Οι χαρές και τα πανηγύρια για την ΠΟΕ/ΥΠΠΟ, δεν έχουν λήξει, μετά την επικράτηση
με 1-0 επί της ΔΟΕ με γκολ που σημείωσε στο 15’ με τον Καραμανίδη, κατακτώντας
μ αυτό τον τρόπο το 7ο κύπελλο στην πολύχρονη ιστορία της!

Ο Κώστας Μπέσης, που
εκπροσώπησε την
ΑΔΕΔΥ κι έκανε τις απονομές, στην ομιλία του,
αναφέρθηκε στην απώλεια του Νίκου Αλεξόπουλου, ενώ παραδέχθηκε πως ήταν η πιο
λαμπρή τελετή

Τιμήθηκαν
τα Επιμελητήρια

Ο Αθλητικός Τομέας
της ΑΔΕΔΥ στο πρόσωπο του Μιχάλη
Γιάγκα, τίμησε τα Επιμελητήρια

Η Αναγνώριση
του Λεμονή
Τεράστια είναι η συμβολή του Αντώνη Λεμονή που ορίζει τους
γιατρούς σε κάθε
αγώνα, με συνέπεια να
τιμηθεί με πλακέτα.

MVP ο Μαντάς

Για πρώτη φορά κυπελλούχος της Β’ κατηγορίας αναδείχθηκε η Εμπορική που επιβλήθηκε άνετα με σκορ 5-0 της ΟΛΜΕ και σήκωσε το τρόπαιο
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Ο Ανδρέας Μαντάς της
κυπελλούχου
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ ήταν ο παίκτης που αναδείχθηκε
ως MVP του μεγάλου
τελικού
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ΔΟΕ

ΠΟΕ/ΥΠΠΟ
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ - ΔΟΕ 1-0
Μετά από μια δύσκολη μονομαχία, όπως άλλωστε άρμοζε στον πολυαναμενόμενο μεγάλο
τελικό, το Υπουργείο Πολιτισμού επικράτησε
με 1-0 της ΔΟΕ και σήκωσε το Κύπελλο της Α'
κατηγορίας. Σε γενικές γραμμές το ματς ήταν
αμφίρροπο και τόσο το ΥΠΠΟ όσο και η ΔΟΕ
θα μπορούσαν να έχουν στεφθεί Κυπελλούχοι, καθώς και οι δυο πλευρές είχαν σημαντικές ευκαιρίες για γκολ, σε ένα ματς που τελικά
ένα τέρμα αρκούσε για να δώσει τη νίκη. Και
το τέρμα αυτό ήρθε νωρίς στο παιχνίδι, στο
15ο λεπτό, όταν ο Καραμανίδης βρήκε δίχτυα
με κοντινό σουτ. Στη συνέχεια της αναμέτρησης και οι δυο αντίπαλοι είχαν τις ευκαιρίες
τους, κυρίως στο δεύτερο μέρος όπου και ανέ-

βασαν τους ρυθμούς, με το πρώτο μέρος να
τελειώνει χωρίς άλλη μεγάλη φάση. Παρά το
γεγονός ότι η ΔΟΕ ήταν αυτή που ήταν πίσω
στο σκορ, οι πρώτες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος χάθηκαν από τον Μπουγατσιά για το
ΥΠΠΟ στο 49' και στο 52'. Η ΔΟΕ απάντησε
στο 68' όταν ο Βούκαλης έκανε ένα επικίνδυνο
κοντινό σουτ από τα πλάγια, το οποίο απέκρουσε σε κόρνερ ο Παρλαμέντης. Ο Παρλαμέντης γενικά φώνξε παρών όταν χρειάστηκε
και ήταν αυτός που κράτησε το 1-0 υπέρ της
ομάδας του στο 79', όταν έκανε μεγάλη απόκρουση σε τετ α τετ του Κουτσουκου. Η τελευταία σπουδαία φάση του παιχνιδιού άνηκε στο
ΥΠΠΟ και τον Κατσαβριά, ο οποίος σε τετ α τε
πήγε να κρεμάσει με λόμπα τον αντίπαλο κί-

Εμπορική
ΕΝ.Α.Σ. - ΟΛΜΕ 5-0
Η Εμπορική Τράπεζα ορκίστηκε να κατακτήσει αυτό το κύπελλο, και
το απέδειξε με τον πιο περίτρανο τρόπο, θριαμβεύοντας με 5-0 επί
της ΟΛΜΕ. Η φετινή ΟΛΜΕ απέδειξε πολλές φορές φέτος ότι έχει το
κατάλληλο μέταλλο για τα μεγάλα ραντεβού, και φυσικά στο μεγάλο
τελικό του Κυπέλλου της Β' κατηγορίας δεν μπορούσε παρά να βροντοφωνάξει παρόν, καταφέρνοντας έτσι να πιάσει έναν στόχο που είχε
βάλει από την αρχή της χρονιάς. Οι γηπεδούχοι ήταν, με μια λέξη,
καταπληκτικοί, κυριάρχησαν των αντιπάλων τους κατά κράτος σε όλα
τα μήκη και πλάτη του γηπέδου και δεν τους άφησαν κανένα περιθώριο να αμφισβητήσουν την κυριαρχία τους. Από το εναρκτήριο σφύριγμα κιόλας οι Τραπεζικοί μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι και πήραν
τα ηνία στα χέρια τους, προσπαθώντας με συνεχείς επιθέσεις να
ανοίξουν το σκορ. Στο 15' τελικά ο Κοτσαλος με ένα πανέμορφο εξωτερικό φάλτσο δεν άφησε καθόλου περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα της ΟΛΜΕ και άνοιξε το σκορ για το 1-0. Το τέρμα αυτό
έδωσε ακόμα περισσότερη ώθηση στην Εμπορική, η οποία συνέχισε
να πιέζει και για δεύτερο τέρμα, με τον αντίπαλο κίπερ ωστόσο να
λέει "όχι" στον Βυλλιώτη σε δυο περιπτώσεις. Η πίεση όμως έφερε
καρπούς στο 30', όταν από κάθετη του Βυλλιώτη ο Κοτσαλος πέρασε
και τον τερματοφύλακα και πλάσαρε για το 2-0, διπλασιάζοντας έτσι
τα προσωπικά του τέρματα. Πέντε λεπτά μάλιστα πριν το τέλος του
ημιχρόνου ο Ανδρεάδης συνδυάστηκε με τον Κοτσαλο και με δυνατό
σουτ έκανε το 3-0, που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Το δεύτερο μέρος

περ, με την μπάλα ωστόσο να περνάει άουτ.
Η σφυρίχτρα ακούστηκε για τελευταία φορά
και το Υπουργείο Πολιτισμού, Κυπελλούχος
πια, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Μαντάς, Χίντζιος,
Φωτάκης, Καραμανίδης, Στοϊκος, Τσιρώνης,
Καταραχιάς, Κουτσογιάννης, Καλογερόπουλος, Μπουγατσιάς, (Γκαβέρας, Μαγγλάρας,
Μπαντουδάκης, Κατσαβριάς, Ζερίνος, Νίξης,
Τριανταφύλλου, Οικονόμου, Μπλέτσας, Καραμανίδης).
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Γιαννόπουλος, Εμμανουήλ,
Αγιαννίδης, Λάζος, Χαιδεμένος, Χριστοδουλόπουλος, Βούκαλης, Ζημπλιακίδης, Εευθερίου,
Τσιτλακίδης, (Κουκοράβας, Παπαθανασίου,
Καλής, Πανάγος, Γουναρίδης, Κουτσουκος,

ΟΛΜΕ
ξεκίνησε από κει έμεινε το πρώτο, με τους Τραπεζικούς να έχουν τον
πλήρη έλεγχο, να έχουν επιβάλει απόλυτα το ρυθμό τους και, παρά
το γεγονός ότι είχαν ήδη προβάδισμα τριών τερμάτων, να ψάχνουν κι
άλλα γκολ. Από την άλλη, η ΟΛΜΕ έμοιαζε να μην μπορεί να βρει το
γιατρικό για τις φοβερές επιθέσεις του αντιπάλου της, ενώ και επιθετικά αντιμετώπισε προβλήματα από τη σφιχτή άμυνα της Εμπορικής.
Το τέταρτο γκολ παραλίγο να έρθει από το πλασέ του Γεωργόπουλου, όταν η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι, αλλά στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Βυλλιώτης, ο οποίος με δυο τέρματα
διαμόρφωσε το τελικό 5-0 και πήρε το αίμα του πίσω για τις δυο χαμένες ευκαιρίες του πρώτου μέρους. Από μεριάς νικητών ξεχώρισε το
δίδυμο Κοτσαλος-Βυλλιώτης που είχε συμμετοχή σχεδόν σε όλα τα
γκολ, ενώ μαζί τους διακρίθηκε και ο Καραντζούνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα των Τραπεζικών τίμησε με πλακέτα για το ήθος και
την προσφορά του στην ομάδα τον Στέφανο Σουρβίνο.
ΕΝ.Α.Σ.: Μανωλάκος, Βαρδακωστας, Δανέζης (55' Καλλομενίδης),
Κεχαγιάς (60' Τσαμπρας), Μιχαλόπουλος (46' Κουτσουπιάς), Άνθης,
Καραντζούνης (60' Γιγκλας), Ορφανός (46' Γεωργόπουλος), Ανδρεάδης (46' Χρονόπουλος), Βυλλιώτης, Κοτσαλος (60' Κιούσης)
ΟΛΜΕ: Δρακονταειδής, Πετώνης, Γαριπίδης, Μπούκας, Σπαντιδάκης, Χαριζόπουλος, Τσιγκούλης, Δόγιας, Ζαρνάβαλος, Κρασώνης,
Λύτρας, (Τσίντζος, Τσόκρης, Βουτηρέας, Αποστολόπουλος, Γκαβογιαννάκης, Παπαιωάννου, Νικόπουλος, Τζιώτης).
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Η σεζόν 2017-2018 είναι πλέον παρελθόν και
ανήκει στα κιτάπια της ιστορίας. Μια σεζόν γεμάτη δράση, έντονα συναισθήματα, χαρές,
λύπες και στιγμές που δύσκολα θα ξεχαστούν,
όλα αυτά με έναν κοινό παρονομαστή, το ποδόσφαιρο. Έτσι κι αλλιώς, το πρωτάθλημα της
ΑΔΕΔΥ έχει αυτόν τον (αυτό)σκοπό, το ποδόσφαιρο, δηλαδή να δώσει στον εργαζόμενο
την ευκαιρία να αποδράσει λίγο από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, να ταξιδέψει στο
μαγικό κόσμο του αθλητισμού, να ξεσπάει με
τη μπάλα και να …θυμηθεί ότι η ζωή είναι
ωραία. Το τελείωμα λοιπόν μιας χρονιάς διανθισμένης με τόσο όμορφα πράγματα δεν θα
μπορούσε να μην είναι ανάλογα λαμπερό.
Όπως άλλωστε είναι το έθιμο, η λήξη της
σεζόν συνοδεύτηκε από μια λαμπερή τελετή
λήξης, η οποία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Στις 13/6, η καρδιά του Εργασιακού Ποδοσφαίρου χτύπησε στη Βούλα, και
όσοι συνδέονται με τον έναν ή με τον άλλο
τρόπο με το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ βρίσκονταν εκεί. Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι όλων
των ομάδων, υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕ της
ΑΔΕΔΥ και φυσικά παίκτες, συγγενείς και
φίλοι. Υπήρξαν τοποθετήσεις από τους προέδρους των Ομοσπονδιών, ενώ ο Γενικός
Γραμματέας του Αθλητικού τομέα, Δημήτρης
Μίχας, που για μια χρονιά ακόμη δούλεψε
σκληρά, συνόψισε όλες αυτές τις τοποθετήσεις, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός ακόμα
ποιοτικού πρωταθλήματος και κυπέλλου,
όπου όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό
και συνέβαλαν καθοριστικά στην πολύ καλό
τελικό αποτέλεσμα, σημειώνοντας μάλιστα ότι
η βελτίωση σε όλους τους τομείς είναι συνεχής
και θα συνεχίσει να είναι.

Μπέσης: Είμαστε υπερήφανοι
για τον Αθλητικό Τομέα
Την ΑΔΕΔΥ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος
Μπέσης πρόεδρος του ΓΣ, που εκτός των
απονομών, στην ολιγόλεπτη τοποθέτησή του
είπε τα εξής: «Ολοι κατανοούμαι πως η μέρα
είναι δύσκολη με την απώλεια του Νίκου Αλεξόπουλου. Για μια ακόμη χρονιά βρισκόμαστε
εδώ με αφορμή τον τελικό του κυπέλλου του
Αθλητικού Τομέα. Η ΑΔΕΔΥ εδώ και 20 χρόνια

νες του Αθλητικού Τομέα. Και είναι γνωστό
πως χωρίς γιατρό δεν ξεκινά κανένας αγώνας,
ενώ κολακευτική ήταν η άποψη όλων, διότι
είναι αλήθεια πως σε κάθε αγώνα, όλοι πράγματι ένιωθαν την ασφάλεια και τη σιγουριά από
την παρουσία του γιατρού. Έτσι δίκαια τιμήθηκε ο Λεμονής, που μέχρι σήμερα έχει δείξει
απόλυτη συνέπεια και ορίζει τους καλύτερους
γιατρούς, ώστε οι αγώνες του Αθλητικου Τομέα
να διεξάγονται κανονικά. Την πλακέτα απένειμε
ο πρόεδρος της ΠΟΕ /ΥΕΘΑ Χρήστος Μουστάκας.

Ο Κώστας Μπέσης
πραγματοποιεί το καλύτερο ποδοσφαιρικό
πρωτάθλημα με τη συμμετοχή 24 ομάδων το
οποίο και χρηματοδοτεί επίσης. Νιώθουμε
υπερήφανοι, διότι πράγματι δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους να
παίξουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Φτάσαμε
στο τέλος με την ανάλογη απονομή των επάθλων σε όλους όσοι πρωταγωνίστησαν και πιστεύω πως είστε όλοι ικανοποιημένοι αφού ο
στόχος της συμμετοχής επιτεύχθηκε κατά τον
καλύτερο δυνατόν τρόπο. Επίσης αξίζει να
αναφέρω πως σημαντική ήταν και η συμβολή
στην άριστη διοργνάνωση του γγ του Αθλητικού Τομέα Δημήτρη Μίχα»

O Μαντάς ΜVP του κυπέλλου
Ο Ανδρέας Μαντάς, παίκτης
της ΠΟΕ/ΥΠΠΟ, ήταν ο
MVP του μεγάλου τελικού
μεταξύ των ομάδων
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ - ΔΟΕ 1-0,
όπου η ομάδα του στέφθηκε
κυπελλούχος τη χρονιά που μας πέρασε.

Ειδική μνεία και απονομή
στον γιατρό Αντώνη Λεμονή,
που τα τελευταία χρόνια ορίζει τους γιατρούς στους αγώ-

Τιμήθηκε ο Μιχάλης Γιάγκας
Κανείς δεν μπορούσε να κρύψει τη μεγάλη
του χαρά και
την ικανοποίηση, σε επίπεδο
Επιμελητηρίων.
Η κατάκτηση
του πρωταθλήματος ύστερα από 20 χρόνια παρουσίας στο
εργασιακό ποδόσφαιρο, δεν πέρασε απαρατήρητο, όπως ήταν επόμενο. Ο Μιχάλης Γιάγκας
ο πρόεδρος του συλλόγου των εργαζομένων
στα Επιμελητήρια, δεν έκρυψε ούτε κι αυτός
τον ενθουσιασμό του, ενώ ερωτηθείς είπε τα
εξής: «Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι για την
κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού ύστερα
από 20 χρόνια παρουσίας μας στο εργασιακό
πρωτάθλημα, τα Επιμελητήρια παίρνουν αυτό
που τους αξίζει. Γενικά η παρουσία μας σε
όλους του αγώνες ήταν καταπληκτική και
πάντα μέσα στα πλαίσια του ευ αγωνίζεσθαι
αποδείξαμε πως πριν και πάνω από όλα για
μας αξία έχει η συμμετοχή. Πάντα τα Επιμελητήρια αλλά και η Ομοσπονδία είναι κοντά
στους εργαζόμενους που θέλουν να αθληθούν.
Θέλω από τη μεριά μου να δώσω τα συγχαρητήρια στους παίκτες μας για αυτή τη χαρά που
μου προσέφεραν, αλλά και στην ΑΔΕΔΥ για
την άριστη διοργάνωση και κυρίως στον γγ του
Αθλητικού Τομέα Δημήτρη Μίχα». Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως ο πρόεδρος των Επιμελητηρίων τιμήθηκε με πλακέτα από τον
Αθλητικό Τομέα της ΑΔΕΔΥ.

Σε καμία περίπτωση δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς για την ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, αφού η λήξη του πρωταθλήματος βρήκε την αντιπροσωπευτική της ομάδα , να τερματίζει στην πρώτη θέση και να κατακτά το βαρύτιμο έπαθλο. Και εννοείται πως οι πανηγυρισμοί και οι χαρές δεν έλειψαν σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά τα ίδια συναισθήματα
επικράτησαν και σε επίπεδο διοίκησης με τον πρόεδρος της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ Χρήστο Μουστάκα να δηλώνει τα εξής: “Η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος δεν μπορεί να μην συνοδεύεται από τα πιο χαρούμενα συναισθήματα. Από την άλλη
μεριά αποτελεί μια δικαίωση των προσπαθειών της ομάδος, που πάντα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Σεμνά και ταπεινά,
αλλά με γνώμονα την καλή εικόνα, η ομάδα μας έχει δεχτεί τις λιγότερες ποινές ως τώρα στη διοργάνωση κι αυτό οφείλεται στη σιδηρά πειθαρχία. Κάναμε μια προσπάθεια, μια ωραία προσπάθεια που μας βγήκε φέτος και μάλιστα έχοντας πολύ καλό συντελεστή τερμάτων. Κι αυτή η προσπάθεια και η κατάκτηση του πρωταθλήματος, οφείλεται
πρωτίστως στους παίκτες μας, που έδειξαν απαράμιλλη ετοιμότητα και κατόρθωσαν σε κάθεπαιχνίδι να δείχνουν τον
καλύτερό τους εαυτό και κατά δεύτερο λόγο στον εξαιρετικό μας προπονητή Βασίλη Τρίχο. Εμείς ως διοίκηση της Ομοσπονδίας, είμαστε κοντά
στην προσπάθεια αυτή και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ομάδα και την άθληση των εργαζομένων της. Και επι τη ευκαιρία θέλω να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στην άριστη διοργάνωση για μια χρονιά ακόμη και κυρίως το γ.γ. του Αθλητικού Τομέα της ΑΔΕΔΥ Δημήτρη Μίχα,
που έκανε τα πάντα, ώστε ολα να κυλήσουν ομαλά”
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Ηταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μας. Το
Υπ Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια, έχει περάσει μια νέα φιλοσοφία και κουλτούρα, όπου
πλέον συμμετοχή έχουν όλα τα παιδιά, που
παρουσιάζονται στο γήπεδο. Αυτός είναι και ο
λόγος που στο πρωτάθλημα η θέση που καταλαμβάνουμε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της ομάδος. Από την άλλη
πάντα διεκδικούμε το κύπελλο και θέλουμε
να είμαστε οι διεκδικητές. Απόδειξη αυτού
είναι το γεγονός πως μέχρι σήμερα το έχουμε
κατακτήσει επτά φορές, ενός είμαστε κάτοχοι
και του κυπέλλου αλληλεγγύης. Είμαι πολύ

χαρούμενος που για μια χρονιά ακόμη κατορθώσαμε να είμαστε εμείς οι κυπελλούχοι. Σίγουρα Το σκορ είναι φτωχό, όμως αυτό
οφείλεται πως δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες
που δημιουργήσαμε. Πέραν των κατακτήσεων σε κύπελλο και πρωτάθλημα για μας
πάντα σημασία δεν είχε η κατάκτηση αλλά η
συμμετοχή. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά
για την κατάκτηση του κυπέλλου, ενώ για μια
φορά ακόμη να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία
μας που πάντα βρίσκεται στο πλευρό μας και
μας βοηθά.

Αναμφίβολα το γεγονός πως η ΔΟΕ, συμμετείχε για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου,
έπαιξε το δικό του καθοριστικό ρόλο. Αν και
όπως διευκρινίζει και ο Θέμης Αγιαννίδης , ο
υπεύθυνος της ποδοσφαιρικής ομάδος, η
ΔΟΕ δεν πήρε αυτό που της άξιζε, αφού από
τη μεριά της ομάδος του, χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες. Πιο συγκεκριμένα μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού δήλωσε τα εξής: «Είναι ο
πρώτος τελικός για μας. Από το 2002, που
αγωνιζόμαστε ως ΔΟΕ, είναι η πρώτη φορά
που φτάνουμε στον τελικό του κυπέλλου, και
αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Αγωνιστήκαμε
μια από τις πολύ καλές και ανταγωνιστικές
ομάδες της διοργάνωσης την ΠΟΕ/ΥΠΠΟ . Για

Είναι γεγονός πως ο τελικός με αντίπαλο την Εμπορική δεν ήταν αυτός που
έπρεπε για την ομάδα της ΟΛΜΕ. Οι
παίκτες της τελευταίας δεν κατόρθωσαν
να μπουν στο ρυθμό του αγώνα ούτε
και παρουσιάστηκαν αντάξιοι των
προσδοκιών που αυτονόητα απαιτεί
ένας τελικός. Αυτή ήταν η μια όψη, ενώ
η άλλη ήταν το γεγονός πως το παιχνίδι
πήγε στην ταχύτητα και είναι αλήθεια
πως στον τομέα αυτό η ΟΛΜΕ, δεν
θαμπορούσε να φανεί ανταγωνιστική,
αφού ο μέσος όρος ηλικίας ήταν μεγαλύτερος. Κι αυτό φάνηκε και τόσο στην
άμυνα που δέχθηκε πέντε γκολ, όσο και την επίθεση, που δεν κατόρθωσε να
σημειώσει γκολ. Γι αυτό ακριβώς μεγάλη αξία έχει και η τοποθέτηση του υπεύθυνου της ομάδος Θανάση Νικόπουλου, που μετά τη λήξη του αγώνα δήλωσε τα εξής: «Παρά την προσπάθεια που καταβάλαμε, δεν μπορέσαμε σε
καμία περίπτωση να δείξουμε τις πραγματικές μας δυνατότητες. Το τελικό 5-0
μας αδικεί, σαν σκορ όχι σαν αποτέλεσμα. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που
είχε αρκετούς νεαρούς παίκτες και από τη στιγμή που ο αγώνας πήγε στην ταχύτητα, τότε εμείς δεν μπορέσαμε να βρούμε ρυθμό, με συνέπεια να ηττηθούμε. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε από αυτό τον αγώνα είναι η
συμμετοχή. Για μας είναι μεγάλη επιτυχία και τιμή, που συμμετείχαμε στον τελικό. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά».

μας αυτός ο τελικός ήταν μια γιορτή κι έτσι το
είδαμε, αφού εκείνο που είχε σημασία ήταν η
συμμετοχή. Πιστεύω πως δικαιούμασταν να
πάρουμε κάτι καλύτερο, ιδιαίτερα στο δεύτερο
μέρος, όπου δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις,
αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε κάποιο
γκολ! Παρ’ όλα αυτά εκείνο που πρέπει να
κρατήσουμε από αυτόν τον τελικό είναι το γεγονός πως όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό κόντρα σε μια πολύ καλή
ομάδα. Ηταν μια σπουδαία χρονιά για όλους
και παρά τα όποια προβλήματα είχαμε καταφέραμε και στο πρωτάθλημα να τερματίσουμε
στην 3η θέση. Συγχαρητήρια σε όλους και
καλό καλοκαίρι».

Σημαντικό ρόλο στην ομαλή διεξαγωγή των δυο τελικών,
τόσο της Α’ κατηγορίας, όσο και της Β’, έπαιξε η ποιότητα των διαιτητών. Ο Γιώργος Μητροφάνης, που είναι
και ο αρχιδιαιτητής του Αθλητικού Τομέα, έκανε για μια
χρονιά ακόμη σπουδαία δουλειά, ορίζοντας σε όλους
τους αγώνες διαιτητές αξιολογημένους. Αυτό έκανε το
έργο των τελευταίων πιο εύκολο, τόσο στη διάρκεια του
πρωταθλήματος όσο και στους δυο τελικούς. Αυτό το γεγονός μείωσε στο ελάχιστο τις διαμαρτυρίες των ομάδων
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5 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Η τελετή λήξης μέσα απο εικόνες

ΠΟΕ/ΥΕΘΑ πρωταθλήτρια στην Α’ κατηγορία

Επιμελητήρια πρωταθλητές στην Β’ κατηγορία

Η συμβολή του Κυριάκου Κοντούδη, στην Οργανωτική Επιτροπή ήταν τεράστια. Το πάθος
και η όρεξή του για προσφορά,
πράγματι, ανέβασαν το επίπεδο
και δημιούργησαν ένα πολύ
καλό κλίμα. Ενώ η συνεργασία
του με τον γ.γ. του Αθλ.Τομέα
Δημήτρη Μίχα, ήταν άριστη.
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