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Το Υπ Παιδείας έχει καταφέρει να
δημιουργήσει μια ωραία παρέα
φίλων - συναδέλφων, που πράγ-
ματι ο Γιάννης Φωτόπουλος δεν
την αλλάζει με τίποτε, όπως δη-
λώνει. Σελ 5

Ο Χρήστος Δραγώτης της ΟΣΥΠΑ,
με δηλώσεις του, διευκρινίζει πως
είναι πολύ χαρούμενος που κάθε
Σάββατο βρίσκεται στο γήπεδο.
Σελ 5

Είναι λογικό όταν η ομάδα της ΠΟΕΔΗΝ, αποτελείται από εργαζόμενους στα Νοσοκομεία, να
μην είναι εύκολη η παρουσία όλων στο γήπεδο. Όμως μέχρι σήμερα το αγωνιστικό δείγμα και

όχι μόνον είναι θετικό και τα σχόλια όλων κολακευτικά για την παρουσία τους. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Τις νίκες τις διδάσκουν οι... δάσκαλοι
ΔΟΕ- Βουλή  4-0
3Χ3 έκανε η ΔΟΕ και όχι μόνον, αλλά μετά και
τη νίκη της με το ευρύ 4-0 σκορ το οποίο δεν
αντικατοπτρίζει την πλήρη εικόνα του αγώνα,
αφού οι φιλοξενούμενοι παρότι παρατάχθηκαν
με πολλές ελλείψεις, εν τούτοις δεν κατάφεραν
να τελειώσουν θετικά τις φάσεις  που δημιούρ-
γησαν.  Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Ελευθερίου
με  σουτ, κάνοντας το 1-0, το οποίο έμεινε μέ-
χρι τη λήξη, καθότι οι ευκαιρίες που δημιουρ-
γήθηκαν από τη μεριά της Βουλής, με τον
Ζούγκα, το μονοκόμματο σουτ που επιχείρησε
σε κακό αμυντικό διωξιμο, δεν βρήκε στόχο.
Γυριστό σουτ του Καρανάσου από το ύψος
της μεγάλης περιοχής η μπάλα πέρασε ξυστά
από το δοκάρι. Πολύ καλή ευκαιρία με τον
Ζουζουλή σε κεφαλιά που πήρε μέσα από την
μικρή περιοχη ο τερματοφύλακας απέκρουσε
σε κόρνερ. Στο δεύτερο μέρος παρότι ο προ-
πονητής της Βουλής ρίσκαρε αλλάζοντας όλη
την τακτική, δεν κατάφερε να πάρει κάτι, αλλά
αντίθετα η ΔΟΕ έκανε άλλα τρια γκολ. Στο 55’
ο Σερέτης με σουτ έκανε το 2-0, για να ακο-
λουθήσουν άλλα δυο γκολ από τον  Βουκαλή
στο 70’ και στο 75’ με τον Γουναρίδη  ύστερα
από ωραίο συνδυασμό των Χριστοδουλόπου-
λου και Καλή για να κάνει το 4-0, πουήταν  και
τοτελικό. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Βουκαλής, Σερέτης Ρεσίτης, ενώ από τη Βου-
λή δεν υπήρξε κανείς διακριθείς. 
ΔΟΕ: Ρεσίτης, Εμμανουήλ Πανάγος, Αγιαννί-
δης, Λάζος, Χριστοδουλόπουλος, Χαιδεμένος,
Σερέτης,, Βουκαλής, Παπαδημητρίου, Ελευθε-
ρίου,  (Παπαθανασίου, Κουτσούκος, Γουναρί-
δης, Κούσης, Καλης, Ταβλαδάκης, Κοντοβάς).
ΒΟΥΛΗ: Φιλιντόπουλος Τσαμαδης Πασχαλί-
δης Τσούμας(Εμιρζάς) Γουργιώτης  Καρανά-
σος Χαραλαμπίδης Ζούγκας Ξαφάκης Κου-
τρομάνος (Αρβανίτης) Ζουζουλης (Δεμερτζης)

Η Πυροσβεστική ξεχάστηκε και ακόμη βάζει
γκολ! Οι  πυροσβέστες, έδειξαν για άλλη μια
φορά το ποιόν τους αλλά και την επιθετική
τους ικανότητα και πέτυχαν εντυπωσιακή νίκη

επί του Υπουργείου Γεωργίας. Οι γηπεδούχοι
κυριάρχησαν στο γήπεδο και έδωσαν ένα απί-
στευτο ρεσιτάλ επιθετικής ερμηνείας που διήρ-
κησε 90 λεπτά, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι
δεν σταμάτησαν να κυνηγάνε το γκολ ακόμα
και όταν όλα πλέον στο ματς είχαν κριθεί και ο
δείκτης του σκορ είχε αρχίσει να ξεφεύγει επι-
κίνδυνα. Από το εναρκτήριο σφύριγμα οι πυ-
ροσβέστες έδειξαν ότι θέλουν μια εύκολη και
μεγάλη νίκη, και για το λόγο αυτό πίεσαν πολύ
εξ' αρχής, και ήταν εμφανές ότι το γκολ ήταν
θέμα χρόνου να έρθει. Τελικά στο 16ο λεπτό ο
Γρηγορακάκος άνοιξε το σκορ και στο 21' δι-
πλασίασε τα προσωπικά του τέρματα (2-0), δί-
νοντας προβάδισμα δύο γκολ στην ομάδα του.
Κάπου σε εκείνο το σημείο, το Υπουργείο Γε-
ωργίας έδειξε αντανακλαστικά για πρώτη και
τελευταία φορά στο ματς , καθώς στο 25' ο
Μηνάς με πλασέ πέτυχε αυτό που έμελε να εί-
ναι το γκολ της τιμής για την ομάδα του. Από
εκείνο το σημείο και ύστερα, οη Πυροσβεστική
ξαναπήρε τα γκέμια της αναμέτρησης στα χέ-
ρια της και τα άφησε πάλι στο σφύριγμα της
λήξης. Στην ουσία, το Υπουργείο Γεωργίας
ήταν ακόμα μέσα στο παιχνίδι μέχρι το 29', κα-
θώς η χαρά του κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά.
Στο 29' ο Καραμάνος έκανε το 3-1 και στο 38'
ο Γρηγορακάκος έκανε το 4-1, πετυχαίνοντας

ο ίδιος χατ τρικ και μετατρέποντας στην ουσία
το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική δια-
δικασία. Η Πυροσβεστική έριξε λίγο τους τό-
νους στο σημείο αυτό, μόνο και μόνο για να
τους ανεβάσει πάλι στο β' ημίχρονο, με το
σκορ στο πρώτο να μένει στο 4-1. Στο 55ο λε-
πτό ο Κανέλλος έγραψε το 5-1 και άρχισε να
δίνει διστάσεις θριάμβου στη νίκη, και στο 65'
ο Καρβούνης έκανε το 6-1. Με το σκορ ήδη
δυσθεώρητα ψηλά, και άλλοι παίκτες των γη-
πεδούχων άδραξαν την ευκαιρία να δουν και
αυτοί τα ονόματά τους στον πίνακα των σκό-
ρερ, και έτσι, ο Φραγκογιάννης στο 71' έκανε
το 7-1 και στο 75' ο Κασιώλας διαμόρφωσε το
τελικό βαρύγδουπο 8-1. 
Πυροσβεστική: Κιεζος, Τσακνιας, Λουκιπού-
δης, Μανωλογλου, Δαμιανίδης, Μουρίκης, Κα-
ραμάνος, Φραγγούλης, Γρηγορακος, Κανέλ-
λος, Πλιατσικουρης (Καρβούνης, Βραχνος,
Κασιωλας, Φραγκογιάννης, Τεγας, Κυρκης,
Ευσταθίου) 
Υπουργείο Γεωργίας: Ζέρβας, Σουβλερός ( 45’
Γκιλάκης), Ασωνίτης ( 45’ Μπούρας), Κολυμπί-
ρης ( 45’ Τασούλης) , Σαλτερής, Μπαρμπα-
γιάννης, Φρουζάκης ( 35’ Φλέρης), Μηνάς,
Γιαννόπουλος ( 30’ Δρακόπουλος), Παπακώ-
στας, Γούναρης ( 60’ Κυριάκου) 

ΠΟΕ/ΥΠΠΟ – Δήμος Αθηναίων  0-3

Δίκαη νίκη του Δήμου Αθηναίων 
Πιο δύσκολα από ότι ίσως μαρτυρά το τελικό 0-3 επικράτησε ο Δήμος Αθηναίων του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην πραγματικότητα το ματς είχε
περισσότερο τη μορφή μιας σκληρής μονομαχίας ανάμεσα στις δυο ομάδες, με το Δήμο Αθηναίων βέβαια να είναι καλύτερος, αλλά και το
ΥΠΠΟ από την άλλη να κάνει μια γενναία προσπάθεια και να διεκδικεί ότι καλύτερο μπορούσε μέχρι τέλους. Και οι δυο ομάδες είχαν διαστήμα-
τα κατοχής της μπάλας και κλασσικές ευκαιρίες για γκολ, με τη διαφορά ίσως ότι ο Δήμος Αθηναίων εκμεταλλεύτηκε τις δικές του και πέτυχε τρία
γκολ, ενώ σημαντικό ρόλο στη νίκη του αυτή έπαιξε και το γεγονός ότι είχε το απόθεμα δυνάμεων να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα
στα τελευταία λεπτά, σε αντίθεση με τον αντίπαλό του, ο οποίος στα τελευταία μέτρα ξέμεινε από δυνάμεις και λύγισε. Οι φιλοξενούμενοι είχαν
μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις τους και στο 25' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Σιλεβίστα. Σχεδόν σε όλο το υπόλοιπο της αναμέτρησης
το ΥΠΠΟ προσπαθούσε να φτάσει στην ισοφάριση, και είχε κάποιες ευκαιρίες για αυτό, ενώ το βοηθούσε και το γεγονός ότι και ο Δήμος Αθη-
ναίων δεν πετύχαινε και άλλο γκολ όσο περνούσε η ώρα, κρατώντας το ΥΠΠΟ έτσι ζωντανό στο παιχνίδι. Παρά τις προσπάθειές τους όμως, οι
γηπεδούχοι δεν βρήκαν το γκολ που τόσο έψαχναν, και στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι αντοχές τους άρχισαν να πέφτουν. Ο Δήμος Αθηναίων, που
κρατούσε το υπέρ του σκορ χωρίς πάρα πολλά προβλήματα μέχρι τότε, βρήκε την ευκαιρία να πετύχει στο τελειωτικό χτύπημα, και στο 85' ο
Διαμαντούρος έγραψε το 0-2, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη για την ομάδα του. Στο 90' ο Καλαμάρας έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και δια-
μόρφωσε το τελικό 0-3 για τον Δήμο Αθηναίων. Πάντως από τη μεριά  της το ΥΠΠΟ θα μπορούσε στο  24’ με τον Καλογερόπουλο να είχαν
προηγηθεί, όπως επίσης διαμαρτύρονται για το γκολ του Κατσαβριά στο 76’ πως  επιτεύχθηκε από κανονική θέση. 
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Παρλαμεντης Φωτάκης Ζερινος Ζυγουρης Μαντάς Καραμαλικης Καλογερόπουλος Κατσαβριας Οικονόμου Γκαβερας Μπαντουδα-
κης
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1 Ο.Λ.Μ.Ε. 4 10 3 1 0 10 7
2 ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 9 3 0 0 14 5
3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 3 9 3 0 0 14 5
4 Ο.Α.Ε.Δ. 4 7 2 1 1 9 3
5 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 3 6 2 0 1 8 7
6 Ο.Α.Ε.Ε./Ε.Φ.Κ.Α. 4 4 1 1 2 9 8
7 1 3 1 0 0 9 0
8 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 3 3 1 0 2 4 7
9 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3 3 1 0 2 7 13
10ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 4 1 0 1 3 5 19
11Γ.Λ.Κ. 2 0 0 0 2 4 10
12Ο.Δ.Υ.Ε. 4 0 0 0 4 7 16

ΟΣΥΟ – ΠΟΕΔΗΝ  6-2
Τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα σημείωσε η ΟΣΥΟ, κόντρα
στην ΠΟΕΔΗΝ, που όπως έδειξε και η ροή του αγώνα, αποδείχθηκε
σκληρό καρύδι, όσο τουλάχιστον υπήρχαν δυνάμεις από τη μεριά των
φιλοξενουμένων.  Πάντως στο πρώτο μισάωρο είχαν σημειωθεί πέντε
γκολ! Μόλις στο5’ προηγήθηκε η ΠΟΕΔΗΝ 0-1 με τον Μπίντζο, για να
ισοφαρίσει μετά από δυο λεπτά ο Μυστιλόγλου κάνοντας το 1-1. Στο
16’ ο Καλαλής έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του σημειώνοντας
το 2-1, για να ισοφαρίσει στο 21’ ο Κέππας κάνοντας το 2-2. Στη συ-
νέχεια η ΟΣΥΟ έκανε άλλα δυο γκολ με τον Καρύτζη στο 30’ να κάνει
το 3-2 και ο Μυστιλόγλου με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα να κά-
νει το 42’ στο 35’, Στην επανάληψη δεν άλλαξε τίποτε για τους φιλοξε-
νουμένους, αφού η ΟΣΥΟ ήταν καλύτερη. Στο 65’ ο Καλής και μετά
από δέκα λεπτά ο Δήμος, διαμορφωσαν το τελικό 6-2. 
ΟΣΥΟ: Ζαμπάρας, Καναβάκης, Σακκάς, Παπαχριστόπουλος, Λυμπέ-
ρης, Καρίτζης, Γκαιδατζής, Δήμος, Καλαλής , Καπερώνης , Μυτστιλο-
γλου, (Χελιώτης, Χατζηγιάννης).
ΠΟΕΔΗΝ: Τζιμπρής, Ρουμελιώτης, Κοντογιάννης, Ναούμης, Κέππας,
Κολοκυθάς, Μπίντζος, Μπακαλούλης, Χατζής, Πουρίκης, Γιαβάσης,
(Αναστάσης).

ΠΟΕ/ΥΔ0Υ – Υπ Εσωτερικών 0-5
Πιο εύκολα από ότι δείχνει το 5-0,
επιβλήθηκε το Υπ Εσωτερικών
της ΠΟΕ/Δ0Υ.  Το Υπουργείο πα-
ρατάχθηκε με όλους τους διαθέσι-
μους ποδοσφαιριστές, σε
αντίθεση με την ΠΟΕ/Δ0Υ που
είχε πολλές ελλείψεις.  Το παιχνίδι
ήταν ανταγωνιστικό μέχρι το
25’.Μέχρι εκείνο το σημείο και οι
δυο μονομάχοι έχασαν ευκαιρίες
οι γηπεδούχοι με τον Ζωχιό από
πάσα του Γκόγκα σούταρε άουτ,
τον Βέρρο που σε τετ α τετ πλά-
σαρε άουτ, τον Ζωχιό να δίνει
στον Κρητικο κι εκείνος να πλασά-
ρει μόλις άουτ. Και από τη μεριά
του το Υπουργείο είχε χαμένες ευ-
καιρίες  με τους Κίτση, Γεωργό-
πουλο. Στο  λεπτό αυτό (25’ ) το
Υπουργείο κέρδισε κόρνερ το
εκτέλεσε ο Συμεωνίδης και με κε-
φαλιά ο  Μπουζινέκης με κεφαλιά
άνοιξε το  σκορ, κάνοντας το  0-1.
Θα μπορούσε στην επόμενη
φάση να γίνει το 0-2, όμως ο πορ-
τιέρο της ΠΟΕ/Δ0Ε απόκρουσε
σωτήρια. Το 0-2 έγινε  στο 40’
ότανο Συμεωνίδης  από αριστερά
πέρασε όποιον βρήκε μπροστά
του , γύρισε την  κατάλληλη
στιγμή και ο Κίτσης με σουτ  στο
κενό τέρμα σκόραρε εύκολα,  που
ήταν και το σκορ του  ημιχρόνου.
Στηνεπανάληψη το Υπουργείο
μπήκε πολύ δυνατά και κατάφερε

στο 50’ να κάνει το 3-0 με τον Γε-
ωργόπουλο ύστερα από ένα
ωραίο σουτ, ενώ ο ίδιος έκανε στο
55’ το 4-0. Κι εκεί το ενδιαφέρον
ατόνησε και από την πλευρά του
ο Μίχας και λόγω υπηρεσιακών
αναγκών έκανε αλλαγές, με συνέ-
πεια το παιχνίδι να χάσει την αρ-
χική του φρεσκάδα. Το μόνο
διαφορετικό στο δεύτερο ήταν το
5-0 που σημείωσε στο 80’ ο  Μαυ-
ρέλης αφού πέρασε τον προσω-
πικό του αντίπαλο και τον
τερματοφύλακα .  Πάντως προς
το τέλος του αγωνα η ΠΟΕ/Δ0Υ
θα μπορούσε να σημειώσει κά-
ποιο γκολ, με τους Γακόπουλο και
Κρητικό αλλά ο Μπάρτζος ήταν σε
ετοιμότητα. 
ΠΟΕ/Δ0Υ (Ζαρωτιάδης, Ξυπο-
λιάς, Ψαρράς) : Κατσιπάνος, Χρή-
στου, Κοκορόσκος, Καμίδης,
Γκόγκας, Μηλαδόπουλος, Ζωχιός,
Βλάχος, Κρητικός, Βέρρος, Ζαρω-
τιάδης, (Γακόπουλος, Φλέσσας,
Καρδούλας, Νικολής, Φτούλης.
Υπ Εσωτερικών: Μπάρτζος,Κω-
τσιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος,
Νακόπουλος, Μαυρέλης, Βαρυθυ-
μιάδης,  Μπουζινέκης,  Καστάνης
,Συμεωνίδης, , Κίτσης, Γεωργό-
πουλος, (Μιχας Ι, Μιχας Δ. Κορμέ-
τζας, Δημητρόπουλος,
Καραγιάννης).
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ΟΑΕΔ – ΟΛΜΕ 0-0
Χωρίς γκολ  έληξε η αναμέτρηση μεταξύ των
δυο ομάδων . Η ΟΛΜΕ παρότι έχασε πόντους
από τον ΟΑΕΔ, που παρουσιάστηκε σε ένα
ακόμη παιχνδι αρκετά δυνατός και μάλιστα
είχε και δοκάρι στο 60΄ με τον  Πανταζόπουλο,
εν τούτοις παρέμεινε στην κορυφή, έχοντας
απόσταση ενός πόντου από τους διώκτες του.
Ενώ η ομάδα του ΟΑΕΔ, με τον πόντο που
πήρε βρίσκεται στην 4η θέση με 7 βαθμούς.
Πάντως εκείνο που αξίζει να καταγραφεί είναι
πως ο Σταμόπουλος τα πήγε μια χαρά ως
προπονητής – παίκτης και είναι γεγονός πως
έβαλε και την δική του υπογραφή στο θετικό
αυτό αποτέλεσμα της ΟΛΜΕ. 
ΟΕΑΔ: Δρακονταειδής,  Γασπαρίδης, Δρού-
γιας, Σπαντιδάκης,  Μπουκας, Τσιγκούλης, Πε-
τώνης, Δόγιας, Τζάτζος, Χαριζόπουλος,  Γκα-
βογιαννάκης, (Αποστολόπουλος, Σταμόπου-
λος, Νικόπουλος, Βουτυρέας, Παπαιωάννου)
ΟΛΜΕ : Καλαϊτζής, Μανωλιάδης, Μακρής, Συ-
νέσιος, Γκλάβας, Βασιλείου, Μπαρτζιώτης,
Μήτσουρας, Σταθόπουλος, Σιάσος, Ψυρίδης,
Γεωργατζέλης, Δίζος, Πανταζόπουλος, Κανε-
λόπουλος, Φίλης

Ταχ  Ταμ -  Επιμελητήρια 0-3
Σπουδαία νίκη για τα Επιμελητήρια με το ευρύ
0-3 επί του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Οι φι-
λοξενούμενοι ήταν καλύτεροι σε όλα τα επίπε-
δα, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, και είχαν
καλή ισορροπία στο παιχνίδι τους, όντας το
ίδιο αποδοτικοί σε άμυνα και επίθεση. Ήταν
ουσιαστικοί και δημιούργησαν φάσεις , ενώ
αποδείχθηκαν και συμπαγείς αμυντικά, με το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να δυσκολεύεται να
γίνει απειλητικό υπό καλές προϋποθέσεις. Βέ-
βαια, μεγάλο ρόλο στη νίκη αυτή έπαιξε και το
γκολ από τ' αποδυτήρια από τον Παπαϊωάν-
νου, μόλις στο 6ο λεπτό, που απέβαλε το άγ-
χος από τα πόδια των παικτών των Επιμελη-
τηρίων και το μετέφερε σε εκείνα των παικτών
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το οποίο ήταν
πλέον αναγκασμένο να κυνηγάει το σκορ.
Παρά το γρήγορο γκολ που δέχθηκαν, οι γη-
πεδούχοι προσπάθησαν να φτάσουν στην
ισοφάριση, αλλά οι προσπάθειές τους δεν
απέφεραν καρπούς, ενώ τα Επιμελητήρια πέ-
τυχαν κι άλλο γκολ στο 36', με τον Παπαϊωάν-

νου ξανά, ο οποίος διπλασίασε τα προσωπικά
του τέρματα. Με το γκολ αυτό η υπόθεση νίκη
έγινε ακόμη πιο εύκολη, καθώς τα Επιμελητή-
ρια το μόνο που είχαν να κάνουν μέχρι το τέ-
λος της αναμέτρησης ήταν να μη δεχθούν
γκολ και δώσουν πάτημα στον αντίπαλό τους
να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Όπως και έγινε, κα-
θώς οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν συνετά στο
υπόλοιπο της αναμέτρησης, φροντίζοντας οι
διάδρομοι προς την εστία τους να είναι πάντο-
τε όσο το δυνατόν καλύτερο κλεισμένοι, ενώ
μάλιστα έβγαιναν και στην επίθεση όποτε οι
προϋποθέσεις ήταν καλές, με αποκορύφωμα
το δοκάρι του Παπαϊωάννου στο 78ο λεπτό. Η
τακτική των Επιμελητηρίων απέδωσε καρ-
πούς, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δεν βρήκε
ποτέ τον δρόμο προς τα δίχτυα και οι φιλοξε-
νούμενοι σφράγισαν στο τέλος τη νίκη τους με
ένα ακόμα γκολ, στο 89' από τον Μουζακίτη, ο
οποίος με εύστοχο χτύπημα πέναλτι διαμόρ-
φωσε το τελικό 0-3. 
Επιμελητήρια: Παναγιωτόπουλος, Χριστόπου-
λος, (Νίνος), Καπράλος, Χάλιακας, Ντεγιαννά-
κης, (Γεροκωσταντής) Πιζάνιας, (Μαυρεδά-
κης), Ματσούκας, Ζιάκας, (Κοτσάνης), Στ.Νί-
νος, Δήμος, (Μουζακίτης), Παπαϊωάννου 

ΓΛΚ – ΟΑΕΕ/ΕΦΚΑ 1-6
Έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Οδυσσέα Μπού-
ζη ο ΟΑΕΕ/ΕΦΚΑ, επικράτησε εύκολα με το
εμφατικό 6-1 του ΓΛΚ, που δεν κατάφερε να
ανταποκριθεί στη σπουδαιότητα του αγώνα,
έχοντας μόνον μια καλή παρουσία στο πρώτο
μέρος. Στο δεύτερο οι φιλοξενούμενοι ήταν
ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και
κατάφεραν να πάρουν σχετικά μια εύκολη
όπως αποδείχθηκε νίκη. Το πρώτο μέρος έλη-
ξε 0-2 για τους φιλοξενουξένους με τον Οικο-
νόμου να ανοίγει το σκορ στο 15’ και ο Μπού-
ζης να ανοίγει λογαριασμό στο 20’ κάνοντας
το 0-2. Στην επανάληψη  το ΓΛΚ, μπορεί να
ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και  με
τον Αναγνώστου να σουτάρει η μπάλα να βρί-
σκει σε αμυνόμενο και να καταλήγει στα δί-
χτυα (1-2), όμως η συνέχεια ήταν αντιστρό-
φως ανάλογη. Αφου ο ασύλληπτος Μπούζης,
πήρε πάνω του την υπόθεση νίκη και με καρέ
τερμάτων (55’, 70’, 75’, 80, 86’), διαμόρφωσε
το τελικό 1-6.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι

Μπούζης, Τσουβαλτσίδης, Οικονόμου, Φράγ-
κος.  Από τους ηττημένους άρεσαν οι Αναγνώ-
στου, Λογοθέτης.
ΟΑΕΕ/ΕΦΚΑ: Γεωργούλης, Παρλιάρος, Σταυ-
ρακάκης, Τσουβαλτζίδης, Ακτύπης, Μπούζης,
Γρίβας, Χρησταράς, Οικονόμου, Σαββίδης,
Φράγκος, (Βλαχόγιαννης, Κατσαβος, Ευθυμί-
ου, Σιούνας, Λύκος, Πόγκας).

ΟΔΥΕ – Τελωνειακοί  2-4
Τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα πραγ-
ματοποίησαν οι Τελωνειακοί, που μπήκαν
φουριόζοι μετά την αναβολή της 3ης αγωνιστι-
κής λόγω καιρού, και τελικά την πλήρωσαν οι
πάικτες της ΟΔΥΕ. Το τελικό 4-2, τα λέει όλα
αφού οι φιλοξενούμενοι πάτησαν πιο στέρεα
στο γήπεδο και κατάφεραν να σκοράρουν τέσ-
σερις φορές.Οι γηπεδούχοι μέχρι το 52’ όταν
και ισοφάρισαν σε 2-2, ήλεγχαν το παιχνίδι.
Κάτι που όμως δεν συνέβη στο τελευταίο
20λεπτο, όπου υποτάχθηκαν στην ανωτερότη-
τα των αντιπάλους τους. Ο Τσετσώνης στο 10’
με σουτ άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0 για
την ΟΔΥΕ. Όμως η απάντηση που ήρθε από
το επιθετικό επιτελείο των Τελωνειακών ήταν
δυο γκολ με τα οποία πήραν και το προβάδι-
σμα στο σκορ 1-2, με το οποίο έληξε το πρώτο
μέρος. Στην επανάληψη ο Παπαπαναγιώτου
με σουτ έκανε το 2-2. Όμως οι Τελωνειακοί
ανέβασαν ρυθμό , άλλαξαν την τακτική τους
και τελικά με άλλα δυο γκολ στη  συνέχεια επι-
κράτησαν με  4-2!

Είναι υποχρέωση όλων
Το γεγονός πως αναβλήθηκε η κλήρωση του
κυπέλλου είναι ένα θέμα που πράγματι προ-
βλημάτισε αρνητικά την  Επιτροπή του Αθλητι-
κού Τομέα της ΑΔΕΔΥ. Δυστυχώς η αδιαφορία
πρωτίστως ενος μεγάλου αριθμού εκπροσώ-
πων, που παρότι προσκλήθηκαν δεν παρέ-
στησαν είναι το ζητούμενο. Καλό είναι για
όλους, ότα γίνονται προσκλητήρια εκ μέρους
του Αθλητικού Τομέα να δίνουν το παρών όλες
οι ομάδες!

Εφοριακοί – Υπ Παιδείας  1-3

Η δεύτερη θέση λέει την αλήθεια για την ποιότητα του Υπ Παιδείας
Μόλις ένα πόντο από την κορυφή, βρίσκεται το Υπ Παιδείας, μετά τη νίκη του με σκορ 3-1 επι των Εφοριακών.  Με τη νίκη αυτή οι φιλοξενούμε-
νοι έχουν καταφέρει αφ’ ενός μεν να κάνουν το 3Χ3 και αφ ετέρου να παραμείνουν αήττητοι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αντίθε-
τα οι Εφοριακοί  χρεώνονται με την 3η  ήττα τους στο πρωτάθλημα και βρίσκονται στην 10η θέση με 1 πόντο. Το σκορ άνοιξε ο Πιπιλικας  στο
25’ όταν κέρδισε το ριμπάουντ όταν σε σουτ του Πατήλα η μπάλα προσέκρουσε στη δοκό.  Οι Εφοριακοί απάντησαν στο 38’ με σουτ του Φίλου
να κάνει το 1-1, κι έτσι να λήγει το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη οι παίκτες του Υουργείου ανέβασαν στροφές και κατάφεραν να σημειώσουν
άλλα δυο τέρματα. Στο 55’ ο Τσακνάκης έκανε το 1-2 για να ανεβάσει το σκορ ο Μητσιάκης στο 70’, κάνοντας το τελικό 1-3. Το Υπουργείο θα
μπορούσε να είχε ανεβάσει κι άλλο το σκορ, αν οι Πιπιλικας,  Μητσιάκης,  Πουρναρας και  Κωστοπουλος, ήταν πιο εύστοχοι στην τελική τους
προσπάθεια. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι  Μουρατογλου, Πιπιλικας , Κουσουλας  και Τσιοκρης. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


5  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Το ότι στον Αθλητικό Τομέα της ΑΔΕΔΥ, κάτω
από τη φανέλα των αθλητών, κρύβονται υψη-
λόβαθμα στελέχη του δημόσιου τομέα είναι
μια πραγματικότητα.  Η στρογγυλή θέα, ανέ-
καθεν προσήλκυε  όλους  όσοι την αγάπησαν
, χωρίς εξαιρέσεις. Γι αυτό και το πρωτάθλημα
είναι ιδιαίτερο , έχει χρώμα και είναι διαιίτερα
αγαπητό στην κοινωνία  των δημοσίων υπαλ-
λήλων. Ανάμεσα  σε όλους αυτού που πράγ-
ματι , λάτρεψαν, λατρεύουν και θα εξακολου-
θουν να λατρεύουν την θέα της μπάλας είναι
και ο νυν προπονητής της ΟΣΥΠΑ, ο Χρήστος
Δραγώτης.  Από τους πιο παλιούς  εν ενερ-
γεία, σήμερα τον συναντάμε στην καρέκλα του
διευθυντή του ΓΛΚ   στην  ΔΥΕΕ του  Υπ Με-
ταφορών. Ξεκίνησε να παίζει μπάλα στην
ομάδα του ΓΛΚ μέχρι να δημιουργηθεί η
ΟΣΥΟ, όπου  φόρεσε τη φόρμα του προπονη-
τή και την οδήγησσε από  την Β’ κατηγορία
που ήταν,  στην Α’ αήττητη. Τα τελευταία τέσ-
σερα χρόνια είναι προπονητής της ΟΣΥΠΑ ,
ενώ τα δυο αρχικά  ήταν στο Υπ Μεταφορών.
Είναι ένας άνθρωπος που ζει  έντονα το πο-
δόσφαιρο και  με τον τρόπο του βοηθά την
όλη διοργάνωση του πρωταθλήματος. Ερωτη-
θείς σχετικά για τη διοργάνωση, την ομάδα
του, είπε τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια είναι
γεγονός πως  υπάρχει μια κρίση ύπαρξης  πο-
δοσφαιριστών, αφού λόγω της  μη πρόσλη-
ψης . Παρ’ όλα αυτά όλες οι ομάδες έχουν κά-
νει την υπέρβαση και έχουν καταφέρει να δια-

τηρήσουν το προφίλ τους και  κατά συνέπεια
την ύπαρξη τους στο πρωτάθλημα. Βέβαια
σ’αυτό θεωρώ πως μεγάλη συμμετοχή έχει και
ο Αθλητιός Τομέας της ΑΔΕΔΥ και ο Δημήτρης
Μίχας, που  την  κατάλληλη στιμγή πήρα απο-
φάσει γενναίες και  έδωσαν βαθιές ανάσες σε
ομάδες  που ήταν  έτοιμες να διαλυθούν.  Γι
αυτό είναι μεγάλη ανάγκη σε όλους μας,  που
αγαπάμε το ποδόσφαιρο να στηρίξουμε την
προσπάθεια αυτή του Αθλητικού Τομέα, αφού

μας δίνει τη δυνατότηα να παίξουμε ποδό-
σφαιρο κάτω από εξαιρετικές συνθήκες». Για
την ομάδα του: «Εκείνο που μας ενδιαφέρει
πριν και πάνω από όλα είναι να συντηρούμε
μια ομάδα, που να  παίζει καλό ποδόσφαιρο
και να είναι ανταγωνιστική.  Είναι αλήθεια πως
έχουμε κάποια προβλήματα  παικτών, λόγω
αυτής της έλλειψης, αλλά και της παρουσίας
των ένστολων, που δεν μας επιτρέπουν να
παίξουμε  με πλήρη σύνθεση,έτσι είναι επόμε-
νο η ομάδα μας, να έχει αυτές τις διακυμάν-
σεις στο αποτέλεσμα. Θέλω να ελπίζω πως
φέτος η ομάδα θα κάνει μια καλή πορεία  και
θα αναγκάσει πολλούς αντιπάλους της να μας
βγάλουν το καπέλλο». Για τα συναισθήματα:
«Νιώθω πολύ χαρούμενος όταν κάθε Σάββα-
το, έρχεται η ώρα να πάω στο γήπεδο. Διότι
για μας όλους, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας
δεν αποτελεί μόνον ένα προσωπικό μας αδιέ-
ξοδο, αλλά είναι κι  ένα σημείο αναφοράς,
όπου μπορούμε να συναντήσουμε παλιούς
καλούς φίλους και παράλληλα να δοκιμάσου-
με τις αντοχές μας. Και αν κάποια φορά, μας
παρασύρει  η ροή του αγώνα, θέλω να ελπίζω
πως υπάρχει κατανόηση από όλους τους συ-
ναδέλφους, αφού η μπάλα σαν άθλημα έχει
πολλά τέτοια χαρακτηριστικά, που όμως γρή-
γορα όλοι μας ξεχνάμε».

Θα μπορούσε  να τον αποκαλέσει κάποιος ως
η κολώνα και το στήριγμα του Υπ Παιδείας, τα
τελευταία χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που  σε
καθημερινή βάση, σκέφτεται και λειτουργεί πα-
ραγοντικά, χωρίς  να είναι παράγοντας! Αν και
θα μπορούσε να τον κάνει εύκολα. Ο Γιάννης
Φωτόπουλος , είναι ένας από την παλιά φουρ-
νιά των προσώπων που αγάπησε το ποδό-
σφαιρο του Αθλητικού Τομέα, ενώ από το
2001, είναι το μάτι και το αφτί (εκπρόσωπος)
στις συγκεντρώσεις του Αθλητικού Τομέα.
Ήταν από εκείνους που έβαλε, βάζει και θα
βάζει πλάτη, όσο αντέξει, ώστε η ομάδα του
Υπουργείου, να δίνει κανονικά το παρών στο
πιο αξιόλογο και πιο ανταγωνιστικό πρωτά-
θλημα των Δημοσίων  υπαλλήλων της χώρας
μας.  Μαζί του και πιστός του συνεργάτης είναι
και ο Αλέξανδρος Γεωργίου, που επίσης έχει συμβάλει καθοριστικά
στην εύρυθμη λειτουργία της ομάδος και φυσικά ο Γιώργος Νταρα-
γιάννης απο το πόστο του παίκτη - προπονητή.   Ενώ ο ίδιος σε σχε-
τική ερώτηση απάντησε ως εξής: «Είμαστε τυχεροί όλοι εμείς που
συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα του Αθλητικού Τομεα της ΑΔΕΔΥ.
Αφού μας δίνεται η ευκαιρία όχι μόνον να παίξουμε ποδόσφαιρο,
αλλά και να κάνουμε πολλές γνωριμίες. Για μας όλους που  η δουλειά
μας είναι σε ένα γραφείο και όχι μόνον, αυτή η ενασχόληση μας βγά-

ζει από πολλά αδιέξοδα και κυρίως μας  δίνει
κίνητρο να περνάμε δημιουργικά τον ελεύ-
θερο χρόνο μας.  Παρά τα όποια προβλήματα
υπάρχουν τα τελευταία χρόνια με την κρίση,
έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε το προφίλ
της ομάδος, συμβάλλοντας κι εμείς στο οικο-
νομικό, αφού όλοι θέλουμε να αγωνιζόμαστε
στο πρωτάθλημα του Αθλητικού Τομέα». Όσο
για την ομάδα του είπε: «Εκείνο που θέλουμε
όλοι όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα είναι να
διατηρήσουμε άρρηκτους τους μεταξύ μας
ισχυρούς δεσμούς φιλίας που έχουμε ανα-
πτύξει. Η ομάδα μας αποτελείται από φίλους
και οι σχέσεις μας έχουν επεκταθεί κι εκτός
γηπέδου, αφού συχνά – πυκνά, γίνονται συ-
ναντήσεις και σε επίπεδο οικογενειών. Γι αυτό

εκείνο που ζητάμε σε ένα νέο παίκτη που θέλει
να έρθει στην ομάδα μας είναι  η ευγένεια και η καλοσύνη του, για να
μπορέσει να δέσει στο σύνολο που έχουμε  δημιουργήσει. Διαφορε-
τικά, δεν μπορεί να αποτελέσει μέλος του συνόλου μας. Θέλουμε να
παίζουμε μπάλα και να το ευχαριστιόμαστε όλοι μας, χωρίς γκρίνιες
και φασαρίες». Τέλος σύσσωμη η ομάδα και οι παίκτες της ευχαρι-
στούν το ΙΚΥ για την αμέριστη βοήθειά του, ώστε η ομάδα να συμμε-
τέχει στο καλύτερο εργασιακό πρωτάθλημα με όσο το δυνατόν
λιγότερα προβλήματα.

Ο Χρήστος Δραγώτης

Ο Γιάννης Φωτόπουλος
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