαλε με τον ωραιότερο τρόπο
το κερασάκι στην τούρτα για το 5-4, ολοκληρώνοντας την επική ανατροπή για την ΟΛΜΕ. Διακριθέντες των νικητών οι Πούλος, Τσιγκού-

αλλά και σαν μέλος του Γενικού Συμβουλίου
της ΑΔΕΔΥ ήταν τεράστια. Κάτι που το αναφέρει και ο ίδιος ο γγ του Αθλητικού Τομέα και
στενός του συνεργάτης στην ποδοσφαιρική
ομάδα, Δημήτρης Μίχας, λέγοντας τα εξής:
«Θρήνος και θλίψη στην ΑΔΕΔΥ και στον
Αθλητικό Τομέα. Ο Νίκος Αλεξόπουλος, δυστυχώς δεν θα είναι κοντά μας την Τετάρτη στις
βραβεύσεις μας, όπως έκανε με συνέπεια και
κάθε χρόνο. Ήταν ένα από τα επίλεκτα στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας μας. Ένας άνθρωπος σεμνός και ταπεινός, που μόνον
καλά λόγια μπορεί κανείς να πει. Η απώλεια
και το κενό του θα είναι μεγάλο για όλους μας,
αλλά και για την οικογένειά του και τα προσφιλή του πρόσωπα. Ο Αθλητικός Τομέας κι εγώ
προσωπικά εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του». Η ΑΔΕΔΥ σε ένδειξη πένθους δεν θα παραθέσει δείπνο μετά
τη λήξη των απονομών, όπως είχε προγραμματιστεί.

Την Τετάρτη οι τελικοί
Ο Αθλητικός Τομέας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. οργανώνει
την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 (ώρα 17.45),
τους τελικούς κυπέλου ποδοσφαίρου
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο γήπεδο STAR FC CLUB Αλκυονίδων 4, Ακτή Α΄ Αλιπέδου Βούλας Τ.Κ.
16673 Τηλ. 210-8954930 – 210-8957090
Τελικός Κυπέλλου Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.
- Δ.Ο.Ε. Τελικός Κυπέλλου Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ο.Λ.Μ.Ε. - Ε.Ν.Α.Σ. (Εμπορική Τράπεζα)
Μετά τη λήξη θα γίνει η απονομή κυπέλλου
πρωταθλητών Α.Δ.Ε.Δ.Υ. περιόδου 2017 –
2018, απονομές τιμητικών συμμετοχών όλων
των Ομοσπονδιών, φορέων που συμμετέχουν
στο πρωτάθλημα, Απονομή κυπελλούχου
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η παρουσία σας στις εκδηλώσεις
θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά
για τους εργαζόμενους αθλητές του Δημοσίου.

λης, Τσόκρη και Ζαρνάβαλος. Άριστη η διαιτησία.
ΟΛΜΕ: Δαρακονταειδής, Πετώνης, Γασπαρίδης, Αιβαλης, Σπαντιδάκης, Τσόκρης, Δόγιας, Τσίντζος, Πούλος, Λυτρας, Τσιγκούλης, (Αποστολόπουλος, Ζαρναβαλος, Μπούκας, Βουτυρέας, Γκαβογιαννάκης,
Ιωάννου).
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Παναγιωτόπουλος, Χριστόπουλος, Γεροκωσταντής, Χάλιακας. Θ.Νίνος, Μπαλαδήμας, Ματσούκας, Στ.Νίνος, Μουζακίτης, Ζιάκας, Παπαϊωάννου. Αλλαγές: Αντωνίου, Κοτσάνης.

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0-8

Άνετη επικράτηση της Εμπορικής με σκορ 8-0 κόντρα στο Δήμο Γαλατσίου, που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις δυνατότητες ενός
τόσου δύσκολου αγώνα, με συνέπεια δίκαια να ηττηθεί. Η Εμπορική
από τη μεριά της δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη με συνέπεια
όχι μόνον να πάρει μια άνετη νίκη, αλλά και να είναι εκείνη που θα
αγωνιστεί στο μεγάλο τελικό με αντίπαλο την ΟΛΜΕ. Μεγάλο μερίδιο
της νίκης – πρόκρισης είχε ο Βυλλιώτης που σημείωσε τρία τέρματα,
ενώ επίσης σκόραραν και οι Ανθής, Γεωργόπουλος, Κιούσης, Βαρδακώστας και Κουτσουπιάς. Δοκάρι είχε ο Ανθής, ενώ μια πολύ σπουδαία απόκρουση του Μανωλάκου στο 0-1, κράτησε τη ψυχολογία των
συμπαικτών του σε υψηλά επίπεδα.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μανωλάκος, Δανέζης (46’ Γιγκλάς), Κεχαγιάς (60’ Τσαμπρας), Μιχαλόπουλος, Ανθής (46’ Βαρδακώστας), Ορφανός (46’ Γεωργόπουλος), Καραντζούνης, Καλλομενίδης, Ανδρεάδης, Κουτσουπιάς (60’ Κιούσης), Βυλλιώτης.
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