Απο τις ομάδες που μπορεί κανείς εύκολα να μιλήσει κολακευτικά, είναι και η ΔΟΕ, που χρόνια τώρα
συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας, παρουσιάζοντας ένα καλό σύνολο

Με το εμφατικό 9-0 η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, πήρε εύκολα το εισιτήριο για την επόμενη φάση
του κυπέλλου, επικρατώντας
των Επιμελητηρίων. 4 γκολ ο
Αγγελίδης, 3 ο Κουκόπουλος,
Καραβασιλειάδης, Χαρακάκος

Για να προκριθεί τελικά ο
ΟΑΕΔ, έπρεπε να σημειωθούν
τέσσερα γκολ στην κανονική
διάρκεια (2-2) και να εκτελεστούν 11 πέναλτι! Παιχνίδι για
γερά νεύρα, όπου επικράτησε ο
πιο ψύχραιμος - τυχερός...
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Και μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, προκειμένου να
διεξαχθεί η πρώτη φάση του κυπέλλου, αυτό το Σάββατο θα
συνεχιστεί το πρωτάθλημα, με
την πραγματοποιήση της 4ης
ενδιαφέρουσας αγωνιστικής
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ΠΟΕ/Δ0Υ - ΠΟΕ/ΥΠΠΟ 4-2
Παρότι και οι δυο μονομάχοι παρατάχθηκαν
με ελλείψεις, εν τούτοις έγινε ένας σπουδαίος
αγώνας. Η ΠΟΕ/Δ0Υ χωρίς Καμίδη, Αναστασίου Κοκοροσκο έπαιξε ωραίο και ουσιαστικό
ποδόσφαιρο και επικράτησε της αντιπάλου
του με σκορ 4-2. Το ΥΠΠΟ από την άλλη δημιούργησε κι έχασε αρκετές ευκαιρίες για γκολ,
με τους Καραμανίδη, Πετρόπουλο, Κουτσογιάννη, που δεν αξιοποίησε, αλλά και απέναντι
στον Κατσιπάνο που βρέθηκε σε καλή μέρα
και περιόρισε τις ορέξεις των αντιπάλων του
επιθετικών. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η επίθεση των νικητών με τους
Βέρρο, Κρητικό και Γκόγκα Στο 15 μετά από
ωραίο συνδυασμό Τσούμαρη Μπουζινέκης
Γκόγκα και τα Τάπρατζη ο τελευταίος με κάθετη μπαλιά βρήκε τον Πάσχο που απέναντι
στον Ζερίνο τον πλάσαρε εύστοχα κάνοντας
το 1- 0. Στο 25 οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν
σε 1-1 με τον Καραμανίδη Στο 40’ ο Τάπρατζης μόνος του με το Ζερίνο έκανε το 2-1 το
οποίο ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου
ημιχρόνου (διαμαρτυρήθηκαν οι φιλοξενούμενοι) Στο δεύτερο ημίχρονο η ΠΟΕ/Δ0Υ συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι με τους Γκόγκα
Μπουζινεκη και Κρητικό, να αναστατώνουν
την αντίπαλη άμυνα. Έτσι στο 55’ ο Βέρρος
ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-1. Αλλά
πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί το ΥΠΠΟ,
μείωσε σε 3-2 με ατομική ενέργεια του Πετρόπουλου . Το τελικό 4-2 διαμόρφωσε ο Πάσχος
στο 80’, ενώ θα τεράστια ευκαιρία έχασε ο Καραμανίδης όταν μόνος του με τον Κατσιπάνο
πλάσαρε πάνω στον έμπειρο πορτιέρο. Ουδείς υστέρησε από τους νικητές ενώ υπέρτεροι ήταν οι Τσούμαρη, Γκόγκας, Βέρρος,
Μπουζινεκης και Ταπραντζής.
ΠΟΕ/Δ)Υ: Κατσιπάνος καρδούλας Τσούμαρης Μηλαδόπουλος Γκόγκας Μπουζινέκης Πάσχος Βλάχος Κρητικός Βέρρος Ζωχιός
(Γακόπουλος Φτούλης Μ., Ζωχιός Κολκουβινης Φτούλης Κ., Χρήστου.

ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Ζερινος, Χατζηβασιλείου, Μαντας , Λαμπρινίδης, Φωτάκης, Τριανταφύλλου,
Κουτσογιαννης, Καλογερόπουλος, Κατσαβριάς, Πετρόπουλος, Καραμανιδης, Μπαντουδακης, Γεωργιάδης

Ανετη επικράτηση – πρόκριση για τον Δήμο
Αθηναίων, που κόντρα στη Βουλή έκανε τα
δύσκολα… εύκολα. Οι νικητές ήταν εκείνοι
που δημιούργησαν τις περισσότερες φάσεις
και όπως ήταν επόμενο και λογικό, στο τέλος
πανηγύρισαν τη νίκη με σκορ 3-0, περνώντας
στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Σε μεγάλη
μέρα ο Τσαβδαρίδης που σημείωσε και τα τρια
γκολ, φθάνοντας συνολικά στα 9. Το πρώτο
μέρος έληξε 0-1 με τον Τσαβδαρίδη στο 40’ να
ανοίγει το σκορ. Στην επανάληψη ο Δήμος,
πίεσε και κατάφερε να σημειώσει άλλα δυο
γκολ με τον ίδιο… εκτελεστή (Τσαβδαρίδης).
Αρχικά στο 60’ έκανε το 0-2 και στο 75’ το 0-3,
διαμορφώνοντας το τελικό 0-3. Δοκάρι είχαν οι
Κοντιζάς και Στρατής. Διακρίθηκαν από τους
νικητές οι Μαχαίρας, Τσαβδαρίδης και Στρατής.

ΟΣΥΟ – ΠΟΕΔΗΝ 3-2
Παιχνίδι για γερά νεύρα ήταν αυτό μεταξύ της
ΟΣΥΟ και της ΠΟΕΔΗΝ, όπου νικήτρια αναδείχθηκε η πρώτη με σκορ 3-2. Αξίζει να σημειωθεί πως οι φιλοξενούμενοι παρότι
παρατάχθηκαν με δέκα παίκτες, εν τούτοις
ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν στο σκορ με
τον Κώστα στο 25’ να κάνει το 0-1. Το 1-1 σημείωσε με κεφαλιά ο Μυστιλόγλου στο 47
ύστερα από σέντρα του Καπερώνη. Παρότι η
ΟΣΥΟ έχανε τις ευκαιρίες, η ΠΟΕΔΗΝ ήταν
εκείνη που βρήκε δίχτυα μετά από δυο λεπτά,
με τον Πουρίκη να σκοράρει και να δίνει και
πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του (1-2). Η
απάντηση της ΟΣΥΟ ήρθε στο 52’ με τον
Δήμο και ύστερα από ωραία κεφαλιά να κάνει
το 2-2. Τεράστια ευκαιρία στο 80 όταν ο Μυ-

στιλόγλου έχασε πέναλτι στέλνοντας την
μπάλα άουτ το οποίο κέρδισε ο ίδιος. Όμως
ένα λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα ο Πιάς
που είχε μπει σαν αλλαγή στο 82 με ωραίο
μακρινό σουτ σημείωσε το 3-2, που ήταν και
το τελικό.
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας Καναβάκης Καραγιάννης
Καρίτζης Παπαχριστόπουλος Σακκάς Καϊδατζής Καπερώνης Δήμος Μυστιλόγλου Ροδίτης,
(Πιας).

Πολύ δυνατά, σχεδόν από τα ¨αποδυτήρια¨
ξεκίνησε το ματς το ΥΕΘΑ, προηγούνταν ήδη
στο 5´ με 2-0 (!) και πήρε άνετα την πρόκριση
με 9-0. Το παιχνίδι ήταν μονόλογος, οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή, πίεζαν συνεχώς,
δεν απειλήθηκαν και πήγαν στα αποδυτήρια
με το σκορ στο 4-0. Το σκορ άνοιξε μόλις στο
2´ ο Κουκόπουλος με κοντινό πλασέ, ο Αγγελίδης με σουτ στο 5´, το 2-0. Ανατροπή του Αγγελίδη, ο Κουκόπουλος ευστόχησε από την
άσπρη βούλα, 3-0 στο 26´. Σκορ ημιχρόνου
4-0 , με χατ τρικ του Κουκόπουλου στο 37´.
Στο β´ μέρος το σκηνικό δεν άλλαξε και στο
51´ ο Αγγελίδης με δυνατό σουτ 5-0. Μετά
από έξοχο συνδιασμό ο Καραβασιλειάδης με
πλασέ το 6-0 στο 61´. Ακολουθούν δύο πανομοιότυπα γκολ με σουτ από τον Αγγελίδη στο
70´ και 79´. Το τελικό 9-0 με ένα πολύ όμορφο
γκολ από τον Χαρακάκο, με κεφαλιά ψαράκι
στο 84´. Ουδείς υστέρησε εκ των γηπεδούχων, οι οποίοι έπαιξαν ένα άκρως ελκυστικό
ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερη μνεία για τους σκόρερ
Αγγελίδη και Κουκόπουλο, με τέσσερα και τρία
γκολ αντίστοιχα, ήταν οι κορυφαίοι του γηπέδου.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Γιαννακάκης, Σακκάς
(46´ Παρασκουλάκης), Βάγιας, Χρυσοβέργης,
Παρούσης, Καραβασιλειάδης, Μυκωνιάτης
(46´ Χαρακάκος), Αγγελίδης, Χαλυκιάς (46´ Ελ
Ράντι), Κουκόπουλος.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – ΔΟΕ 2-0
Μεγάλη νίκη – πρόκριση πήρε η Πυροσβεστική κόντρα στην πολύ δυνατή ομάδα της ΔΟΕ. Το ματς είχε πολλές και καλές στιγμές και από τις
δυο μεριές, με την μπάλα να αλλάζει αρκετά πόδια, όμως οι Πυροσβέστες ήταν εκείνοι που κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα και μάλιστα δυο φορές! Ένα τέρμα σε κάθε ημίχρονο. Στο 20’ ο Κανέλλος ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 1-0-, με το
οποίο έληξε και το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη η ΔΟΕ, προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά δεν τα κατάφερε, αντίθετα η Πυροσβεστική σημείωσε και δεύτερο γκολ με τον Παινέση στο 60’ να κάνει το 2-0, με το οποίο έληξε το παιχνίδι.
Πυροσβεστική : Βλάχος Ευσταθίου Βλαχοκυριάκος Τσαλκιτσίδης Θεοχάρης Πλιατσικούρας Καραμάνος Φραγκογιάννης Κιέζος Κανέλλος Φραγκούλης (Καρβούνης Τσακνιάς Κύρκης Γκαβέλας Λουκιπούδης Παινέσης Τέγας).
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ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – ΟΣΥΠΑ 4-2

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3η ΑΓΩΝ

Πιο δύσκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ, επικράτησε 4-2 της ΟΣΥΠΑ, με
την τελευταία να έχει παραταχθεί από τον Γιώργο Ανδρινόπουλο κατά τρόπο
άριστο. Σε μεγάλη μέρα ο Λαζακης σημείωσε τα τρια απο τα συνολικά τέσσερα γκολ του Υπουργείου. Στο 15’ ο Μαγκάτος σούταρε, η μπάλα χτύπησε
σε πόδι αμυνομένων και κατέληξε στα δίχτυα του Υπουργείου για να γίνει το
0-1. Στο αμέσως επόμενο λεπτόο Λαζάκης πήρε την μπάλα μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε με συνέπεια να καταλογιστεί πέναλτι που εκτέλεσε ο
ιδιος κι έκανε το 1-1. Στο 35’ η ΟΣΥΠΑ πήρε κεφάλι κάνοντας το 1-2 και πάλι
με τον Μαγκάτο. Όμως το Υπουργείο όπως αποδείχθηκε είχε λύσεις κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με ένα ωραίο τέρμα του Λαζάκη στο 40’ και
ύστερα από ωραία ατομική ενέργεια. Στο δεύτερο μπορεί να έγιναν οι δέουσες αλλαγές, όμως οι γηπεδούχοι εξακολουθούσαν να πατούν καλύτερα.
Έτσι στο 60’ ο Λαζάκης ήταν ο παίκτης που ανέβασε το δείκτη του σκορ στο
3-2 με γωνιακό σουτ. Ακολούθησαν κάποιες ευκαιρίες στις οποίες ο Καραγιώργος, είπε παρών, εκτός από τη φάση του 85’ όπου ο Μακρίδης σέντραρε
ο Κουρής έπιασε κεφαλιά, προσωρινά ο πορτιέρο της ΟΣΥΠΑ απόκρουσε
αλλά ο Κίτσης πήρε το ριμπάουντ και με ωραίο τελείωμα έκανε το 4-2, που
ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Λαζάκης, Πλατής, παρότι
η ομάδα δεν κατάφερε να πιάσει την απόδοση που έπρεπε. Από την
ΟΣΥΠΑ που έχει παράπονα από τη διαιτησία, άρεσαν οι Μαγκάτος, Παπακώστας, Αμουτζιάς.
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Μίχας Ι., Κωτσιόπουλος, Νακόπουλος,
Μαυρέλης, Βαρυθυμιάδης, Πλατής, Γκάτσης, Λαζάκης, Κουρής, Δημητρόπουλος, Παγκρατης, Μίχας Δ.).
ΟΣΥΠΑ (Ανδρινόπουλος, Δραγώτης): Καραγιώργης, Δρακόπουλος, Καρράς,
Πανόπουλος, Τσούμας, Αμουτζιάς, Παπακώστας, Νιώτης, Καλόνης, Σακαρέλος, Μαγκάτος.

Δυστυχώς σε έναν αγώνα – κλειδί για
τη συνέχεια στο κύπελλο, η
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ ήρθε αντιμέτωπη με τη
σκληρή πραγματικότητα και την ατυχία να μην μπορεί στον αγώνα με την
ΠΟΕ/Δ0Υ να μην παραταχθεί με τη
βασική της 11άδα. Το γεγονός πως
τα 2/3 του ρόστερ, αποτελείται από

παίκτες που ακολουθούν βάρδια όλες
τις μέρες της εβδομάδος, ανάγκασε
τον Δημήτρη Ζερίνο, να παρατάξει
σύνθεση ανάγκης, με τα γνωστά
αποτελέσματα. Και βεβαίως προκαλεί
εντύπωση, πως το ΥΠΠΟ, μια κατ’
εξοχήν ομάδα κυπέλλου, παρουσιάστηκε με τόσες πολλές ελλείψεις.

Ευχές σε Νικόπουλο
Ένα ατύχημα που συνέβη στον υπεύθυνο και προπονητή της ΟΛΜΕ Θανάση Νικόπουλο, στάθηκε αιτία να μην μπορεί να δώσει το παρών στον
αγώνα κυπέλλου με τον ΟΑΕΔ, όπου η ομάδα του ηττήθηκε 6-5 στα πέναλτι
με κανονική διάρκεια αγώνα 2-2. Σύσσωμη η ομάδα του εύχεται περαστικά
και ιδιαίτερα ο Θανάσης Αποστολόπουλος, που λόγω της απουσίας του σήκωσε μόνος του όλο το βάρος της αποστολής.

Τα αποτελέσματα του κυπέλλου
Α’ Κατηγορία: Βουλή - Δήμος Αθηναίων 0-3, Πυροσβεστική - ΔΟΕ 20, ΟΣΥΟ
- ΠΟΕΔΗΝ 3-2, ΠΟΕ/ΔΟΥ - ΠΟΕ/ΥΠΠΟ 4-2, ΠΟΕ/ΥΕΘΑ - Επιμελητήρια 90, ΥοΕσωτερικών/Περιφέρειας - ΟΣΥΠΑ 4-2.
Β’ Κατηγορία: ΟΔΥΕ - ΓΛΚ 2-7, Εμπορική - Δήμος Γαλατσίου 3-2, Υπ Παιδείας - Τελωνειακοί 3-2, ΟΛΜΕ - ΟΑΕΔ 2-2 (5-6 πεν), Υπ Γεεωργίας - ΕΦΚΑ
1-3
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Τα συνολικά γκολ που σημειώθηκαν
στη διάρκεια της 3ης αγωνιστικής
και στις δυο κατηγορίες ήταν 61

Συνολικά 9 γκολ σημειώθηκαν στον
αγώνα μεταξύ των ομάδων:
ΟΔΥΕ - Ταχ Ταμ 1-8

Δ.Ο.Ε.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.

Ο.ΣΥ.Π.Α.
Ο.Σ.Υ.Ο.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.

0
3
0
6
3
1

Εξ αναβολής
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

1 -1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α ΒΝ Ι Η
1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
3 9
2 Ο.Σ.Υ.Ο.
3 9
3
3 6
4 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.
3 5
5 Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
3 5
6 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
2 3
7 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
2 3
8 Δ.Ο.Ε.
3 3
9 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
3 2
10 Ο.ΣΥ.Π.Α.
3 1
11 ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
3 1
12 Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
3 0

3
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

ΤΕΡΜ
0 0
0 0
0 1
2 0
2 0
0 1
0 1
0 2
2 1
1 2
1 2
0 3

-4
-2
-2
-0
-3
-5

12 0
8 0
10 6
13 6
9 3
3 5
3 8
1 7
6 9
3 5
2 11
3 13

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ.Ο.Ε.
Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
Ο.Σ.Υ.Ο.
Π.Ο./ΥΠ.ΠΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3η ΑΓΩΝ
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο.Λ.Μ.Ε.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΕΦΚΑ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Γ.Λ.Κ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
3 7
Ο.Λ.Μ.Ε.
3 7
Ο.Α.Ε.Δ.
3 7
ΕΦΚΑ
4 6
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
3 6
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
4 6
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
2 4
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
3 4
Γ.Λ.Κ.
3 3
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
3 1
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
2 0
Ο.Δ.Υ.Ε.
3 0

2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0

0
0
0
2
1
2
0
1
2
2
2
3

1 -4
Αν
3 -2
4 -3
1 -8
5 -1

11 4
11 6
9 5
10 8
7 5
9 9
7 4
9 8
7 9
6 12
1 5
3 15

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
ΕΦΚΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Λ.Μ.Ε.
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο.Α.Ε.Δ.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ο.Δ.Υ.Ε.
Γ.Λ.Κ.
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
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ΟΛΜΕ – ΟΑΕΔ 2-2 (5-6 πεν)
Μοιρασμένο παιχνιδι. Στο πρωτο ημιχρονο κυρίαρχος ο ΟΑΕΔ πετυχε δυο γρήγορα γκολ με
κεφαλιες απο τους Μακρή στο 2’ και Ψιρίδη
το 25’ αντίστοιχα.με δυνατό ευθύβολο σουτ,
που ηταν και το σκορ ημιχρόνου, ενω είχε και
αρκετες ευκαιρίες να ανεβάσει τη διαφορά των
τερμάτων. Στην αρχη του δεύτερου μέρους
του παιχνιδιού 55 αποβλήθηκε ο Ντράχας απο
την ομάδα του ΟΑΕΔ και έδωσε το έναυσμα
για αντεπίθεση διαρκείας της ΟΛΜΕ. Αποτέλεσμα αυτού ήταν όχι μόνον οι γηπεδούχοι να
μειώσουν αρχικά σε 2-1 στο 65’ αλλά και στο
77’ να φέρουν τον αγώνα στα ίσα κάνοντας το
2-2 με ισάριθμες κεφαλιές του Αϊβαλή. Μέχρι
τη λήξη υπήρξαν ευκαιρίες και απο τις δυο
ομάδες για να πάρει την πρόκριση με κορυφαία όλων το τετ α τετ για τον ΟΑΕΔ του Ψυρίδη με τον αντίπαλο τερματοφύλακα που
σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. 2-2 τελικο. Η
πολυπόθητη πρόκριση κατοχυρώθηκε στον
ΟΑΕΔ στη διαδικασία των πεναλτι με σκορ 76. Από την πλευρά των ηττημένων σκόραραν
οι Τσιγκούλης, Λιάσκος, Γκαβογιαννάκης,
Τσίντζος, ενώ διακρίθηκαν οι Αιβαλής Λιάσκος
Τσιγκούλης.
ΟΛΜΕ: Δρακονταειδής, Βουτυρέας, Γκαβογιαννάκης, Λιάσκος, Σπαντιδάκης, Τσόκρης,
Γασπαρίδης, Τσιγκούλης, Τσίτζος, Δρούγκας,
ΑΙβαλής, (Αποστολόπουλος, Ιωάννου, Πετώνης).
ΟΑΕΔ: Καλαιτζής, Συνέσιος, Βασιλείου, Μακρής. Μανωλιάδης, Σταθόπουλος, Σιάσος, Γεωργατζέλης, Ντράχας, Λουκίδης, Ψυρίδης,
Δίζος, Ραίος, Μπαρτζιώτης. Διακρίθηκαν οι
Σταθόπουλος, Ψυρίδης, Σιάσος.

ΟΔΥΕ – ΓΛΚ 2-7
Στο πρώτο μέρος θα μπορούσε κανείς να πει,
πως η ΟΔΥΕ, κατάφερε να αντισταθεί και να
δείξει κάποιες αρετές , κομμένες από την εμπειρία των παικτών της γι αυτό άλλωστε και το
πρώτο μέρος έληξε 0-2. Στην επανάληψη η
καλή φυσική κατάσταση και το φρεσκάρισμα
των φιλοξενουμένων τους έδωσε τη νίκη –
πρόκριση με σκορ 7-2. Αξίζει να σημειωθεί
πως η ΟΔΥΕ, ποτέ δεν έχει εγκαταλείψει έναν
αγώνα, ακόμη και όταν το σκορ έχει πάρει
έκταση, όπως με το ΓΛΚ, που παρότι το τελευταίο προηγήθηκε ακόμη και με 7-0, εν τούτοις

δεν πτοήθηκε και κατάφερε στο 65’ αρχικά με
τον Χατζηνικολάου να μειώσει σε 1-7 και στο
75’ ε τον Δανιηλίδη ακόμη περισσότερο σε 27, που ήταν και το τελικό . Το πρώτο ημίχρονο
έληξε 0-2 με δυο τέρματα του Καλογιάννη,
που ήταν και ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, αφού σημείωσε πέντε γκολ συνολικά.
Στην επανάληψη έκανε άλλα τρια , ενώ επίσης
σκόραραν και οι Δήμος, Μαρκόπουλος. MVP
της αναμέτρησης ο Καραγιάννης, χωρίς να
υστερήσει κανείς από τους νικητές, ενώ από
την ΟΔΥΕ άρεσαν οι Βούζας, Χατζηνικολάου,
Δανιηλίδης.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Βούζας, Παπαμιχαήλ,
Δρέκος , Χατζηνικολάου, Δανηιλίδης, Στόϊκος,
Μπουραζάνης, Παπαναγιώτου, Παγίδας, Τσετσώνης, Κατζούρης, Αποστολάκος.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3-2
Η κυπελλούχος ομάδα της π.Εμπορικής προκρίθηκε στην επόμενη φάση στην προσπάθεια
υπεράσπισης του Κυπέλλου και ταυτόχρονα
παίρνοντας μία άτυπη ρεβάνς για την ήττα της
πριν από 3 βδομάδες από την ομάδα του
Δήμου Γαλατσίου με σκορ 3-2 που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση πριν οι ομάδες πάνε στην διαδικασία των πέναλτι . Το
ματς ξεκίνησε με τους τραπεζικούς να έχουν
τον έλεγχο του ματς και στο 15' έπειτα από
ωραιο συνδυασμό των Βλάμη - Βυλλιώτη Ορφανού ο Δανέζης δεν δυσκολεύτηκε να
πλασάρει στην εστία του Δήμου Γαλατσίου. Οι
Τραπεζικοί συνέχισαν να πιέζουν για ένα δεύτερο τέρμα αλλά τα σουτ των Βυλλιώτη και
Βλάμη πέρασαν εκτός εστίας. Στο 35’ ήρθε η
ψυχρολουσία για τους τραπεζικούς όταν σε γέμισμα η κακή συνενόηση Σουρβίνου και Χρονόπουλου έφερε τον Άρη Κοσμά φάτσα με την
άδεια εστία και την ισοφάριση σε 1-1. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους τραπεζικούς
να θελουν την νίκη και στο 60' ο Άνθης με
ωραία μπαλιά βρήκε τον Βυλλιώτη στην πλάτη
της άμυνας και αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα πλάσαρε για να δώσει ξανά προβάδισμα στην ομάδα της π. Εμπορικής. Στο 75'
όμως σε μία εκτέλεση φάουλ ο Στέλιος Κοσμάς με κεφαλιά, ισοφάρισε σε 2-2 . Όλα έδειχναν οτι το ματς θα οδηγούνταν στα πέναλτυ
όμως ο Βυλλιώτης δεν είχε πει την τελευταία

του λέξη και στην βαθιά μπαλιά του Κουτσουπιά διεκδίκησε την μπάλα με τον τερματοφύλακα του Δημου και παιρνοντας την ασθενή
απόκρουση πλάσαρε στην κενή εστία δίνοντας την πρόκριση στους τραπεζικούς. Διακρίθηκαν για τους τραπεζικούς ο σκόρερ
Βυλλιώτης και οι Τσούρας - Ανθης – Κουτσουπιας, ενώ από το Δήμο Γαλατσίου οι Μπαντής
Χ., Κουλέπης Δ.
ΕΝ.Α.Σ : Σουρβίνος - Χρονόπουλος - Καλλομενίδης (60' Γιγκλάς) - Δανέζης (89' Κιούσης) Μιχαλόπουλος (75' Τσάμπρας ) - Βαρδακώστας - Τσούρας - Ορφανός (46' ´Ανθης) - Βυλλιώτης - Βλάμης - Κουτσουπιάς
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντης Π., Μπαντης
Χ., Κοσμας Στ., Κοσμας Άρης Κουλέπης Τσουλος Τζανης Σιωτας Δημος Δημητρακοπουλος
Μανδηλαρας (Βοτσικας)

Παιχνίδι για γερά νεύρα εξελίχθηκε αυτό μεταξύ των ομάδων του Υπ Παιδείας και των Τελωνειακών. Άλλωστε και το τελικό σκορ τα λεέι
όλα. Ήταν ένα ματσάκι που ναι μεν αγωνίστηκαν 22 και παραπάνω ποδοσφαιριστές, όμως
τα φώτα της… ποδοσφαιρικής ράμπας έπεσαν πάνω στους Μητισάκη και Σφυρή, που
μονοπώλησαν τα γκολ. Μόλις στο 5’ το
Υπουργείο με τον συνήθη ύποπτο (Μητσιάκη)
άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0, ενώ ο ίδιος
στο 24’ διπλασίασε προσωπικά τέρματα και
της ομάδος του σημειώνοντας το 2-0. Οι Τελωνειακοί απάντησαν στο 36’ με τον Σφυρή, ο
οποίος απώλεσε πέναλτι στο 15’. Στο δεύτερο
μέρος οι γηπεδούχοι ανέβασαν το δείκτη του
σκορ στο 72’ με τον Μητσιάκη που εκανε το 31, για να μειώσει στο 88’ ο Σφυρής σε 3-2,
που ήταν και το τελικό.
Υπουργείο Παιδείας Μουράτογλου Πατίλας
Τσιόκρης Χαλιλης Ηλιάκης Πιλικας Μυταλούδης Τζώρτζης Μητσιάκης Πουρνάρας Κωστόπουλος (Μπούρτζινος Φωτόπουλος Γεωργίου
Τσότρας)
Τελωνειακοί Παπαδόπουλος Βαρβαρήγος Καραγεωργόπουλος Μαρτίνης Μίνης Καφάσης
Ηλιόπουλος Κοκκώνης Πολυχρονίδης Χασιώτης Σφυρής (Μαρκουλάκης Καπραντζας Μητσόπουλος Λυμπέρης).

ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΕΦΚΑ 1-3
Παίζοντας πιο μεστό ποδόσφαιρο ο ΕΦΚΑ στο δεύτερο μέρος κατάφερε να επικρατήσει 3-1 του Υπ Γεωργίας και να πάρει την πρόκριση στην
επόμενη φάση το κυπέλλου. Σε μεγάλη μέρα ο Οικονόμου σημείωσε δυο γκολ για τους νικητές και ήταν εκείνος που στο 20’ άνοιξε το σκορ,
κάνοντας ο 1-0. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με γκολ του Τασούλη στο 40’ που ισοφάρισε σε 1-1. Στην επανάληψη ο ΕΦΚΑ κατάφερε και σημείωσε άλλα δυο γκολ. Στο 65’ ο Τσαλαπάτης έδωσε το προβάδισμα στηνομάδα του και στο 8’ ο Οικονόμου με δεύτερο προσωπικό γκολ έκανε το
1-3, που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Οικονομου, Ζορμπάς, Τσουβαλτσίδης, ενώ από το Υπουργείο οι Ασωνίτης, Τασούλης και Ράικος.
Υπ Γεωργίας: Σαλτερής, Ασωνίτης, Γκιλάκης, Μπούρας, Τασούλης, Μπάμης, Ράικος, Κολυμπίρης, Χατζηδιαμαντής, Γαριπίδης, Φρουζάκης.
(Κυριακου, Φλέρης, Γάγγος, Ζυγούρης).
ΕΦΚΑ Γεωργούλης Ζορμπάς Πολυγένης Φράγκος Σαββίδης Τσουβαλτσίδης Ακτύπης Ευθυμίου Μπούζης Οικονόμου Τσαλαπατάνης (Σιούνας
Σταυρακάκης Κατσαβός, Λύκος, Κατσάνης
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