
Η ώρα που όλοι περίμεναν και ύστερα απο ένα χρόνο αποχής ήρθε.Η μπάλα κύλησε στο χορ-
τάρι και η αδρεναλίνη όλων των αθλουμένων της ΑΔΕΔΥ επανήλθε κανονικά στα όρια της. Η

πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον . Η  εικόνα ήταν αισιόδοξη σε όλα
τα επίπεδα, με τους παίκτες να προσπαθούν για το καλύτερο

Μπορεί στον αγώνα μεταξύ
των ομάδων ΟΑΕΔ - ΕΝΑΣ να
σημειώθηκαν έξι γκολ (3-3),
όμως στο σακούλι και των
δυο μονομάχων μπήκε απο
ένας πόντος!

Όπως γίνεται κάθε χρόνο έτσι
και φέτος στην εποχή του Κο-
ρονοϊού το πρωτάθλημα της
ΑΔΕΔΥ είναι χωρισμένο στην
Α’ κατηγορία και στη Β’, απο-
τελούμενες απο 10 ομάδες!

Στο κυριότερο παιχνίδι της
πρεμιέρας η ενοποιημένη
Βουλή/Περιφέρεια επικράτησε
3-2 της ΠΟΕ/ΔΟΥ σε ένα ποι-
οτικό ματς, με δυο μονομά-
χους έτοιμους για όλα
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Εκπλήξεις έκρυβε η πρεμιέρα. Το παιχνίδι
της ΠΟΕ/ΔΟΥ με την ενωποιημένη ομάδα
της Βουλής και της Περιφέρειας, έληξε με
νίκη της δεύτερης και σκορ 3-2 κι έμοιαζε
σαν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι.
Παρότι οι γηπεδούχοι είχαν ελλείψεις εν
τουτοις  βασίστηκε με τους υπόλοιπους
παίκτες τους με στόχο τη νίκη. Κάτι που
φάνηκε από την αρχή του αγώνα όταν κι
ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Από
την άλλη ο Ανέστης Χαραλαμπίδης προπο-
νητής της Βουλής/Περιφέρειας, φρόντισε
να παρατάξει τηνομάδα κλειστά, αφού
γνώριζε την αντίπαλό του.Δυο αποκρού-
σειςτου Μίχα σε σουτ του Γκόγκα και
Ντουντούμη, έδειξαν τις προθέσεις τους.
Σε μια όμως αντεπίθεση ο Κίτσης σε καλή
θέση από δεξιά πέρασε στον Στασινό-
πουλο που μέσα από την περιοχή έκανε το
0-1  με συρτό σουτ.  Αυτό το γκολ ανέβασε
το ρυθμό και η ΠΟΕ/ΔΟΥ πάλι βρέθηκε σε
θεση βολης με τους Πλατή, Κουρή, Βέρρο,
Γκόγκα, αλλά οι παίκτες της δεν κατάφεραν
να σκοράρουν. Κόντρα και πάλι στη ροή
του αγώνα η Βουλή/Περιφέρεια βγήκε στην
αντεπίθεση και ωραίο συνδυαμό Βαγκέ –
Ζούγκα με παραλήπτη την Κίτση έκανε το
0-2.  Όμως και πάλι το ίδιο σκηνικό με την
ΠΟΕ/Δ0Υ να πιέζει αλλά το γκολ να μην
μπαίνει. Όμως ένα λάθος στο 40’ έξω από
την περιοχή έδωσε την ευκαιρία στου γη-
πεδούχους με έναγρήγορο παίξιμο και ο
Γιάννης Κουρήςμε ατομική ενέργεια έκανε
το 1-2. Ο Γιώργος Βαγκές σε δυο περιπτώ-
σεις από καλή θέση σημάδεψε το δοκάρι
και στην άλλη πλάσαρε άουτ. Στην επανά-
ληψη δεν άλλαξε τίποτε, συνεχίστηκε το
ίδιο σκηνικό. Η διαφορά ήταν πως οι φιλο-
ξενούμενοι έμειναν από παίκτες, λόγω
τραυματισμού του Στασινόπουλου, Παπα-
δόπουλου.Πάντως και το δεύτερο γκολ
ήταν καρμπόν του πρώτου, αφού σε κλέ-
ψιμο του Γκόγκα έξω από την περιοχή σε
συνδυασμό με Κουρή και Ντουντούμη και
τελικό αποδέκτη τον τελευταίο με ατομική
ενέργεια  έκανε το 2-2.  Κι ενώ έδειχνε πως
έτσι θα λήξει το ματς, όμως στο 88’ ο Ζούγ-
κας ελίχθηκε από αριστερά και πάσαρε
στον Βαγκέ που έξω από την περιοχή σού-
ταρε δυνατά με συνέπεια να καταλήξει στο
παραθυράκι του Κατσιπάνου για να γίνει το
2-3,που ήταν το τελικό.  Πάντως το πιο δί-
καιο αποτέλεσμα θα έπρεπε να ήταν η ισο-
παλία, αλλά  η Βουλή/Περιφέρεια έκλεψε
τη νίκη, βασιζόμενη στην αυταπάρνηση,
ποιότητα και τύχη των παικτών της. Δια

ΒΟΥΛΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ( Χαραλαμπίδης):
ΜιχαςΙ., Μπάρτζος, Γουργιώτης,Μαυρέλης,
Γαλέας, Κπουρουτης, Παπαδοπουλος,
Ζούγκας, Κίτσης, Στασινόπουλος, Βαγκές
(Κουτρουμάνος, Γουναρίδης, Δημητρόπου-
λος).
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος, Βέρρος, Μακρίδης,
Μηλαδόπουλος,Βλάχος, Γκόγκας, Μπουζι-
νέκης, Πλατής, Κουρής, Βασιλείου, Ντουν-
τούμης, (Ζωχιός, Φτούλης Ε., Ζαρωτιάδης,
Ρεσίτης, Παπαδόπουλος, Κρητικός, Χρή-
στου). 

Έδειξε πιο έτοιμη η ομάδα της ΠΟΕ/ΥΕΘΑ
και παίζοντας πιο ουσιαστικά επικράτησε
με σκορ 9-0.  Σε μεγάλη μέτα ο Αγγελίδης
σημείωσε πέντε γκολ κι έδειξε φέτος πως
θα βοηθήσει την ομάδα  του προκειμένου
να πραγματοποιήσει τους στόχους που
έχουν τεθεί.  Από την άλλη τα Επιμελητή-
ρια σίγουρα δεν θα ήθελαν να κάνουν μια
τέτοια εμφάνιση, όμως σημαντικό ρόλο
έπαιξε και  το μέγεθος του αντιπάλου.Πάν-
τως η συνέχεια ολοι πιστεύουν πως θα
είναι καλύτερη. Το σκορ άνοιξε στο 16’ ο
Αγγελίδης κάνοντας το 0-1, ενώ ο Κουκό-
πουλος στο 25’ διπλασίασε τα τέρματα της
ομάδος σημειώνοντας το 0-2, για να λήξει
το πρώτο μέρος με απ’ ευθείας φάουλ του
Σακκά στο 38’. Στην επανάληψη δεν άλ-
λαξε κάτι, αντίθετα η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ πίεσε
έβγαλε πολλές φάσεις και πήρε μια άνετη
νίκη.  Ο Κουκόπολος με σουτ στο 51’ ανέ-
βασε το δείκτη του σκορ στο 0-4, για να
ακολουθήσει ένα καρέ τερμάτων από τον
Αγγελίδη (58’, 66’, 71’, 74’), ενώ ο Σακκάς
με πλασέ στο 85’ έβαλε το κερασάκι στην
τούρτα κάνοντας το τελικό 0-9. 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Νινος, Βήχος, Πιζάνιας,
Καρυστινός, Κόχυλας, Καπράλος, Γεροκω-
σταντής, Μπαλαδήμας, Αργυρίου, Μουζα-
κίτης, Ευθυμίου, (Μπαρέλης).
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: : Δόριζας, Μουζής, Χρυσοβέρ-
γης, Βάγιας, Σαμόγλου, Παρούσης (46’
Κομπορόζος), Νταντής, Καραβασιλειάδης,
Αγγελίδης, Σακκάς, Κουκόπουλος

Γ.Λ.Κ. - Π.Ο.Ε.ΥΠ.ΠΟ  4-7
Και μόνον και μόνον,  όποιος αντικρίσει το
σκορ, θα καταλάβει πολλά. 11 συνολικά
γκολ από μόνα τους δείχνουν τη επιθετική
διάθεση που είχαν και οι δυο μονομάχοι.
Φουλ επίθεση και από τους δυο. Ανταγωνι-
στικό το ΓΛΚ, κοίταξε τον αντίπαλό του στα
μάτια και το απέδειξε με τα τέσσερα γκολ

που σημείωσε στο ΥΠΠΟ, μια ομάδα γνω-
στή για την αγωνιστική της ποιότητα.
Μόλις στο 7’ ο Κουτσογιάννης άνοιξε το
σκορ για τους  φιλοξενουμένους κάνοντας
το 0-1, όμως η απάντηση του ΓΛΚ ήταν
άμεση, αφού στο 13’ ο Καλογιάννης ισοφά-
ρισε σε 1-1. Η συνέχεια ανήκε και στις δυο
ομάδες. Ο Καρβούνης στο 20’ με σουτ από
το πέναλτι έδωσε το προβάδισμα και πάλι
στην ομάδα του, σημειώνοντας το 1-2.
Όμως και πάλι το ΓΛΚ είχε απάντηση αφού
μετά από πέντε λεπτά ο Καλογιάννης με
πέναλτι έφερε το παιχνίδι στα ίσα κάνοντας
το 2-2. Μετά το γκολ αυτό το ΥΠΠΟ σοβα-
ρεύτηκε και με καλά τελειώματα  σημείωσε
άλλα τρια τέρματα με τον Καρβούνη να ση-
μειώνει καρέ τερμάτων. Στο 29’ με πέναλτι
σε ανατροπή του Πετρόπουλου, στο 33’ με
σου από πλάγια και στο 40’ με δεύτερο πέ-
ναλτι που κέρδισε ο Δαμνίγος, ανέβασε το
δείκτη του σκορ στο 2-5, που ήταν και το
σκορ του πρώτου μέρους. Στην επανά-
ληψη και μέχρι το 70’ τα δίχτυα και των δυο
εστιών δεν κουνήθηκαν. Σ’ αυτό το λεπτό ο
Καλογιάννης μείωσε σε 3-5, αλλά ο Καλο-
γερόπουλος με απ’ ευθείας φάουλ σημεί-
ωσε το 3-6. Το ΓΛΚ που δεν παρέδωσε
τη… «ψυχή» του μείωσε στο 82’ με τον Λο-
γοθέτη σε 4-6. Αλλά δυο λεπτά πριν τη
λήξη του αγώνα ο Δαμίγος με σουτ  δια-
μόρφωσε το τελικό 4-7. Εκτός των ευκαι-
ριών που χάθηκαν το ΥΠΠΟ είχε δοκάρι με
τους Στόϊκο και  Καλαντζή.  Διακρίθηκαν
από τους νικητές οι Καρβούνης, Στόικος,
Μαντάς, Τσιρώνης, ενώ από το ΓΛΚ οι Κα-
λογιάννης, Μαρκόπουλος, Αναγνώστου,
Λογοθέτης , Μελτινος, Καμιδης. Τέλος πα-
ράπονα από τη διαιτησία έχει η ομάδα του
ΓΛΚ, που όπως λένε οι άνθρωποι έδωσε
τρια πέναλτι στους αντιπάλους τους!
ΓΛΚ: Παπαδόπουλος, Λογοθέτης,Μελτι-
νος;Φουντουλακης, Πεππας,
Καμιδης,Μαρκόπουλος,
Φραγκουδακης,Χειλαρης, Αναγνώστου,
Καλογιάννης (Καλλιωρας, Καρακελες, Χρι-
στοδουλου, Λαγός, Κοτρωνης, Τζώρτζης)
ΥΠΠΟ: Ζερίνος, Καλογερόπουλος,  Φωτά-
κης, Τρτιανταφυλλου, Μαντάς, Στοικος, Τσι-
ρώνης, Δαμίγος, Καρβούνης,
Πετρόπουλος, Κουτσογιάννης (Μάρκου,
Γεωργιάδης, Καλαντζής, Τσιφλικιώτης, Οι-
κονόμου)

Ο.Σ.Υ.Ο. – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 0-0
Παρά τις όποιες προσπάθειες καταβλήθηκαν εκ μέρους των παικτών και των δυο μονομάχων, εν τούτοις ο δείκτης του σκορ, δεν με-
τακινήθηκε από την αρχική θέση, δείχνοντας το 0-0. Έτσι λοιπόν η αυλαία του πρωταθλήματος ανοίγει με την ΟΣΥΟ, αλλά και την Πυ-
ροσβεστική να παίρνουν από ένα πόντο και να κάνουν ένα καλό εν γένει ξεκίνημα για τη νέα χρόνια. Aπο τη μεριά της η ΟΣΥΟ δεν
κατάφερε να σκοράρει παρότι δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες ευκαιρίες με τους Καπερώνη, Καρίτζη, Δήμο σε κενή εστία δεν μπόρεσε
να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα, Στράτης. Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι Παπαχριστόπουλος, Πιας, Γιαννακάκης και Σακ-
κάς. 
ΟΣΥΟ  Παπακωστόπουλος, Ροδίτης, Καραγιάννης, Παπαχριστόπουλος, Αμπελιώτης, Σακκάς, Καρίτζης, Καπερώνςης, Τσακνακης,
Γιαννακάκης, Δήμος, (Πιας, Φώλιας, Στράτης).
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ:  Κιέζος, Ευσταθίου, Παπαδόπουλος, Θωμάκος, Πλιατσικούρης, Ζουρνατζίδης, Καραμάνος, Ποδαράς, Φραγκού-
λης, Γιαμούζης, Κουτεντάκης (Παπαχρήστος, Ζέρβας, Λουκιπούδης).
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Ο.Α.Ε.Δ. - Ε.Ν.Α.Σ.  3-3
Παρά τα έξι γκολ που σημειώθη-
καν και παρά τις προσπάθειες
που καταβλήθηκαν και από τους
δυο μονομάχους για περισσό-
τερα γκολ, με απώτερο σκοπό
τη νίκη, κάτι τετοιο δεν έγινε εφι-
κτό. Το ισόπαλο 3-3, θα έλεγε
κανείς πως δεν  είναι ένα
άσχημο αποτέλεσμα, αφού η
κάθε μια ομάδα, βάζει στο σα-
κούλι της από ένα πολύτιμο
πόντο.  Το σκορ άνοιξε μόλις
στο 5’ ο Κληρονόμος για λογα-
ριασμό  του ΟΑΕΔ, ύστερα από
ένα λανθασμένο διώξιμο του
Λιάρου, όμως στο 15’ ο Βλάμης
ισοφάρισε σε 1-1 και όχι μόνον,
αλλά μετά από πέντε λεπτά και
συγκεκριμένα στο 20’ ο Βυλλιώ-
της έδωσε το προβάδισμα κάνο-
ντας το 1-2, για να πάρει σειρά
ο Τσούρας που στο  25’ ανέ-
βασε το δείκτη του σκορ στο 1-
3.  Παρότι για κάποιους αυτό το
σκορ, θα έδινε μια κάποια
ασφάλεια, εν τούτοις ο ΟΑΕΔ
με δυο γκολ κατάφερε κι έφερε
το παιχνίδι στα ίσα, κάνοντας το
3-3, μέσα σε τρια λεπτά. Στο 41’
ο Σαμωνάκης μείωσε σε 2-3 κι
ένα λεπτό πριν τη λήξη του
αγώνα ο Ψυρίδης έκανε το 3-3,
που ήταν και το τελικό.  Διακρί-
θηκαν από τον ΟΑΕΔ οι Ψυρί-
δης, Σαμωνάκης, Ντράχας και
Γεωργατζέλης
ΟΑΕΔ: Καλαϊτζής, Συνέσιος, Γε-
ωργατζέλης, Μπαρτζιώτης,Βασι-
λείου, Γρηγορίου, Κληρονόμος,
Ψαρίδης, Σαμωνάκης, Λουκίδης,
Ντράχας, Ράιος 
EN.A.Σ : Λιάρος, Τσαμπρας, Κε-
χαγιάς (70’ Τζιντζουρας), Μανω-
λάκος, Κουτσουπιάς, Γιγκλάς
(40’ Δανέζης), Τσούρας, Βυλλιώ-
της (50’ Κιούσης), Ανδρεάδης,
Βλάμης, Κότσαλος.

Ε.Φ.Κ.Α. - 
Παίζοντας πιο ουσιαστικό ποδό-
σφαιρο και δημιουργώντας όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις
που απαιτούσε ένα παιχνίδι
πρεμιέρας, ο Δήμος Γαλατσίου
επικράτησε 4-1 του ΕΦΚΑ και
πήρε τους τρεις πρώτους πόν-
τους του νέου πρωταθλήματος.
Το πρώτο μέρος έληξε 0-2 με
τους φιλοξενουμένους να σημει-

ώνουν και τα δυο τέρματα με
τον Καραμανίδη που βρήκε δί-
χτυα στο 30’ και 45’. Ο ΕΦΚΑ
μείωσε στο 55’ σε 1-2.Η απάν-
τηση του Δήμου Γαλατσίου,
ήρθε με δυο ακόμη τέρματα. Στο
65’ ο Χρήστος Μπατής, ανέβασε
το δείκτη του σκορ στο 1-3, ενώ
ο Πέτρος Μπατής στο 80’ δια-
μόρφωσε το τελικό 1-4. Οι νικη-
τές κέρδισαν πέναλτι στο 70’
αλλά ο αντίπαλος πορτιέρο ψά-
ρεψε τον Χρήστο Μπατή, απο-
κρούοντας σωτήρια.
Διακρίθηκαν από το Δήμοι οι
Σαματζής, Καραμανίδης και
Μπατής Χρ.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπατής
Παν., Μπατής Πετρ., Δανίλος,
Τσαμαδός, Κοσμάς, Καραμανί-
δης, Παπαδόπουλος, Σκιαδα-
ράς, Μπούκης, Μανδηλαράς,
Τσούλος.

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέ-
τρηση μεταξύ των δυο ομάδων.
Γεγονός που είχε σαν αποτέλε-
σμα να μοιραστούν οι πόντοι. Οι
τυπικά γηποδούχοι προηγήθη-
καν 1-0 στο 25’ με τον Παπαπα-
ναγιώτου, για να ισοφαρίσει σε
1-1 ο Σφύρης. Οι Τελωνειακοί
ήταν εκείνοι που έκαναν την
ανατροπή με προβολή του Χαρι-
τόπουλου ύστερα από εκτέλεση
κόρνερ   να κάνει το 1-2. Όμως
οι παίκτες του ΟΔΥΕ  δεν είχαν
πει την τελευταία τους κουβέντα
αφού στο 75’ ο Αρβανίτης σημεί-
ωσε το 2-2, που ήταν και το τε-
λικό. Διακρίθηκαν από τους
γηπεδούχους οι Παπαπαναγιώ-
του, Πάσχος, Αποστολάκος.
ΟΔΥΕ:  Στόϊκός, Πάσχος, Δανιη-
λίδης, Χατζηνικολάου, Ασθενί-
δης, Μίχος, Αποστολάκος,
Τσετσώνης, Δρέκος, Αρβανίτης,
Βούζας.
Σφύρης , Πρωτόπαππας , Πα-
παδόπουλος, Πολυχρονίδης,
Καπρατζάς, Χαριτόπουλος,
Μαντάς, Κοντραφούρης, Κοκώ-
νης, Οικονομόπουλος (Χασιώ-
της , Καραγεωργόπουλος,
Χαλιάσος,  Αγριμάκης).
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1η ΑΓΩΝ
Ο.Σ.Υ.Ο. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 0-0
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΒΟΥΛΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2-3
Γ.Λ.Κ. Π.Ο.Ε.ΥΠ.ΠΟ. 4-7
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο.ΣΥ.Π.Α. 2-0
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Π.Ο.Ε/Υ.ΕΘ.Α. 0-9

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 1 3 1 0 0 9 0
2 Π.Ο.Ε./ΥΠ.ΠΟ. 1 3 1 0 0 7 4
3 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 3 1 0 0 2 0
4 ΒΟΥΛΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1 3 1 0 0 3 2
5 Ο.Σ.Υ.Ο. 1 1 0 1 0 0 0
6 1 1 0 1 0 0 0
7 Ο.ΣΥ.Π.Α. 1 0 0 0 1 0 2
8 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 1 0 0 0 1 2 3
9 ΓΛΚ 1 0 0 0 1 4 7
10 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 1 0 0 0 1 0 9

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.Σ.Υ.Ο.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γ.Λ.Κ.
Π.Ο.Ε.ΥΠ.ΠΟ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Π.Ο.Ε/Υ.ΕΘ.Α. Ο.ΣΥ.Π.Α.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1η ΑΓΩΝ
Ο.Α.Ε.Δ. Ε.Ν.Α.Σ. 3 3
Ο.Δ.Υ.Ε. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 2-2
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΑ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Αν
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Ο.Λ.Μ.Ε. Αν
Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1-4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1 3 1 0 0 4 1
2 Ο.Α.Ε.Δ. 1 1 0 1 0 3 3
3 Ε.Ν.Α.Σ./ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 1 0 1 0 3 3
4 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 1 1 0 1 0 2 2
5 Ο.Δ.Υ.Ε. 1 1 0 1 0 2 2
6 Ε.Φ.Κ.Α. 1 0 0 0 1 1 4
7 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 0 0 0 0 0 0 0
8 ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0 0 0 0 0 0 0
9 Ο.Λ.Μ.Ε. 0 0 0 0 0 0 0
10 ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2η)
Ε.Φ.Κ.Α. Ο.Α.Ε.Δ.
Ε.Ν.Α.Σ. Ο.Δ.Υ.Ε.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΑ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΟΣΥΠΑ 2-0
Σε ένα παιχνίδι που είχε αμείωτο ενδιαφέρον μέχρι το 75¨  όταν
ο Κοντιζάς με τρομερό σουτ έκανε το 2-0 που ήταν και τελικό
σκορ με το οποίο ο Δ. Αθηναίων επιβλήθηκε της ΟΣΥΠΑ. Το
σκορ άνοιξε στο 35΄με εύστοχο κτύπημα πέναλτι ο Μαχαίρας.
Στο 65΄ οι φιλοξενούμενοι έχασαν την ευκαιρία του αγώνα με
τον Ζουζούλη να πλασάρει μόνος του με τον τερματοφύλακα
και να στέλνει την μπάλα ελάχιστα άουτ. Μετά το 2-0 ο Νικολό-
πουλος έκανε δύο πολύ καλές αποκρούσεις σε σουτ του Μα-
χαίρα και του Κοντιζά. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Μαχαίρας, Κοντιζάς, Χωριανόπουλος.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Λωλέας, Χωριανόπουλος, Σαϊτάνης Β.,
Μαχαίρας, Κοντιζάς, Μπέτσης, Γεωργουλάς, Μπεζαίτης, Τσα-
βδαρίδης, Μπεναρδής, Ροντρίγκεζ.
ΟΣΥΠΑ (Δραγώτης) . Νικολόπουλος, Πατλιας, Λάζος, Φράγκος,
Κανέλλης, Σακαρέλος, Τσιτλακίδης, Κολοτούρος, Κιτλιαντζής,
Παπακώστας, Ζουζουλής, (Μπακαλούλης, Οικονόμου).
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