
Αναμφιβολα ο μεγάλος απόντας απο την κοπή της πίτας της Τετάρτης ήταν ο
πρώην πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ αείμνηστος Σπύρος Παπασπύρος. Ένα πρό-
σωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο τόσο στον ευρύτερα συνδικαλιστικά πράγ-
ματα της χώρας μας, όσο και ειδικά των δημοσίων υπαλλήλων. Γι αυτή την
προσφορά του απο τούδε και στο εξής και ύστερα απο πρόταση του γ.γ. του
Αθλ Τομέα  Δημήτρη Μίχα, το κύπελλο της ΑΔΕΔΥ  θα φέρει το όνομά του!

Η Τζούλια, η Κατερίνα και η κ. Ευσταθία,
η ψυχή της ΑΔΕΔΥ 
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Όταν κάποιος ακούει για κοπή πρωτοχρονιάτι-
κης  πίτας, αυτόματα ο νους του, πηγαίνει
στην άριστη η μη, πραγματοποίηση της διορ-
γάνωσης.  Ενώ παράλληλα εκείνο που παίζει
πολύ σπουδαίο ρόλο, είναι η παρουσία προ-
σώπων που με τον έναν ή τον άλλο λόγο δί-
νουν το παρών και φυσικά είναι εκείνα που
διαχρονικά στηρίξαν, στηρίζουν και θα στηρί-
ζουν το ίσως μεγαλύτερο κοινωνικοαθλητικό
οικοδόμημα της ΑΔΕΔΥ, που είναι ο Αθλητικός
Τομέας.  Τι να πει  κανείς γι αυτόν (Αθλ
Τομέα),  άριστα οργανωμένος και δομημένος
έχει κατορθώσει να αποσπάσει τα  θετικά σχό-
λια όλων. Γι αυτό και στην κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του Αθλητικού Τομέα, ήταν
όλοι εκεί, τόσο από τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ
Γιάννη Πάϊδα (και υπευθυνο του Αθλητικού
Τομέα)  και μέλη του συμβουλίου, όσο και εκ-
προσώπων των  ομάδων. Μόνον και μόνον το
άριστο κλίμα και η ζεστή ατμόσφαιρα που επι-
κράτησε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
ήταν η απόδειξη πως όλα βαίνουν καλώς. Στη
σύντομη ομιλία του είπε ο πρόεδρος της
ΑΔΕΔΥ είπε  τα εξής: «Η ατμόσφαιρα είναι
βαριά γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα και
πέρσι και φέτος έχουμε «πνιγεί» ανεπανόρ-
θωτα από απώλειες αγαπητών  συναδέλφων.
Και ήδη πριν από τρεις βδομάδες είχαμε την
απώλεια  του  αείμνηστου Σπύρου Παπασπύ-
ρου, του πρώην πρόεδρου της ΑΔΕΔΥ, και
από τους βασικούς συντελεστές της. Όπως
επίσης του Νίκου Αλεξόπουλου από τους θερ-
μούς υποστηρικτές του Αθλητικού Τομέα, του
Γιώργου  Δοβρίδη, αλλά και άλλων εκλεκτών
συναδέλφων.  Γι αυτό λοιπόν θα πρέπει να
έχουμε αγάπη, σύμπνοια, υγεία και αλληλοε-
κτίμηση, να δίνουμε μάχες όλοι ενωμένοι
όπου μπορούμε. Να ευχηθώ χρόνια πολλά
στον Αθλητικό τομέα  σε όλους τους   φίλους –
συνεργάτες, αλλά και παρόντες εκπροσώπους
των ομάδων  να εχουν επιτυχίες και το 2019
να είναι μια χρονιά δημιουργική. Θεωρώ πως
ως Αθλητικός Τομέας, έχουμε την καλύτερη
διοργάνωση, με τον Δημήτρη Μίχα, να αποτε-
λεί εγγύηση, αφού με τη εμπειρία και τη
γνώση του, όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέ-

ρει πολλά.  Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δη-
μήτρης Μπράτης Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος
Οργανωτικού και Νομαρχιακών Τμημάτων,
που με τη σειρά του είπε: «Η σκέψη όλων μας
είναι στον αείμνηστο Σπύρο Παπασπύρο, η
διορατικότητα του και η εμπειρία του, μας λεί-
πουν, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα  και
μια μεγάλη απώλεια για το συνδικαλιστικό κί-
νημα, μιας και ήταν ο μακριοβιότερος πρό-
εδρος, 12 χρόνια. Έδωσε και το πλαίσιο της
ΑΔΕΔΥ κατά τη διάρκεια των μνημονιακών
χρόνων, όταν κανείς από μας δεν το είχε δει
και τη στάση της ΑΔΕΔΥ, που την ανέδειξε σε
μια δύναμη αντίστασης και διεκδίκησης γι αυτό
που είναι σήμερα και υπαρχει εδώ μέσα».
Όπως και ο Σταύρος Κουτσιουμπέλης Γενικός
Γραμματέας της ΑΔΕΔΥ , που με τη σειρά του
έκανε αναφορά για τις απώλειες, αλλά και για
το τεράστιο έργο που παράγει  ο Αθλητικός
Τομέας δίνοντας την ευκαιρία σε πολλούς δη-
μοσίους υπαλλήλους να βγουν από τα γρα-
φεία της και να αθληθούν, ενώ ιδιαίτερη
επίσης μνεία έκανε και στον Δημήτρη Μίχα,
αναγνωρίζοντας τη μεγάλη του προσφορά.
Μετά κι αυτή την τοποθέτηση κρατήθηκε ενός

λεπτού σιγή  στη μνήμη του προσφάτως εκλι-
πόντος πρώην προέδρου της ΑΔΕΔΥ Σπύρου
Παπασπύρου.  Εδώ θα πρέπει να καταγραφεί
και το γεγονός  πως ο Παπασπύρου μαζί με
τον τωρινό  γ.γ. του Αθλητικού Τομέα Δημήτρη
Μίχα, ήταν τα δυο πρόσωπα που συνέβαλαν
καθοριστικά στην θεσμική αποκατάσταση του
χώρου, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ανήκε στον
ιδιωτικό τομέα!  Ακολούθως κόπηκε η πίτα
από τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ και τόσο ο ίδιος
όσο και οι συνεργάτες του μοίρασαν τα κομμά-
τια στους παρόντες. Αξίζει να σημειωθεί πως
όλοι γεύτηκαν τον πλούσιο μπουφέ που προ-
σφέρθηκε, όπως επίσης και το ωραίο κρασί
προσφορά του Βασίλη Σιδέρη της
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ.  Η λήξη βρήκε όλους ικανοποι-
ημένους να ανταλλάσσουν εγκάρδιες ευχές
μεταξύ τους, δείχνοντας τις αμοιβαίες καλές
και ζεστές σχέσεις που υφίστανται μεταξύ
όλων, όσοι και με κάθε ρόλο υποστηρίζουν τον
Αθλητικό Τομέα της ΑΔΕΔΥ. Για την ιστορία το
φλουρί έτυχε στο κομμάτι του Νίκου Καλόγη-
ρου μέλος του Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ και του Αθλητι-
κού Τομέα, αλλά και θερμός υποστηρικτής
του. 

Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Γιάννης Πάιδας κόβει την πίτα
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Υπ Γεωργίας – Ταχ Ταμ  0-2
Μετά την πρόσφατη νίκη στο εξ αναβολής παι-
χνίδι με το Υπ Γεωργίας , το Ταχ Ταμ όχι
μόνον παρέμεινε πρώτο, αλλά ξέφυγε και έξι
πόντους από τους δεύτερους ΟΑΕΔ και ΓΛΚ.
Ετσι αυτή η νίκη αποκτά ιδιαίτερη αξία για
τους νικητές, που σε ένα ακόμη ματσάκι, είχαν
στην καλύτερή τους  μέρα για μια φορά ακόμη
τον Νίκο Ιατρίδη που σημείωσε δυο γκολ και
παραμένει ο πρώτος σκόρερ της ομάδος αλλά
και του πρωταθλήματος. Στο 20’ από πάσα
του Γιώτη ανοιξε το σκορ, ενώ στο 80’ από
ασίστ του Συριανού έκανε το 0-2, που ήταν και
το τελικό. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Συ-
ριανός, Γιώτης, που ως πορτιέρο έκανε καλή
εμφάνιση, Μπλάνας και Συνοδινός στο πρώτο
μέρος. 
Ταχ Ταμ.: Γιώτης, Παπαιωάννου, Μπλάνας,
Συνοδινός, Κιορκτσής, Κανέρης, Σιδηροπου-
λος, Ιατρίδης Ηρ., Γιαννάκης, Ιατριδης Δ., Για-
καλής, (Νικολόπουλος, Συριανος, Χήκας).

ΟΣΥΠΑ – ΠΟΕ/Δ0Υ  2-5
Παρότι με πολλές ελλείψεις η ΠΟΕ/Δ0Υ με
τους Γκόγκα, Χρήστου,  Τάπραντζη, Καμίδη,
Κοκορόσκο, Φτούλη Μ., εκτός πλάνων του
Μπάμπη Ζαρωτιάδη, εν τούτοις η νίκη κόντρα
στην ΟΣΥΠΑ, ήρθε με τρόπο εμφατικό και το
δείκτη του σκορ να δείχνει το 5-2. Η ΟΣΥΠΑ κι
αυτή παρατάχθηκε με προβλήματα, όμως τα
γρήγορα γκολ που δέχθηκε στάθηκαν ανα-
σταλτικοί παράγοντες για τη συνέχεια. Μόλις
στο 5’ ο Βασιλείου με δυνατό σουτ έκανε το 0-
1 για του φιλοξενουμένους, ενώ στο 15΄ο Καρ-
δούλας διπλασίασε τα τέρματα, με τον Κρητικό
στο 30’ να περνά ακόμη και τον τερματοφύ-
λακα και να ανεβάζει  το δείκτη του σκορ στο
0-3. Η απάντηση της ΟΣΥΟ ήρθε στο 35’ με
τον Πατλία να μειώνει σε 1-3. Στην επανάληψη
η ΠΟΕ/Δ0Υ συνέχισε να παίζει σοβαρά και
στο 65’ έκανε το 1-4, με αυτογκολ του Αμου-
τζιά, όταν προσπάθησε να διώξει την μπάλα
σε φάουλ του Βασιλείου, αλλά έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα  της ομάδος του, αφού
πρώτα η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Το 1-5 εκανε
στο 70’ ο Κρητικός με ωραία προσπάθεια.  Το

τελικό 2-5 διαμόρφωσε στο 73’ ο Παπακώστας
ύστερα από αμυντικό λάθος. Μέχρι το τέλος
του αγώνα, η ΟΣΥΠΑ πίεσε για να μειώσει το
σκορ με τους Πατλίας, Παπακώστα και
Τσούμα στο πρώτο μέρος, αλλα δεν τα κατά-
φερε. Δεν υπήρξε υστερήσας από τους νικη-
τές, αλλά ξεχώρισαν οι Κατσιπάνος, Βέρρο,
Βλάχος Καρδούλας και Βασιλείου. Από τους
ηττημένους άρεσαν οι Πατλίας, Κωτσοβός και
Παπακώστας. 
ΟΣΥΠΑ: Γέργης, Δαμηλος, Πανόπουλος,
Φράγκος, Κοντογεώργης, Αμουτζιάς, Πατλίας,
Κανέλης, Κοτσοβός, Παπακώστας, Σακαρέ-
λος, (Νιώτης, Δρακόπουλος, Τσουμας, Οικονό-
μου).
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος, Τσαμαδής Πάσχος,
Μηλαδόπουλος, Ζαρωτιάδης, Καρδούλας, Βα-
σιλείου, Βλάχος, Κρητικός, Βέρρος, Ζωχιος,
(Φτούλης Κ., Κοκορόσκος, Κολκουβίνης).

ΟΣΥΟ – ΠΟΕ/ΥΕΘΑ  3-1
Η ΟΣΥΟ επιβλήθηκε σε εξ´ αναβολής ματς για
την 6η αγωνιστική, επί του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας, που έκανε ένα από τα χειρότερα
φετινά παιχνίδια του, με σκορ 3-1. Στο 8 ο Κα-
ρίτζης μετά από σύγχυση στην άμυνα του
ΥΕΘΑ με κοντινό σουτ έκανε το 1-0 για την
ΟΣΥΟ. Στο 20′ ο Καλαλής με σουτ βον πλανέ

ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 για την
ΟΣΥΟ.  Στο 52′ σε πέναλτι που εκτέλεσε ο
Μυστιλόγλου της ΟΣΥΟ ο γκολκίπερ Δόριζας
έπεσε στην σωστή γωνία και με εντυπωσιακό
τρόπο απέκρουσε την μπάλα. Στο 61′ ο Νταν-
τής με απευθείας εκτέλεση φάουλ μείωσε σε
2-1. Το τελικό 3-1, ο Καλαλής που έφυγε στην
κόντρα με πλασέ στο 90’. Σε άσχημη μέρα οι
περισσότεροι εκ των φιλοξενούμενων, διακρί-
θηκε ο Αγγελίδης. Για τους νικητές άρεσαν οι
Καλαλής, Καρίτζης, Παπχριστόπουλος.
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Καπερώνης,. Καραγιάν-
νης, Παπαχριστόπουλος, Σακκάς, Καρίτζης,
Καιδατζης, Καναβάκης, Δήμος, Καλαλής, Μυα-
τιλόγλου, (Καραγεωργίου, Ροδίτης, Πιας).
ΥΕΘΑ (Βασίλης Τρίχος): Δόριζας, Γιαννακά-
κης, Σακκάς, Παρούσης, Καστανιώτης, Καρα-
βασιλειάδης, Κουκόπουλος, Νταντής, Βάγιας
(54′ Χρυσοβέργης), Αγγελίδης, Μυκωνιάτης
(27′ Μουζής).

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου
Στα εξ αναβολής παιχνίδια που διεξήχθησαν
το Σάββατο σημειώθηκαν τα παρακάτω απο-
τελέσματα: Α’ Κατηγορία: ΟΣΥΟ - ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
3-1, Βουλή - ΠΟΕΔΗΝ 4-4, ΟΣΥΠΑ -
ΠΟΕ/ΔΟΥ 2-5. Β’ Κατηγορία: Υπ Γεωργίας -
Ταχ Ταμ 0-2.
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ΒΟΥΛΗ – ΠΟΕΔΗΝ  4-4
Με πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες παρατάχθηκαν και οι δυο μονομάχοι. Παρ’ όλα αυτά το τελικό 4-4, δείχνει πως όλοι όσοι αγωνίστη-
καν, υπερβάλλοντας τους εαυτούς τους, τα πήγαν μια χαρά. Η Βουλή από τη μεριά της δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και κυρίως η αμυντική διά-
ταξη και  ο τερματοφύλακας. Το 1-0 ήρθε απ' τον Ζουζουλη μετά από πολύ ωραία πάσα στην πλάτη της άμυνας από τον Μπαράκο Άμεση
ισοφάριση για την ΠΟΕΔΗΝ με ένα σουτ ανάμεσα από το κέντρο και την μεγάλη περιοχή και με πολύ κακή εκτίμηση απ' τον τερματοφύλακα της
Βουλής για το 1-1 με τον Καργκέλη. Νωρίτερα κεφάλια του Ρεντου στο οριζόντιο δοκάρι και σουτ από πλάγια του Ασημακόπουλου που πέρασε
ξυστά απ' το δοκάρι  πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τη Βουλή και ενώ το σκορ ήταν στο 0-0 Ανατροπή του Ασημακόπουλου μέσα στην περιοχή
.Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ξαφακης για το 2-1για τη Βουλή, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στο 2μερος άλλο ένα δοκάρι για τη Βουλή με
τον Ζουζουλη . Η ασοφάριση σε 2-2με τον Κώστα για την ΠΟΕΔΗΝ ήταν ένα γκολ δώρο από λάθος συνεννόηση τερματοφύλακα. Το  3-2 για τη
Βουλή με εξαιρετική ενέργεια και πολύ ωραίο τελείωμα πάνω από την τερματοφύλακα από τον Ασημακόπουλο. Η ΠΟΕΔΗΝ κατάφερε να βάλει
δυο γκολ με τον Πουρίκη στο 75’ και με τον Μπίτζιο στο 85’ να κάνει το 3-4. Το τελικό 4-4 διαμόρφωσε στο 90’ ο Ρέντος με κεφαλιά από σέντρα
του Εμιρζά.
Βουλή Κεπιδης Γροντης Ρεντος Γουργιώτης Βασιος Μπαράκος Γκοτζαμάνης Εμιρζας Ασημακόπουλος Ξαφακης Ζουζουλης

Απο τη νικηφόρα αναμέτρηση του Ταχ Ταμ
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