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Σίγουρα θα μπορούσε να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και να προσθέσει περισσότερους πόντους στη συλλογή του το ΓΛΚ, στο φετινό πρωτάθλημα. Δυστυχώς οι πολλές απουσίες που παρατηρούνται σε κάθε παιχνίδι, δεν του έχουν επιτρέψει να έχει την απόδοση που πρέπει

Τον Γιάννη Σανταμούρη, τον επί
20ετίας εκπρόσωπο της
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, δεν θα τον ξαναδούμε πια. Σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 74
ετών ύστερα απο πολλά προβλήματα με την υγεία του
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Αποκαλυπτικός και σαφέστατος ήταν στις απόψεις του ο
Θέμης Αγιαννίδης της ΔΟΕ,
που μεταξύ άλλων συμφώνησε πως το πρωτάθλημα της
ΑΔΕΔΥ είναι το καλύτερο
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ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - Ο.Σ.Υ.Ο. 3-4
Φοβερή ματσάρα και μάχη μέχρι τελικής πτώσεως ανάμεσα στις δυο ομάδες, με την ΟΣΥΟ
τελικά να παίρνει δύσκολη νίκη απέναντι στη
μαχητική Βουλή των Ελλήνων. Σε γενικές
γραμμές, η ΟΣΥΟ ήταν αυτή που έδειχνε να
είναι ένα-δυο κλικ πάνω σε απόδοση, που της
έδωσε και το πάνω χέρι στην αναμέτρηση,
αλλά από την άλλη η Βουλή έδειξε ιδιαίτερα
μαχητικό πρόσωπο και κόντραρε τον αντίπαλό
της στα ίσια μέχρι το τελικό σφύριγμα. Η
ΟΣΥΟ ξεκίνησε καλύτερα στο ματς, και το γρήγορο γκολ του Μυστιλόγλου στο 15' απέβαλε
το άγχος από πάνω της και την ξεκλείδωσε. Το
δεύτερο γκολ δεν άργησε να έρθει, και ο Καπερώνης στο 26' έδωσε στου φιλοξενούμενους προβάδισμα δυο τερμάτων. Οι ρυθμοί
όμως είχαν αρχίσει ήδη να ανεβαίνουν, και η
Βουλή βγήκε μπροστά πιο δυναμικά ώστε να
μειώσει και να μην επιτρέψει στον αντίπαλό
της να καθαρίσει το παιχνίδι από τόσο νωρίς.
Οι προσπάθειες δεν άργησαν να πιάσουν
τόπο, και στο 30' ο Γουργιώτης έκανε μια σέντρα-σουτ από πλάγια, και αφού η μπάλα αρχικά πήρε πολύ ύψος, μπέρδεψε τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και κατέληξε στα
δίχτυα για το 1-2. Η Βουλή αναθάρρησε με το
γκολ αυτό και ενέτεινε τις προσπάθειες για
ισοφάριση, η οποία ήρθε τελικά στο 40', χάρη
στο πολύ ωραίο σουτ του Ξαφάκη με το αριστερό, έξω από την περιοχή. Κάπως έτσι, οι
δυο ομάδες ήγαν στα αποδυτήρια όντας ισόπαλες με 2-2, αλλά το β' μέρος δεν υστέρησε
καθόλου σε δράσεις σε σχέση με το πρώτο.
Και οι δυο ομάδες είχαν κλασσικές ευκαιρίες
για γκολ, και μάλιστα ο Ζούγκας της Βουλής
είχε οριζόντιο δοκάρι καθώς και άλλες χαμένες
ευκαιρίες, αλλά η ΟΣΥΟ ήταν αυτή που μετουσίωσε τις ευκαιρίες της σε γκολ, με τον Μυστιλόγλου αρχικά στο 58' και με τον Καλαλή στη
συνέχεια στο 75'. Το 2-4 θα μπορούσε να ήταν
αποκαρδιωτικό για τη Βουλή, αλλά οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν, δεν το έβαλαν κάτω
και συνέχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση
πλέον. Τα τελειώματα στις φάσεις δεν ήταν
επιτυχημένα, αλλά στο 87' ο Χαραλαμπίδης,
έπειτα από την πάσα του Εμιρζά βρήκε δίχτυα
και μείωσε σε 3-4 μετατρέποντας σε θρίλερ το
υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ωστόσο, η ΟΣΥΟ
αμύνθηκε σωστά στα τελευταία κρίσιμα λεπτά
και κράτησε το υπέρ της σκορ μέχρι το τελικό

σφύριγμα. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Μυστιλόγλου, Καρίτζης και Χελιώτης, και από
τη Βουλή οι Ζούγκας και Γουργιώτης.
Βουλή: Φιλιντόπουλος, Κουρούτης, Τσαμαδής,
Βασιος, Γουργιώτης, Καρανάσος, Κούτρας,
Εμιρζάς, Ζούγκας, Χαραλαμπίδης, Ξαφάκης
(Ματσούκας )
ΟΣΥΟ: Πιας, Σακκάς, Ροδίτης, Καρίτζης, Καραγιάννης, Καλαλης, Καιδατζής, Καπερώνης,
Τσακνάκης, Χελιώτης, Μυστιλόγλου (Στράτης,
Δήμος, Λυμπέρης, Καναβάκης)

Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2-6

Η υπόθεση νίκη ήταν εύκολη τελικά για την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, που επικράτησε με
το ευρύ 2-6 της ΠΟΕΔΗΝ. Οι Πυροσβέστες
κυριάρχησαν καθολικά στο αγωνιστικό χώρο,
έλεγχαν πλήρως τον ρυθμό και την εξέλιξη της
αναμέτρησης και δεν επέτρεψαν σε κανένα
σημείο στον αντίπαλό τους να αμφισβητήσει
την ανωτερότητά τους. Οι φιλοξενούμενοι έριξαν το βάρος στην επίθεση και το γεγονός ότι
η μεσοεπιθετική τους γραμμή ήταν σε τρομερή
μέρα σε συνδυασμό με τις αμυντικές αδυναμίες της ΠΟΕΔΗΝ είχε ως συνέπεια η πλάστιγγα να γείρει απελπιστικά υπέρ τους. Η Πυροσβεστική δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες και το τελικό σκορ είναι ανάλογο των τελικών προσπαθειών που έγιναν προς την εστία
της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ ενδεικτικό είναι ότι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχε πετύχει ήδη
πέντε τέρματα. Στο β' μέρος και με την νίκη
ήδη κατοχυρωμένη, οι Πυροσβέστες έριξαν
τους τόνους, έκαναν συντήρηση δυνάμεων και
πήγαν σβηστά μέχρι το τέλος, παίρνοντας τη
ευρεία αυτή νίκη χάρη στα γκολ των Καραμάνου (2), Κυρκη, Παινεση, Κανέλλου και Φραγκούλη. Και τα δυο γκολ της ΠΟΕΔΗΝ πέτυχε ο
Μπίντζος, που ήταν και ο καλύτερός της παίκτης.

Πυροσβεστική Υπηρεσία: Λουκιπούδης, Ευσταθίου, Τεγας, Πλιατσικουρης, Ζέρβας,
Φραγκούλης, Κυρκης, Καραμάνος, Παινεσης,
Κανέλλος, Παπαχρήστος (Τσακνιας, Ξηροκωστας)
Την 14η σερί νίκη στο φετινό πρωτάθλημα,
πέτυχε η ομάδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επικρατώντας του Υπουργείου Γεωργίας
με σκορ 9-2. Το ματς δεν ξεκίνησε καλά για
τους γηπεδούχους οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν μόλις στο 2´, με πέναλτι που εκτέλεσε ο
Μηνάς και παρότι ο γκολκίπερ Δόριζας βρήκε
την μπάλα με τα χέρια. Στο 18' από γύρισμα
του Χαρακάκου ο Αγγελίδης με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 για το ΥΕΘΑ. Ο Κουκόπουλος με
κεφαλιά στο 23' από γύρισμα του Βάγια έκανε
το 2-1 για την ομάδα του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας ενώ στο 33' ο Γούναρης ισοφάρισε σε
2-2. Στο σημείο αυτό το ΥΕΘΑ έβαλε την μπάλα κάτω, έπαιξε ποδόσφαιρο υπεροχής και
κατάφερε να παει στο ημίχρονο με το υπέρ
του 5-2. Αρχικά με τον Κουκόπουλο στο 38´με
σουτ μετά από ασίστ του Αγγελίδη, ενώ στο
39' μετά από έξοχο συνδυασμό ο Καραβασιλειάδης και τέλος στο 40' ο Γιαννακάκης με
μακρινό σουτ σημάδεψε σωστά κάνοντας το
5-2. Στο β´ μέρος και συγκεκριμένα στο 48' ο
Αρχηγός του ΥΕΘΑ Παρούσης αρχικά με σουτ
και στη συνέχεια στο 52´ με κοντινό πλασέ
έκανε το 7-2. Την σκυτάλη πήρε ο Βάγιας στο
57´ με πολύ όμορφο πλασέ από πλάγια, ενώ
στο 78' ο Αγγελίδης με σουτ έγραψε το τελικό
9-2. Στο 81' σε φάουλ του Κουκόπουλου η
μπάλα αποκρούστηκε από το κάθετο δοκάρι.
Με εξαίρεση το πρώτο 15άλεπτο, οι γηπεδούχοι απέδωσαν όμορφο ποδόσφαιρο, με πολλές φάσεις, γκολ και θέαμα. Διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι Χαρακάκος, Αγγελίδης, Μυκονιάτης,
Παρούσης, Κομπορόζος.
YΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Παπαβασιλείου, Ασωνίτης,
Σουβλερός, Μπούρας, Κολυμπίρης, Μπαρμπαγιάννης, Φλέρης, Φρουζάκης ( 35’ Τασούλης), Μηνάς, Γάγγος, Γούναρης,
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: : Δόριζας, Γιαννακάκης, Βάγιας,
Καστανιώτης (46´ Χρυσοβέργης), Μουζής,
Παρούσης, Καραβασιλειάδης, Μυκωνιάτης
(50´ Κομπορόζος), Χαρακάκος (71´ Ζαμπάρας), Αγγελίδης, Κουκόπουλος.

Δ.Ο.Ε. - Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 5-3

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Δημήτρης Εμμανουήλ και όχι μόνον για το χατ τρικ που σημείωσε αλλά και για την εν γένει εικόνα
που παρουσίασε κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα. Από την άλλη μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ δυο
αντιπάλων που το πήγαν στήθος με στήθος, μέχρι που προς το τέλος η ΔΟΕ, είχε περισσότερα κουράγια και κατάφερε να πάρει σπουδαία νίκη
με σκορ 5-3. Το σκορ άνοιξε στο 10’ ο Εμμανουήλ με κοντινό πλασέ από κόρνερ του Γουναρίδη, ενώ η ισοφάριση ήρθε στο 30’ με απ’ ευθείας
φάουλ του Τριανταφύλλου. Η ΔΟΕ προηγήθηκε 2-1 στο 38’ με ωραία ενέργεια του Γουναρίδη και δυνατό διαγώνιο σουτ. Ενώ ευκαιρίες έχασαν
οι γηπεδούχοι με τον Σερέτη και το ΥΠΠΟ με τον Γκαβέρα σε δυο περιπτώσεις, ενώ στο 43’ το ΥΠΠΟ ζήτησε πέναλτι σε χέρι αμυνομένου. Στο
δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 στο 55’ με δυνατό σουτ του Φωτάκη έξω από την περιοχή. Στο 60’ ο Εμμανουήλ κόρνερ και με τη βοήθεια αμυνομένου έκανε το 3-2, ενώ ο ίδιος στο 70’ με σουτ έκανε το 4-2. Η απάντηση του ΥΠΠΟ
ήρθε στο 80’ με τον Φωτάκη να μειώνει σε 4-3. Μετά από δυο λεπτά ο Κουκοράβας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και το κερασάκι
στην τούρτα έβαλε και πάλι ο Εμμανουήλ στο 89’ και με σουτ έκανε το 5-3 που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Εμμανουήλ,
Γουναρίδης, Κούσης, Λάζος
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Κούσης, Πανάγος, Αγιαννίδης, Λάζος, Χριστοδουλόπουλος, Εμμανουήλ, Μαραγκός, Γουναρίδης, Σερέτης, Ελευθερίου, Γιαννόπουλος, Παπαθανασίου, Χαιδεμένος, Κουκοράβας.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμέντης, Φωτάκης, Ζυγούρης, Μαντάς, Καραμαλικης, Τριανταφύλλου, Μπαντουδακης, Οικονόμου, Κατσαβριάς, Γκαβερας,
Μαγγλαρας
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Είναι ο αρχηγός της και δίκαια,
τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα,
όσο και εκτός. Το πάθος του για
το ποδόσφαιρο ξεχειλίζει κι αυτό
είναι που τον κάνει σήμερα και
παρά τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν να συνεχίζει να υποστηρίζει
με νύχια και δόντια την ομάδα της
ΔΟΕ. Η αναφορά γίνεται στον
Θέμη Αγιαννίδη, έναν πραγματικό
ήρωα, που προσπαθεί να φανεί
αντάξιος των προσδοκιών, αλλά
και των απαιτήσεων που αυτονόητα προκύπτουν από τη συμμετοχή της ομάδος στο καλύτερο
εργασιακό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της χώρας. Κάτι που το
επιβεβαιώνει και ο ίδιος.
-Υποστηρίζουμε το πρωτάθλημα
της ΑΔΕΔΥ, διότι θεωρούμε όλοι
μας, πως είναι το καλύτερο .
Όμως για να είναι το καλύτερο και
να συνεχίζει να υπάρχει, θα πρέπει όλοι μας να βάλουμε το δικό
μας λιθαράκι. Και σ΄αυτό το μεγάλο μερίδιο το φέρνουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τέτοιες
πρωτοβουλίες. Βέβαια από τη μεριά μου, αγαπώ πολύ το ποδόσφαιρο και θέλω αυτό το 2ωρο
που διαθέτω το Σάββατο και αποτελεί ουσιαστικά τον ελεύθερο
χρόνο μου, να τον διαθέσω παίζοντας ποδόσφαιρο με τους φίλους και συναδέλφους μου.
- Το απολαμβάνετε;
-Δίχως άλλο. Θεωρώ πως σ’αυτό
το ραντεβού με την μπάλα μπορείς να συνδυάσεις και άλλα
πράγματα. Δεν είναι μόνον το
ποδόσφαιρο, αλλά μέσα από
αυτό και ειδικά στο χώρο της
ΑΔΕΔΥ, μπορείς να δημιουργήσει
επιπλέον φιλίες – συμμαχίες που
μπορούν να φανούν χρήσιμες.
- Για πες μου για τη φετινή σας
πορεία;
-Ξεκινήσαμε πολύ καλά στην
αρχή της χρονιάς. Κάναμε μια
πολύ καλή πορεία και αυτό μας
έκανε σε κάθε παιχνίδι να γινόμαστε ακόμη καλύτεροι και όλοι να
μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Και
είναι αλήθεια πως πράγματι η ψυ-

χολογία όλων μας ήταν στα ύψη
. Ήταν υπέροχες στιγμές που δεν
θα ξεχαστούν . Στη συνέχεια κάναμε μια κοιλιά που θεωρώ πως
είναι φυσιολογική, με συνέπεια να
πάρουμε τη θέση που κατέχουμε
σήμερα.
-Τη διοργάνωση πως τη
βλέπεις;
-Όσοι γνωρίζουν από εργασιακό
αθλητισμό και ειδικά από ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, θα συμφωνήσουν μαζί μου, πως η ΑΔΕΔΥ διοργανώνει ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στη χώρα.
Και σ΄αυτό πολλοί παράγοντες
παίζουν ρόλο. Πρωτίστως το πάθος όλων όσοι παίζουμε ποδόσφαιρο και ακολούθως η ίδια η
ηγεσία της ΑΔΕΔΥ, που με κάθε
τρόπο βρίσκεται κοντά μας και
προσφέρει από τη μεριά της ότι
καλύτερο γίνεται. Ελπίζω οι δυσκολίες των τελευταίων ετών να
μην χαλάσει αυτό το όμορφο
πουέχει δημιουργηθεί εδώ και
πάνω από τρεις 10ετίες.
-Σε ποια θέση βλέπεις να τερματίζεται;
-Θεωρώ πως παρά τις όποιες ελλείψεις έχουμε σε κάθε παιχνίδι,
πως μέχρι τη λήξη θα πάμε ακόμη ψηλότερα. Ήδηείμαστε μέσα
στην 5άδα και αυτό θεωρείται
πολύ μεγάλη επιτυχία για την
ομάδα μας, αφού αν κάποιοςκοιτάξει τη βαθμολογία, θα δει πως
από κάτω έχουμε παραδοσιακές
- ισχυρές ομάδες. Αν συνεχίσουμε έτσι πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε.
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Γ.Λ.Κ. 6-1
Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας βρέθηκαν να
χάνουν 1-0 στο ημίχρονο, έχοντας ως αντίπαλους τον κακό τους εαυτό αλλά και τον δυνατό
αέρα, με ένα γκολ που σημείωσε ο Λογοθέτης,
ωστόσο αυτό άλλαξε με την έναρξη του β’ μέρους με τους παίκτες των Επιμελητηρίων να
μπαίνουν με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα στο παιχνίδι, μην αφήνοντας την οποιαδήποτε αμφιβολία για το ποιος θα έφευγε
τελικά με τους τρεις βαθμούς της νίκης από
την αναμέτρηση. Έτσι μόλις 5 λεπτά μετά την
έναρξη του β’ ημιχρόνου ήρθε η ισοφάριση με
σουτ του Αντωνίου από το ύψος του πέναλτι
που έδωσε και το έναυσμα για τη συνέχεια και
το πολύ όμορφο γκολ του Παπαϊωάννου στο
57’ που αφού πέρασε δύο αμυντικούς κρέμασε τον τερματοφύλακα με ωραία λόμπα βάζοντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ με
1-2. Από κει και πέρα τα πράγματα έγιναν
ακόμη πιο εύκολα αφού λύθηκαν τα πόδια των
φιλοξενούμενων οι οποίοι έμπαιναν στην αντίπαλη περιοχή με σχετική ευκολία οδηγώντας
τους αντίπαλους στο εύκολο λάθος. Μια τέτοια
περίπτωση και ένα λάθος γύρισμα ήταν αυτό
που εκμεταλλεύτηκε ο Μουζακίτης στο 65’ και
πλάσαρε μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα
για το 1-3. Και στο 70’ ήταν η σειρά του Κοτσάνη να βάλει το όνομα του στον πίνακα των
σκόρερ όταν με απευθείας εκτέλεση φάουλ
έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι
της αντίπαλης εστίας κάνοντας το 1-4, και τρία
λεπτά μετά, το ωραίο ένα-δύο των Παπαϊωάννου και Μουζακίτη απέδωσε καρπούς, με τον
τελευταίο να πλασάρει για το 1-5. Στην αμέσως επόμενη φάση το ΓΛΚ κέρδισε πέναλτι
που όμως αποκρούστηκε με επιτυχία από τον
τερματοφύλακα των Επιμελητηρίων ο οποίος
μάλιστα χρίστηκε και σκόρερ όταν ανέλαβε με
επιτυχία την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο
Παπαϊωάννου στο 80’, κάνοντας το τελικό 1-6.
Για τους νικητές διακρίθηκαν εκτός από τους
σκόρερ και οι Γεροκωσταντής, Νίνος και Μαυρεδάκης.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Παναγιωτόπουλος, Χριστόπουλος, Καπράλος, Χάλιακας, Γεροκωσταντής, Στ.Νίνος, Μαυρεδάκης, Αντωνίου,
Κοτσάνης, Πιζάνιας, Παπαϊωάννου. Αλλαγές:
Μουζακίτης, Νίνος.

Ε.Φ.Κ.Α. - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 2-2
Ολοι είχαν διάθεση να παίξουν καλό ποδόσφαιρο και κυρώις έχοντας εποιθετικές διαθέσεις . Κάτι που αποτυπώθηκε και στο τελικό
σκορ, που μπορεί να έληξε ισόπαλο 2-2, όμως
είχε αρκετό ενδιαφέρον. Θα μπορούσαν να
είχαν σημειωθεί κι άλλα γκολ, αν οι ευκαιρίες
που δημιουργήθηκαν είχαν αίσια κατάληξη.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές της συνάντησης

ήταν ο ι δυο σκόρερ , ο Μπάτσιος για λογαριασμό του ΕΦΚΑ και ο Κυριακού για τους Εφοριακούς. Το σκορ άνοιξε στο 20’ ο Μπάτσιος
κάνοντας το 1-0, ενώ η απάντηση για τους
Εφοριακούς ήταν άμεση, αφού στο 35’ ο Κυριακού ισοφάρισε σε 1-1, ενώ ο ίδιος έδωσε το
προβάδισμα στο 40’ κάνοντας το 1-2, με το
οποίο έληξε και το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο ΕΦΚΑ κατάφρερε και ισοφάρισε σε 2-2
στο 60’ με τον Μπάτσιο, πουήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι
Μπάτσιος , Σταυρακάκης , ενώ από τους
Εφοριακούς οι Κυριακού και Φίλος.

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 0-5
Κοντράστ συναισθημάτων από τους δυο μονομάχους, μετά τη λήξη του αγώνα. Για μεν
τους γηπεδούχους υπήρχε πικρία όχι μόνον
από το αποτέλεσμα , αλλά και από το ύψος
του σκορ. Είναι το πρώτο κακό αποτέλεσμα
για φέτος, των ηττημένων , που η δεύτερη
θέση στη βαθμολογία είναι ενδεικτική. Αναμφίβολα οι απουσίες του Υπ Παιδείας έπαιξαν
το δικό τους ρόλο, αν και στο πρώτο μέρος το
σκορ έληξε ισόπαλο 0-0. Στην επανάληψη οι
Τελωνειακοί πίεσαν και κατάφεραν να στείλουν τηνμπάλα στα αντίπαλα δίχτυα πέντε
φορές. Σε μεγάλη μέρα ο Νιανιός που έκανε
χατ τρικ, ενώ τα άλλα δυο γκολ σημείωσε ο
Σφυρης. Η νίκη αυτή των Τελωνειακών είναι η
5η συνολικά στη βαθμολογία και εκμεταλλευόμενοι την ήττα του Δήμου Γαλατσίου και
ήδη βρίσκονται στην 8η θέση.

Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Δ.Υ.Ε. 5-2
Πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ των δυο ομάδων,
με τον ΟΑΕΔ, να μην χάνει την ευκαιρία και να
σημειώνει μια καθαρή νίκη με σκορ 5-2 της
ΟΔΥΕ. Που αξίζει να σημειωθεί πως σε καμία
περίπτωση δεν παράτησε την προσπάθειά
της. Με τη νίκη αυτή ο ΟΑΕΔ έπιασε την 4η
θέση και βρίσκεται μόλις δυο πόντους από
τις προνομιούχες θέσεις . Πρωταγωνιστής
του πρώτου μέρους ήταν ο Συνέσιος που σημείωσε δυο γκολ, στο 15’ ανοίγοντας το σκορ
και στο 30’ το 3-0, ενώ λίγο πιο πριν ο Σιάσιος στο 25’ είχε ζευγαρώσει τα τέρματα. Στο
40’ ο Τσιρούνης με φάουλ έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στο «Γ». Στην επανάληψη ο Ψυρρίδης στο 60’ σημείωσε το
4-1, για να μειώσει στο 70’ ο Βικάτος με σουτ
στέλνοντας το δείκτη στο 4-2. Σπουδαία ευκαιρία χάθηκε για την ΟΔΥΕ ο Παπαναγιώτου
στο 75’. Για να κλείσει το σκορ στο 80’ ο Γεωργατζέλης σημειώνοντας το 5-2. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Ψυρρίδης,
Μπαρτζιώτης, Μακρής, Σιάσιοος, ενώ από την
ΟΔΥΕ οι Φαλούτσος, Τσιρούνης, Παπαναγιώ-

του.
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Παπαμιχαήλ, Παιδούλιας,
Βέργος, Ασθενίδης, Παπαναγιώτου, Τσιρούνης, Διαμαντάκος, Πατσέας, Βικάτος, Τσετσώνης.

Δυο αγώνες αναβλήθηκαν!
Ενα πρόβλημα που δημιουργήθηκε την τελευταία στιγμή στάθηκε αιτία, ώστε το πρόγραμμα
να γίνει άνω -κάτω. Ετσι δυο αγώνες δεν ξεκίνησαν καν, με συνέπεια να μπουν ΚΑΙ αυτοί
στους ήδη αναβληθέντες που υπάρχουν. Κι
αυτό είναι που θα προβληματίσει στο εγγύς
μέλλον την Οργανωτική Επιτροπή.

Συγκέντρωση την Τετάρτη
Ο Αθλητικός Τομέας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενημερώνει τα μέλη του, ότι την Τρίτη 27.3.2018 &
ώρα 15:30, θα γίνει συγκέντρωση στα γραφεία
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων).
Θέματα : 1. Ορισμός διεξαγωγής Β και Γ
Φάσης Αγώνων κυπέλλου ποδοσφαίρου
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2017-18. 2. Ορισμός διεξαγωγής Β
και Γ Φάσης αγώνων κυπέλλου Β Κατηγορίας
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 2017-18. 3.Πλάνο εκδηλώσεων
αθλητικού τομέα έως την λήξη της περιόδου
2017-18 λόγω υποχρεώσεων πολλών ομάδων
σε υπηρεσιακές αθλητικές εκδηλώσεις. 4.
Έλεγχος των καταστάσεων των ομάδων από
την Ο.Ε. παρουσία των εκπροσώπων των
ομάδων που επιθυμούν να παραστούν στην
διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει ώρα 14:00. 5.
Κανονισμός ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Τα μέλη της Ο.Ε. καλούνται σε σύσκεψη στις 14:00. Η παρουσία όλων των εκπροσώπων των ομάδων κρίνεται απαραίτητη
διότι θα συζητηθούν θέματα λειτουργίας του
Αθλητικού Τομέα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

«Εφυγε» ο Σανταμούρης
Την πρώτη φορά πριν δέκα χρόνια κατάφερε
και βγήκε νικητής από τη μεγάλη μάχη με την
επάρατο νόσο, όμως σήμερα ο επι 20ετίας εκπρόσωπος της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ Γιάννης Σανταμούρης δεν τα κατάφερε, όπως όλοι
υπολογίζαμε. Παρά τη μεγάλη επίσης μάχη
που έδωσε, σήμερα έφυγε από κοντά μας,
σκορπίζοντας θλίψη στην ποδοσφαιρική οικογένεια της ΑΔΕΔΥ. Ο Αθλητικός Τομέας και ο
γ.γ. Δημήτρης Μίχας , όπως επίσης η
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, ο εκπρόσωπός της Βασίλης Σιδέρης και οι παίκτες της τελευταίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη στην οικογένεια του
εκλιπόντος. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 στον Ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κερατσίνι και η κηδεία
στο Νεκροταφείου του Σχιστού.

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1-1

Ισάξιες αναδείχθηκαν οι δυο ομάδες, με τον Δήμο Αθηναίων να κλέβει τη νίκη στο τέλος από το Υπουργείο Εσωτερικών και να το υποχρεώνει
σε ισοπαλία με 1-1. Ισορροπημένο παιχνίδι σε γενικές γραμμές, με τις δυο ομάδες να έχουν παρόμοια εικόνα στον αγωνιστικό χώρο , αν και το
Υπουργείο Εσωτερικών είχε μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις του. ΟΙ γηπεδούχοι ήταν αυτοί που όσο πλησίαζε το πρώτο ημίχρονο, τόσο περισσότερο πίεζαν για να ανοίξουν το σκορ και να άρουν προβάδισμα. Τελικά τον κατάφεραν στο καλύτερο χρονικά σημείο, στο 44', με τον Κίτση να
σουτάρει και να βρίσκει δίχτυα, επιτρέποντας στην ομάδα του να πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα προηγούμενη. Στο β' μέρος ο Δήμος
Αθηναίων προσπάθησε για την ισοφάριση, αλλά δεν είχε εύκολο έργο, καθώς το Υπουργείο ήταν καλά στημένο και συμπαγές στα μετόπισθεν.
Ο χρόνος κυλούσε και εκεί που όλα έδειχναν νίκη για το Υπουργείο Υγείας, στο 88' ο Μαχαίρας πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και έσωσε την
ομάδα του από την ήττα.
ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Μπάρτζος, Βαρυθυμιάδης, Μαυρέλης, Χαραλαμπόπουλος , Νακόπουλος, Μπουζινέκης, Κωτσιόπουλος, Καστάνης, Μακρίδης, Γεωργόπουλος, Κίτσης, (Κορμέτζας, Δημητρόπουλος).
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