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Πολλά στελέχη της νέας διοίκησης
της ΑΔΕΔΥ, παρέστησαν στην
κοπή της πίτας, που πραγματοποι-
ήθηκε, παρουσία των εκπροσώ-
πων στα γραφεία της Ψύλλα. Με
τοποθετήσεις τους ο νέος πρό-
εδρος Γιάννης Πάιδας, ο γγ Σταύ-
ρος Κουτσιουμπέλης, αλλά και οι
Δημήτρης Μπράτης (αντιπρό-
εδρος), Γιώργος Μακράκης (Ανα-
πληρωτής Γενικός Γραμματέας)
και ο Γρηγόρης Καλομοίρης
(μέλος), στήριξαν και επαίνεσαν το
έργο του Αθλητικού Τομέα

Στις 9/1/2018 και στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ, παρουσία των εκπροσώ-
πων, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του κυπελλου, οι αγώνες του
οποίου θα διεξαχθούν στις 10/2/2018

Φρένο στα Επιμελητήρια
έβαλε η Εμπορική

Άνετη επικράτηση της
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ με σκορ 5-0 επί της
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ και σε συνδυασμό
με την ισοπαλία της ΔΟΕ, αύ-
ξησε τη διαφορά στους 5β

Με το... αριστερό μπήκαν στις
υποχρεώσεις της νέας χρονιάς
τα Επιμελητήρια  που ηττήθη-
καν 3-0 απο την Εμπορική 

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Γιάννης Πάιδας κόβει την πίτα

Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Γιάννης Πάιδας
προσφέρει πίτα στον Δημήτρη Μίχα
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2 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Δ.Ο.Ε. - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  3-3
Συνεχίστηκε ο κατήφορος της ομάδος του Υπ
Εσωτερικών πετώντας βαθμούς, αλλά και ελ-
πίδες για διεκδίκηση του πρωταθλήματος.
Απόδειξη αποτελεί και το πρόσφατο ατυχές
αποτέλεσμα κόντρα στην πολύ καλή ομάδα
της ΔΟΕ, που έληξε ισόπαλο 3-3. Η ομάδα
του Υπουργείου ήταν ασύνδετη και ασυντόνι-
στη και όλοι είχαν μείνει στις γιορτές και στα
φαγοπότια, ενώ η λογική να μην παιχτεί έστω
κι ένα φιλικό τα Χριστούγεννα, έφερε τα  αντί-
θετα αποτελέσματα και η εικόνα ήταν ανάλογη
της όλης κατάστασης. Ενώ αντίθετα η ΔΟΕ,
παρουσιάστηκε πιο δυνατή και διεκδίκησε σε
απόλυτο βαθμό ένα θετικο αποτέλεσμα και το
οποίο πήρε στο τέλος. Ένα ολέθριο σφάλμα
της άμυνας στο 25’ αντίθετο προς τη ροή του
αγώνα, έδωσε τη δυνατότητα στην ΔΟΕ να κά-
νει το 1-0 με πλασέ  του Γιώτη ύστερα από
παράληλη σέντρα του Βούκαλη. Το Υπουργείο
απάντησε σχετικά γρήγορα με τον Καστάνη
στο 40’. Στο δεύτερο το Υπουργείο κατάφερε
με τον Κίτση σε δεύτερο χρόνο να προηγηθεί
1-2 , όταν αρχικά σούταρε ο Καστάνης ο πορ-
τιέρο της ΔΟΕ δεν συγκράτησε την μπάλα  και
ο Κίτσης την έστειλε στα δίχτυα, ενώ θα μπο-
ρούσε να είχε προηγηθεί πιο νωρίς με τον Κα-
ραγιάννη που σε δυο σουτ και κυριώς στο
δεύτερο κι ενώ η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα ο
εκπληκτικός Θέμης Αγιαννίδης με προβολή
έσωσε την εστία του. Στη συνέχεια η  ΔΟΕ, κα-
τάφερε και πάλι να φέρει το παιχνίδι στα ίσα
κάνοντας το 2-2 στο 60’ με προβολή του Ελευ-
θερίου από γύρισμα του Γουναρίδη. Το
Υπουργείο παρ’ όλα αυτά δεν κάμφθηκε και με
τον Κορμέτζα που είχε μπει αλλαγή  στη θέση
του Στασινόπουλου, που έπιασε ένα ασύλλη-
πτο σουτ από 30 μέτρα στέλνοντας την μπάλα
να βρει πρώτα στο δοκάρι κάνοντας 2-3 στο
75’.  Όμως η ΔΟΕ, για μια φορά ακόμη είχε να
απαντήσει και με τον Βούκαλη  που χόρεψε
την άμυνα του Υπουργείου και στο 82’ έκανε
το 3-3, που ήταν και το τελικό. Στα άσχημα του
αγώνα περνά ο σοβαρός τραυματισμός των
Καστάνη και Ρεσίτη σε σύγκρουση  που είχαν
μεταξύ τους.  Διακρίθηκαν από τη ΔΟΕ οι  Ρε-
σίτης, Λάζος, Βούκαλης, Γουναρίδης. 
Δ.Ο.Ε.: Ρεσίτης, Εμμανουήλ,  Πανάγος, Αγια-
νίδης, Λαζος, Χριστοδουλόπουλος, Βούκαλης,
Ελευθερίου, Γιώτης, Παπαδημητρίου, Ζημ-
πλιακίδης, (Γουναρίδης, Κουτσούκος, Χαιδε-

μένος, Κούσης, Παπθανασίου) 
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  : Μπάρτζος, Κωστόπου-
λος, Χαραλαμπόπουλος, Νακόπουλος, Μαυ-
ρέλης,  Μπουζινέκης, Καστάνης,  Καραγιάν-
νης, Κίτσης,  Στασινόπουλος, Γεωργόπουλος,
(Κορμέτζας, Μίχας Δ).

ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ - 
Ο.ΣΥ.Π.Α.  3-7
Τα πρώτα 15΄του αγώνα δεν προδίκαζαν το τι
θα γίνει στη συνέχεια. Συγκεκριμένα η ΟΣΥΠΑ
μπήκε χαλαρά στο παιχνίδι με αποτέλεσμα να
δεχθεί ήδη δυο  τέρματα! Το σκορ άνοιξε στο
5’ ο  Ζουζουλής , μετά απο πολύ ωραία πάσα
του Εμιρζά  όπου έβγαλε τον επιθετικό της
Βουλής τετ α τετ όπου με δυνατό σουτ έκανε
το 1-0  Το 2-0 πάλι ο Ζουζουλής μετά απο
πολύ ωραία ενέργεια και αφου έκανε άνω
κάτω την άμυνα  πλάσαρε τον τερματοφύλακα
στο 15’. Τότε άρχισαν να αντιδρούν οι φιλοξε-
νούμενοι και να παίρνουν την πρωτοβουλία
του παιχνιδιού. Στο 18΄ είχαμε σουτ του Μαγει-
ρίκα έξω από την περιοχή άουτ. Στο 20΄φάουλ
του Γκάτση μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Στο
22΄με θαυμάσια πάσα ο Καλώνης βρίσκει τον
Αμουτζιά ο οποίος μειώνει σε2-1. Η ΟΣΥΠΑ
συνέχισε να πιέζει και στο 24΄ο Καλώνης σου-
τάρει από το ύψος της περιοχή άουτ. Στο 26΄
ωραίος συνδυασμός Γκάτση-Καλώνη-Μαγειρί-
κα και ασίστ του τελευταίου στον Γκάτση για
να ισοφαρίσει σε 2-2. Ενώ οι φιλοξενούμενοι
πίεζαν για το τρίτο γκολ στο 35΄σε μια αντεπί-
θεση της Βουλής ο Ζούγκας από αριστερά με
μια σέντρα σουτ (τυχερή μεν αλλά άπιαστη δε)
στο «Γ» έκανε το 3-2 για να καταφέρει τελικά
στο 42΄ο Γκάτσης με σουτ εντός περιοχής να
κάνει το 3-3. Το Β΄ημίχρονο ανήκει αποκλειστι-
κά στους φιλοξενούμενος καθώς με την άνοδο
του Μαγειρίκα στα χαφ και το εκπληκτικό παι-
χνίδι των Γκάτση – Αμουτζιά στο 52΄προηγή-
θηκαν σε3-4 χάρις σε μια σέντρα από τα δεξιά
του Κουτρουμπή κεφαλιά πάσα του Λουβερδή
στον Αμουτζιά και αυτός σκοράρει. Στο 55΄ο
Καλώνης περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του
αλλά την τελευταία στιγμή πλασάρει πάνω
στον τερματοφύλακα. Στο 58΄η ΟΣΥΠΑ κέρδι-
σε φάουλ έξω από την περιοχή και ο εκ των
κορυφαίων του αγώνα Γκάτσης με απ ευθείας
εκτέλεση έκανε το 3-5. Η Βουλή προσπάθησε
να αντιδράσει και είχε στο 62΄ένα σουτ στο
γάμα της εστίας που απέκρους ο Αγγελάκος

και μια σέντρα σουτ στο 65΄που πέρασε ανεκ-
μετάλλευτη. Στο 75΄ο Καλώνης περνά 2 αντι-
πάλους και ανατρέπεται εκτός περιοχής. Το
φάουλ αυτή την φορά το εκτελεί ο Μαγειρίκας
απ ευθείας στην κλειστή γωνία για να κάνει το
3-6. Στο 80΄είχαμε ένα σουτ άουτ του Αμουτζιά
και στο 82΄ ένα νέο σλάλομ του Καλώνη περ-
νά 2 αμυντικούς τριπλάρει και τον τερματοφύ-
λακα ο οποίος τον ανατρέπει. Το πέναλτι εκτέ-
λεσε ο Βλασάκης για να διαμορφώσει το τελι-
κό 3-7. Από την ΟΣΥΠΑ χωρίς να υπάρχουν
υστερήσαντες μετά το 15΄ κορυφαίοι ήταν οι
Γκάτσης, Αμουτζιάς, Καλώνης-Μαγειρίκας.
Αξίζει να σημειωθεί πολύ σημαντικό ρόλο
έπαιξε η αποχώρηση του Ζουζουλή μετά την
επίτευξη του δευτέρου τέρματος, όπου άλλαξε
όλη την εικόνα των γηπεδούχων   και μάλιστα
ήταν από τους διασωθέντες του αγώνα. 
ΒΟΥΛΗ: Γουργιώτης - Γροντής-Πασχαλίδης-
Τσαμαδής- Τσούμας- Κουρούτης- Καρανάσος-
Ζουζουλής- Ζούγκας- Εμιρζάς- Δερμεντζής
(Ματσούκας- Κούτρας- Αρβανιτης- Καραβέ-
λης)
ΟΣΥΠΑ (Δραγώτης): Αγγελάκος, Κουτρουμ-
πής, Κοντογιώργης, Μουσουντας, Μαγειρίκας,
Κουτσοβός (70’ Νιώτης), Αμουτζιάς, Γκάτσης,
Λουβέρδης, Βλασάκης, Καλώνης. 

Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. - 
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ  2-2
Δυο φορές κατάφερε να προηγηθεί το Υπ Γε-
ωργίας, όμως και τις δυο φορές δεν μπόρεσε
να κάνει καλή διαχείριση του αποτελέσματος
με συνέπεια η ΠΟΕΔΗΝ, να βρει αντίστοιχους
διαδρόμους και στο τέλος να πάρει την ισοπα-
λία, που στην παρούσα φάση θεωρείται πολύ-
τιμη. Το σκορ άνοιξε στο 20’ με πλασέ ο Γιαν-
νόπουλος, για να απαντήσει μετά από δέκα
λεπτά η ΠΟΕΔΗΝ με τον Πίτσο να κάνει το 1-
1, με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην
επανάληψη συνεχίστηκε το ίδιο σκηνικό. Το
Υπουργείο κατάφερε να προηγηθεί και πάλι
στο 65’ με τον Γαρυπίδη ύστερα από  ωραίο
σουτ, αλλά και πάλι η ΠΟΕΔΗΝ με τον Γρηγο-
ρόπουλο έκανε το 2-2, που ήταν και το τελικό.
Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι Γαρυ-
πίδης, Γιαννόπουλος, Ζέρβας, ενώ από τους
φιλοξενουμένους άρεσαν οι Πουρίκης, Γρηγο-
ράκος, Ρουμελιώτης.

Ο.Σ.Υ.Ο.  - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  0-2
Άλλη μια νίκη πρόσθεσε στον ενεργητικό του ο  Δήμος Αθηναίων, που επικράτησε 2-0 της ΟΣΥΟ και σε συνδυασμό με την ισοπαλία που έφερε
η ΔΟΕ με το Υπ Εσωτερικών, την πλησίασε  στους τρεις πόντους!  Από την άλλη η ΟΣΥΟ, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και θα μπορού-
σε να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία. Όμως στο τελευταίο 10λεπτο ο Δήμος που δεν είχε παραδώσει τα όπλα, κατάφερε με δυο γκολ, να πά-
ρει σπουδαία και δύσκολη νίκη.  Στο 80’ ο Μαχαίρας με εύστοχο χτύπημα πέναλτι που κέρδισε ο Τσαβδαρίδης, έκανε το 0-1, ενώ ο  τελευταίος
με σου στο  88 από σέντρα του Μαχαίρα έκανε το 0-2, που ήταν και το τελικό. 
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Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ.  - 
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 0-5
Με το “δεξί” ξεκίνησε τις υποχρεώ-
σεις του το ΥΕΘΑ για το 2018, επι-
κρατώντας με 0-5 του Υπ. Πολιτι-
σμού. Στα πρώτα είκοσι λεπτά η
εικόνα του ματς ήταν περισσότερο
αναγνωριστική και για τους δύο
μονομάχους, με παιχνίδι κέντρου,
νευρικότητα και τελικές φάσεις με
.....το σταγονόμετρο. Περίπου στο
25’ οι φιλοξενούμενοι πήραν τα
ηνία του αγώνα, κυκλοφόρησαν
την μπάλα, είχαν κατοχή και δημι-
ούργησαν αξιοσημείωτη χαμένη
ευκαιρία με τον Σακκά από δεξιά.
Ακολούθησε σουτ αουτ του Χαρα-
κάκου στο 34’ και αμέσως μετά
στο 36’ το 0-1 με τον Κουκόπουλο
μετά από σέντρα του Βάγια.
Στο β´ μέρος και μόλις στο 47’ ο

Κουκόπουλος έκανε το 0-2 σε κόρ-
νερ του Σακκά ουσιαστικά σβήνον-
τας τις όποιες ελπίδες των γηπε-
δούχων για ανατροπή. 0-3 πάλι ο
Κουκόπουλος στο 52’ σε τετ α τετ
μετά από ασίστ του Βάγια. Ο Αγγε-
λίδης με όμορφο τελείωμα το 0-4
στο 64’, μετά από έξοχο συνδια-
σμό από δεξιά. Το τελικό 0-5 και
πάλι ο Κουκόπουλος αυτή τη φορά
με κεφαλιά στο 79´.  Ουδείς υστέ-
ρησε για τους φιλοξενούμενους,
ξεχώρισαν ιδιαίτερα οι Βάγιας,
Κουκόπουλος, Παρούσης, Μου-
ζής. 
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δώριζας, Γιαννακά-
κης, Βάγιας, Καστανιώτης, Χρυσο-
βέργης, Παρούσης,
Μουζής, Καραβασιλειάδης, Χαρα-
κάκος (50’ Αγγελίδης), Σακκάς (65’
Ζαμπάρας), Κουκόπουλος.

Απο την άσπρη βούλα η νίκη
Από το πρώτο μέρος έληξε, όπως διαφάνηκε και από το τελικο απο-
τέλεσμα το γεγονός ποιος από τους δυο μονομάχους, θα έφευγε νι-
κητής. Και όλα αυτά διότι στο δεύτερο μέρος, οι λιγοστές ευκαιρίες
που δημιουργήθηκαν δεν είχαν το αίσιο αποτέλεσμα, αφήνοντας μό-
νον τη γεύση της προσπάθειας και μόνον. Νικητές λοιπόν αναδείχθη-
καν οι Τελωνειακοί που επικράτησαν 3-2 του Δήμου  Γαλατσίου, που
σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων, αλλά
δέχθηκε ένα τρίτο γκολ προς το τέλος του πρώτου μέρους, χωρίς
ωστόσο να μπορέσει να αντιδράσει στη συνέχεια. Αλλωστε ήταν η
ομάδα που προηγήθηκε στο 20’ με πλασέ του Σιώτα 1-0.  Οι Τελω-
νειακοί κατάφεραν μέσα σε δέκα λεπτά να κάνουν την ολική επανα-
φορά και στο 25’ να ισοφαρίσουν σε 1-1 και πέντε λεπτά αργότερα
να πάρουν το προβάδισμα κάνοντας το 1-2. .Όμως ο Δήμος έφερε το
παιχνίδι στα ίσα με τον Κοσμά  Α., και με ωραίο πλασέ να κάνει το 2-
2.  Όμως και πάλι η όχι και τόσο καλη αμυντική λειτουργία είχε σαν
αποτέλεσμα οι φιλοξενουμενοι να κάνουν στο 41’ με πέναλτι το 2-3,
που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους ηττημένους οι Μπαν-
τής Π., Μπαντής Χρ., Τζάνης. 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντής Π., Μπαντής Χρ., Κοσμάς Σ, Σιώτας,
Τζάνης, Γεωργουλόπουλος Γ., Γεωργουλόπουλος Θ.,  Μαχαίρας (Πα-
παδόπουλος), Τσουλος, Κοσμάς Α., Λυμπέρης, 

Πρώτη νίκη για ΟΣΥΠΑ
Η μεγάλη κερδισμένη των αγώνων της νέας  χρονιάς αναμφίβολα ήταν η
ΟΣΥΠΑ του Χρήστου Δραγώτη, που επικράτησε με το ευρύ 7-3 της Βου-
λής, μπαίνοντας με το δεξί στις υποχρεώσεις της, ενώ αυτή είναι η
πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα
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Ο.Λ.Μ.Ε. - Ε.Φ.Κ.Α. 2-3
Το  γεγονός πως  σε κάποια παιχνίδια η
ΟΛΜΕ παρατάσσεται δίχως το βασικό της
πορτιέρο, όπως και στον πρόσφατο αγώνα με
το Υπ Παιδείας, στέκεται ανασταλτικός παρά-
γοντας στην επίτευξη των πλάνων που θέτει
πριν την έναρξη κάθε αγώνα. Στον αγώνα με
τον ΕΦΚΑ, ο τραυματισμός του Μπούκα και η
αντικατάστασή του από τον Αποστολόπουλο,
στάθηκε μοιραία, καθότι ο τελευταίος δεν μπό-
ρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και δέχ-
θηκε δυο γκολ από δικά του λάθη. Το σκορ
άνοιξε η ΟΛΜΕ στο 38’ με σουτ του Λύτρα έξω
από την περιοχή, κάνοντας το 1-0, όμως τρια
λεπτά πριν τη λήξη του  πρώτου μέρους ο
Χρησταράς με φάουλ έκανε το 1-1. Στην επα-
νάληψη ο ΕΦΚΑ ήταν πιο πιεστικός και κατά-
φερε με δυο γκολ του Μπούζη στο 65’ και 70’
να πάρει σαφές προβάδισμα 1-3.  Το τελικό 2-
3, διαμόρφωσε στο 80’ ο Κρασώνης με ωραίο
δυνατό σουτ.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Γεωργουλης, Μπουζης, Φράγκος, ενώ από
την ΟΛΜΕ οι Λύτρας και Σπαντιδάκης.  
Ο.Λ.Μ.Ε. : Μπούκας, Γαρυπίδης, Σπαντιδά-
κης, Αποστολόπουλος, Δόγιας, Χαριζόπουλος,
Τσιγκούλης, Βρεττός, Δρούγκας, Λύτρας, Ζαρ-
νάβαλος, (Βουτυρέας, Κρασώνης, Δρακονταει-
δής, Νικόπουλος, Γερογιάννης).
Ε.Φ.Κ.Α.: Γεωργουλης, Παρλιάρος, Μαρτίνης,
Φράγκος, Σταυρακάκης, Σαββίδης, Μπούζης,
Ευθυμίου, Γρίβας, Χρησταράς, Οικονόμου,
(Κατσαβος, Τσουβαλτσίδης, Βλαχογιάννης,
Γκουτζικώστας, Λύκος, Πόγκας, Δημόπουλος,
Ακτύπης. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 3-0 
Κάνοντας την καλύτερή της εμφάνιση η ομάδα
των τραπεζικών σε ένα ματς must win για την
διεκδίκιση των στόχων της υποχρέωσε στην
1η φετινή ήττα την ομάδα του Επιμελητηρίου .
Η τελευταία με πολλές ελλείψεις αλλά και σε
συνδυασμό με το γεγονός πως ουδέποτε οι
παίκτες της μπήκαν στο παιχνίδι, συνετέλε-
σεμ, ώστε να έρθει αυτή η πρώτη ήττα Βέβαια
έγιναν κάποιες προσπάθειες στο δεύτερο και
μέχρι το 75’ αλλά με ανορθόδοξο τρόπο.  Αντί-
θετα από την αρχή του παιχνιδιού η ομάδα
της Εμπορικής μπήκε δυνατά στο ματς και
ελέγχοντας τον χώρο του κέντρου και με πολύ
καλή αμυντική διάταξη προσπαθούσε να δημι-
ουργήσει τις προυποθέσεις για να ανοίξει το
σκορ. Έτσι και έγινε στο 30’ οταν μετα απο
ενέργεια του Γιγκλά από αριστερά και αφου
απέφυγε τον αμυντικό έστρωσε την μπάλα
στον επερχόμενο Ανδρεάδη που με δυνατό

σουτ άνοιξε το σκορ για το 1-0. Μέχρι το ημί-
χρονο η ομάδα της Εμπορικής θα μπορούσε
να διπλασιάσει τα τέρματα της αλλά ο Χρονό-
πουλος δεν κατάφερε να πλασάρει σωστά σε
δύο περιπτώσεις. Ίδιο τέμπο και στο δεύτερο
ημίχρονο με την ομάδα των τραπεζικών να
ανακόπτει καθε προσπάθεια των Επιμελητη-
ρίων αλλα και με αντεπιθέσεις να δημιουργεί
τις προυποθέσεις για ένα δεύτερο γκολ. Τελικά
το 2-0 έγινε από στημένη φάση όταν σε εκτέ-
λεση φάουλ του Ανδρεάδη ο Άνθης με καρφω-
τή κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης
στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Το κερασάκι
στην τούρτα έβαλε ο Κιούσης στο 90’ όταν
μετά απο προσωπική ενέργεια περνώντας τον
προσωπικό του αντίπαλο και στην συνέχεια
παιζοντας το 1-2 με τον Παναγιωτάρα πλάσα-
ρε για το 3-0 και ταυτόχρονα το σφύριγμα της
λήξης του αγώνα.  Κανείς δεν υστέρησε απο
τους τραπεζικούς και ιδιαίτερα διακρίθηκαν οι
Ανδρεάδης - Καραντζούνης - Δανέζης 
ΕΝ.Α.Σ : Λιάρος - Κεχαγιάς - Ραγκούσης - Μα-
νωλάκος(85’ Λαντζόπουλος) - Άνθης - Βαρδα-
κώστας - Γιγκλάς (70’ Φράγκος) - Ανδρεάδης
(75’ Κιούσης) - Δανέζης (80’ Τσάμπρας) - Κα-
ραντζούνης - Χρονόπουλος (60’ Παναγιωτά-
ρας) .
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Καραμάνης, Χριστόπουλος,
(Πιζάνιας), Γεροκωσταντής, Καπράλος, Χάλια-
κας, Θ.Νίνος, Ματσούκας, (Αντωνίου), Στ.Νί-
νος, (Κοτσάνης), Μαυρεδάκης, (Ντεγιαννά-
κης), Ζιάκας, Δήμος.

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - 
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 3-2 
Πιάνοντας μια πολύ σπουδαία απόδοση στο
πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Ταχ Ταμ κατά-
φεραν και πήραν όχι μόνον τη νίκη, αλλά
όπως αποδείχθηκε κι ένα μεγάλο προβάδισμα
στο σκορ, που όπως αποδείχθηκε το είχαν με-

γάλη ανάγκη. Διαφορετικά θα πήγαινε χαμέ-
νος ο κόπος τους, αφού στο  δεύτερο οι Εφο-
ριακοί παρουσιάστηκαν πιο δυνατοί και κατά-
φεραν να μειώσουν σε 3-2, αλλά και θα μπο-
ρούσαν να πάρουν ακόμη και τη νίκη, αν στο
71’ ο Παπακαλοδούκας δεν έχανε το πέναλτι
που κέρδισε ο Κυριακού και αν στο 83’ ο τε-
λευταίος δεν έβλεπε την μπάλα να χτυπάει
στο δοκάρι σε ωραίο σουτ που πραγματοποί-
ησε. Στο πρώτο 20λεπτο οι γηπεδούχοι προ-
ηγήθηκαν 2-0 με ισάριθμα γκολ του  Γιώτη στο
11’ και στο 19’, ενώ στο 42’ ο Κιορκτσής με κε-
φαλιά έκανε το 3-0. Στην επανάληψη οι Εφο-
ριακοί ήταν καλύτεροι και μείωσαν αρχικά στο
50’ με σουτ του Τριανταφύλου και στο 66’ με
σουτ του Φίλου έκαναν το 3-2, που ήταν και το
τελικό.  Να σημειωθεί πως από το 86’ το Ταχ
Ταμ αγωνίστηκε με δέκα παίκτες λόγω τραυ-
ματισμού του Γιώτη. Διακρίθηκαν από τους νι-
κητές οι  Γιώτης, Ιατρίδης, Μπλάνας, ενώ από
τους Εφοριακούς οι Τριάντος και Κυριακού. 

Βγήκαν τα ζευγάρια και άναψαν
τις μηχανές τους
Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις
9/1 στα γραφεία της Ψύλλα και παρουσία των
εκπροσώπων οι συμμετείχαν και στη διαδικα-
σία, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του κυ-
πέλλου σε Α’ και Β’ κατηγορία. ΟΙ αγώνες θα
διεξαχθούν στις 10/2 σε έδρα και ώρα που θα
ανακοινωθεί από την Οργανωτική Επιτροπή.
Ενώ τα ζευγάρια είναι τα εξής: Α’ κατηγορία:
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ – Βουλή , Υπ. Γεωργίας  -
Δ.Ο.Ε., Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. - Ο.ΣΥ.Π.Α., Υπ. Εσω-
τερικών – Δήμος Αθηναίων, Πυροσβεστική  -
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α., Ο.Σ.Υ.Ο. - Π.Ο.ΕΔΗ.Ν. . Β’
Κατηγορία: Δήμος Γαλατσίου  - Ο.Δ.Υ.Ε., Τε-
λωνειακοί  - Γ.Λ.Κ. , Ο.Α.Ε.Δ. - Ταχ. Ταμ.,
Ο.Λ.Μ.Ε. – Εφοριακοί, Επιμελητήρια  - Υπ
Παιδείας, Ε.Φ.Κ.Α. - Ε.Ν.Α.Σ. 

Ο.Δ.Υ.Ε. - Γ.Λ.Κ. 2-3 
Παρότι το ΓΛΚ, παρατάχθηκε με ελλείψεις  εν τούτοις παίζοντας καλύτερο  ποδόσφαιρο,  κατάφερε να προσθέσει ένα ακόμη πολύτιμο 3ποντο
στη συλλογή του και να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις. Πρωταγωνιστής της συνάντησης για τους νικητές ήταν ο Καζόλης που σημείωσε και
τα τρια γκολ. Ήταν εκείνος που στο πρώτο 20λεπτο έδωσε το προβάδισμα ακόμη και με 2-0 στο ΓΛΚ. Στο 9’ και στο 22’ έκανε το 0-2, ενώ το
ημίχρονο έκλεισε με ένα τέρμα που σημείωσε στο 40’ ο Παπαπαναγιώτου  με πλασέ, και μ’ αυτό το σκορ  έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάλη-
ψη η ΟΔΥΕ, κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 με σουτ ύστερα από κόρνερ και ασταθή απόκρουση του πορτιέρο των φιλοξενουμένων.  Όμως κι
ενώ όλοι νόμιζαν πως ο αγώνας θα έληγε ισόπαλος ένα λάθος των αμυνομένων της ΟΔΥΕ, έδωσε τη δυνατότητα στον Καζόλη και πάλι να κάνει
το 2-3, που ήταν και το τελικό σκορ.  Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Καζολης, Καλλιωρας, Μαρίνης, Φουντουλακης, Λιανός και από την ΟΔΥΕ
οι Δανιηλίδης, Βούζας Πάσχος. 
ΟΔΥΕ: Φαλούτσος, Παπαμιχαήλ, Βούζας, Δανιηλίδης, Βέργος, Πατσέας, Πάσχος, Βικάτος, Παπαπαναγιώτου, Στόικος, Διαμαντίδης. 
ΓΛΚ: Καλλιωρας, Χριστόδουλου, Τσελιος, Μαρίνης, Φουντουλακης, Τζώρτζης, Πεππας, Λιανός, Καζολης,Λογοθέτης, Λαγός (Καρακελλες,Κο-
σμάς) 
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5  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΕΔΥ

Κι όμως την όμορφη αυτή ζεστή εικόνα που
δημιουργήθηκε χθες το μεσημέρι κατά τη διάρ-
κεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Αθλητικού Τομέα στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ,
σπάνια θα μπορέσει κανείς να τη συναντήσει
αλλού. Όχι γιατί δεν μπορεί, απλά γιατί δεν…
υπάρχει. Όμως η μοναδική εξαίρεση του κανό-
να πλέον, αποτελούν οι άνθρωποι του  Αθλητι-
κού Τομέα της ΑΔΕΔΥ, που χθες «έβγαλαν»
αυτό  που πρεσβεύουν. Την συναδελφική αλ-
ληλεγγύη, την αγάπη για τον συναθλητή τους,
τον αντίπαλό τους και όποιον και με κάθε τρό-
πο δραστηριοποιείται στο χώρο του αθλητι-
σμού των δημοσίων υπαλλήλων. Το παρών
μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών έδωσε και ο
ίδιος ο πρόεδρος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ Γιάν-
νης  Πάιδας, ο οποίος έκοψε και την πίτα,
ενώ στην ολιγόλεπτη, τοποθέτησή του είπε με-
ταξύ άλλων και τα εξής:   «Χρόνια πολλά και
καλή χρονιά. Είμαστε χαρούμενοι γι αυτό το
γεγονός της εκλογής μας, όχι για κάτι άλλο,
αλλά γιατί μια προσπάθεια πλέον οργανωμένα
και συντονισμένα  θα κινηθεί για το συμφέρον
των δημοσίων υπαλλήλων.  Είναι μια προ-
σπάθεια που καταβάλουμε χρόνια,  η ομάδα
που αποτέλεσε το προεδρείο χωρίς να εξαιρεί-
ται κανένας συνάδελφος είναι έμπειρα στελέχη
τα οποία έχουν  δώσει διαχρονικά πολλούς
αγώνες  για το καλό των συναδέλφων του δη-
μοσίου τομέα. Θα πρέπει να πω και δυο κου-
βέντες για τον Αθλητικό Τομέα που είναι ένα
πρότυπο λειτουργίας, που με τις ικανότητες
του Δημήτρη, λειτουργεί άψογα και για αυτό
σαν εκτελεστική  Επιτροπή ήμασταν πάντα
κοντά του και στηρίζαμε πάντα τα όποια προ-
βλήματα προέκυπταν . Αυτό  που έχω να πω
και δεσμεύομαι είναι πως σαν νέο προεδρείο
της ΑΔΕΔΥ, θα δώσουμε τον καλύτερό μας
εαυτό, όπως κι  εσείς δίνεται  σε κάθε παιχνίδι
μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα πράξουμε στο
συνδικαλιστικό πεδίο, ώστε να πετύχουμε τα
καλύτερα αποτελέσματα». Ακολούθησαν επί-
σης και οι τοποθετήσεις των εξής: 
Σταύρος Κουτσιουμπέλης (Γενικός Γραμ-
ματέας) : «Ο Αθλητικός  Τομέας είναι ένα τμή-
μα το οποίο λειτούργησε άψογα , έδειξε  πως
δεν υπάρχει μονομέρεια μόνον στην ΑΔΕΔΥ,
αλλά έχουμε και άλλα θέματα πολιτιστικά αλλά
και αθλητικά. Παρακάλεσα τον Δημήτρη (Μί-
χας), να μην συνταξιοδοτηθεί φέτος, για να
μην αφήσουμε στη μέση όλο αυτό το πρό-
γραμμα. Νομίζω πως στα πλαίσια των περικο-
πών κάναμε όλες  τις αναγκαίες διορθώσεις
και προς τιμή των Ομοσπονδιών ,συνέβαλαν,
καθοριστικά και αποφασιστικά ώστε να συνε-
χιστεί αυτό το πρόγραμμα αφού είναι αλήθεια
πως πλέον το μεγάλο βάρος το σηκώνουν αυ-
τές {Ομοσπονδίες) . Υπάρχει νοικοκύρεμα με
το ελάχιστο κόστος, ώστε να μπορέσουμε να
βγάλουμε το πρωτάθλημα  και στο ποδόσφαι-
ρο αλλά και στο μπάσκετ. Θέλω  να ευχαρι-
στήσω τον Δημήτρη που είναι ο υπεύθυνος
αυτής  της ωραίας προσπάθειας και συμβάλει
καθοριστικά  στον  Αθλητικό Τομέα και σε
όλους τους  συνεργάτες του που  πραγματικά
δίνουν το καλύτερό τους εαυτό, ώστε σήμερα
το πρωτάθλημα της ΑΔΕΔΥ να είναι το καλύτε-
ρο και το πιο ποιοτικό».

Δημήτρης Μπράτης (Αντιπρόεδρος, Υπεύ-
θυνος Οργανωτικού και Νομαρχιακών Τμη-
μάτων) : «Είχα τη χαρά το καλοκαίρι να παρα-
κολουθήσω και τον τελικο του κυπέλλου παρό-

τι ήμουν με τους χαμένους, εν  τουτοις θέλω
να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον Δημήτρη
(Μίχας) και σε όλους εσάς  που ασχολείστε.
Και είναι μεγάλο πράγμα σ΄αυτή την περίοδο
της κρίσης,  συσπειρώνετε έναν κόσμο γύρω
σας με τα αθλητικά ιδεώδη , που τα εχουμε
ανάγκη, διότι μέσα από αυτά μπορούμε να αλ-
λάξουμε και τα ιδεώδη της κοινωνίας μας. Νο-
μίζω πως οι αρχές και οι αξίες μας τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν υποστεί αλλοιώσεις.  Συνε-
χίστε όλοι με το  ίδιο μεράκι με τον αθλητισμό,
διότι όπως ξέρετε ο αθλητισμός ήταν πάντα
πηγή έμπνευσης  για όλη την κοινωνία για όλο
τον κόσμο».

Μακράκης Γιώργος (Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας ): « Καλή χρονιά σε όλους.  Εύ-
χομαι και με αφορμή την ανάληψη των καθη-
κόντων μας, να προσδώσουμε μια νέα εικόνα
στο δημοσιουπαλληλικό κίνημα και στους ερ-
γαζόμενους προκειμένου να φανούμε αντάξιοι
των προσδοκιών  σε περίοδο που η χώρα μας
πλείτεται από την οικονομική και κοινωνική
κρίση. Εύχομαι σε όλους καλούς αγώνες». 

Καλομοίρης Γρηγόρης (Μέλος): «Καλή
χρονιά και καλή δουλειά στο νέο προεδρείο.
Να συγχαρώ επίσης τον Δημήτρη (Μίχας),
που είναι καθημερινά παρών. Θέλω να ζητή-
σω με αφορμή τη χθεσινή κινητοποίηση της
ΑΔΕΔΥ, που είχε μεγάλη σημασία  κατά τη
γνώμη που , αφού ήταν μια κινητοποίηση αντί-
στασης, αντιπαράθεσης στο πολυνομοσχέδιο
που ψηφίστηκε,  και ο Αθλητικός Τομέας  να
ενταχθεί  πιο ενεργά στη συνολική δράση της
ΑΔΕΔΥ . Θέλουμε τις ομάδες τις συνεργαζόμε-
νες Ομοσπονδίες , τις ομάδες που εκπροσω-
πείται εσείς  να είμαστε όλοι μαζί σε όλες τις
δράσεις και στα κινήματα και στους αγώνες,
τους  κοινωνικούς και στους ποδοσφαιρικούς .
Γιατί πραγματικά ο αθλητισμός μπορεί και
πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνον για
την υγεία, τον πολιτισμό την ανάπτυξη της
προσωπικότητας , αλλά μπορεί και πρέπει να
συμβάλει και στην αντίσταση, σ’ αυτή την κα-
τεδάφιση αυτών των κοινωνικών δικαιωμάτων,
αυτή την περίοδο των μνημονιακών  χρόνων».

Αντώνης Λεμονής (Υπεύθυνος Ιατρικού
τιμ): Χρόνια πολλά και καλή χρόνια. Είμαι ο
συντονιστής των παιδιών που σε κάθε γήπεδο
είναι κοντά σας και σας  βοηθούν  στις δύσκο-
λες στιγμές και κυρίως προσπαθούν να δώ-

σουν το καλύτερό τους εαυτό, ώστε σε έναν
πιθανό τραυματισμό σας, να σας δώσουν τις
πρώτες βοήθειες, ώστε να μπορέσετε να συ-
νεχίσετε.  Να δώσω επίσης από τη μεριά μου
πολλά συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επι-
τροπή και στον κ. Μίχα για το σπουδαίο έργο
που παράγεται , διευκρινίζοντας πως η προ-
σπάθεια που γίνεται τόσο στο ποδόσφαιρο,
όσο και στο μπάσκετ είναι σπουδαία στο Ορ-
γανωτικό τομέα».

Γιώργος Μητροφάνης (Υπεύθυνος ορι-
σμού διαιτητών): Καλη χρόνια με υγεία. Εί-
μαι ένα κομμάτι δικο σας, διότι ως εν ενεργεία
διαιτητής αγωνιζόμουν στο πρωτάθλημά σας,
αλλά τώρα ως μη εν ενεργεία έχω την τιμή να
ορίζω τους  διαιτητές που σας σφυρίζουν.
Εκείνο που προσπαθώ από τη μεριά μου είναι
να ορίζονται οι καλύτεροι διαιτητές και η επι-
σήμανση είναι να φροντίζουν να κάνουν τα κα-
λύτερα λάθη, και  να σέβονται τόσο τις ομάδες
όσο και όλους όσοι αγωνίζονται.  Ξέρω  πως
αυτό δεν είναι δεδομένο, όμως εκείνο που αξί-
ζει να σας αναφέρω είναι πως στο πρωτάθλη-
μα της ΑΔΕΔΥ, όλοι οι διαιτητές έρχονται να
σας διαιτητεύσουν με ευχαρίστηση και δεν
υπάρχει  κανένα θέμα.  Και τέλος να ευχαρι-
στήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την εμ-
πιστοσύνη της όλα αυτά τα χρόνια και σας
υπόσχομαι πως θα εξακολουθώ να κάνω το
καλύτερο ώστε το πρωτάθλημά μας να παρα-
μένει ανταγωνιστικό».

Νίκος Λαγογιάννης (Αθλητικός Δικαστής):
«Καλή χρονιά με υγεία και όσο το δυνατόν  λι-
γότερους τραυματισμούς μέσα στους αγωνι-
στικούς  χώρους. Γιατί ένα πράγμα που πρέ-
πει να προσέχουμε όλοι και κυρίως αυτοί που
αγωνίζονται , είναι η ασφάλειά τους, διότι την
επομένη μέρα θα πρέπει να πάνε στη δουλειά
τους. Η συνεργασία μου με την ΑΔΕΔΥ ξεκινά
από το 2000 και όλο αυτό το διάστημα είμαι
πολύ κοντά σας και παρακολουθώ τα πάντα,
ενώ όποιος έχει κάποια απορία και θέλει κά-
ποια ενημέρωση, μπορεί να επικοινωνεί μαζί
μου.  Και τέλος θέλω να δώσω τα συγχαρητή-
ριά μου στον Δημήτρη (Μίχας), που πράγματι
προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες  και στην
ηγεσία της ΑΔΕΔΥ που πάντα βρίσκεται κοντά
στον Αθλητικό Τομέα». 
Και εννοείται πως για την επιτυχία της εκδή-
λωσης αυτής το μεγαλύτερο μερίδιο ανήκει
στον ίδιο τον γγ του Αθλητικού Τομέα Δημήτρη
Μίχα, που φρόντισε για όλας και για όλους.

Απο αριστερά διακρίνονται οι κ. Μπράτης, Πάιδας, Μιχας, Κουτσιουμπέλης
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