
Υπάρχουν παιχνίδια που οι Τελωνιακοί  παρατάσσονται με πολλές ελλείψεις, όμως αυτό το γεγονός,
δεν τους εμποδίζει, να καταθέτουν ακόμη και τη ψυχή τους. Στόχος τους είναι κάθε φορά να παίζουν

καλό ποδόσφαιρο και να είναι ανταγωνιστικοί

Το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής
στη μεγάλη κατηγορία είχε
όνομα και αυτό ήταν του Δήμου
Αθηναίων,που επιβλήθηκε 2-1
του ΥΠΠΟ κι έκανε το 2Χ2.Μια
νικη που τον φέρνει στην
πρώτη θέση της βαθμολογίας
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ΒΟΥΛΗ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - Γ.Λ.Κ. 1-2
Εν είδη… «ταλιμπάν» το ΓΛΚ , κόντρα στη
Βουλή/Περιφέρεια, παίζοντας με σεβασμό κόν-
τρα σε μια ομάδα που διαθέτει καλά ονόματα,
επικράτησε 2-1 και πήρε πολύ σημαντική νίκη.
Σε μεγάλη μέρα ο Καλογιάννης, πο υ σημεί-
ωσε και τα δυο γκολ και ήταν ο παίκτης που
συνέβαλε στη μεγάλη νίκη. Παρότι οι γηπε-
δούχοι προηγήθηκαν στο 12’ με γκολ του Κου-
τρομάνου, το ΓΛΚ, δεν πτοήθηκε και κατάφερε
να κάνει ακόμη και την ολική ανατροπή. Στο
22’ ο   Καλογιάννης έφερε το ματς στα ίσα.
Ενώ η μεγάλη στιγμή ήταν το 80’ , που ο ίδιος
έκανε το 1-2.  Αυτή η νίκη , δείχνει πως οι νι-
κητές, μόνον το ρόλο του κομπάρσου δεν θα
παίξει. Το ΓΛΚ, εμφανίστηκε πολύ δυνατό στον
επιθετικό τομέα, ενώ διόρθωσε την αμυντική
του λειτουργία και με εξαιρετική τακτική από
την τεχνική ηγεσία, έφτασε στη νίκη.  Δεν
υστέρησε κανείς. Διακρίθηκαν ιδιαίτερα Καλο-
γιάννης, Μαρκόπουλος, Αναγνώστου, Καρακε-
λες, Μελτινος, Καμιδης. 
ΒΟΥΛΗ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:  Μιχας ,  Μπαρτζος ,
Γουργιωτης , Ρεντος , Μαυρελης,  Κιυρουτης ,
Κιτσης ,  Αρβανιτης , Βαγκες ,  Κουτρομανος,
Ζουγκας (Γουναρίδης, Δημητρόπουλος, Κα-
ρανταλής).
ΓΛΚ: Παπαδόπουλος, Βελαετης, Λογοθέτης,
Μελτινος, Φουντουλακης,  Πεππας, Καμιδης,
Μαρκόπουλος, Καρακελες ,  Αναγνώστου, Κα-
λογιάννης (Καλλιωρας, Φραγκουδακης, Χρι-
στοδουλου, Λαγός, Κιτσιος, Τζώρτζης)

YΠΠΟ – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  1-2
Τη δεύερη συνεχόμενη νίκη του σημείωσε ο
Δήμος Αθηναίων σε ισάριθμα παιχνίδια, επι-
κρατώντας αυτή τη φορά του ΥΠΠΟ 2-1.
Αναμφίβολα το γκολ που σημειώθηκε ακριβώς
στο 1’ του αγώνα, επηρέασε αρνητικά την
αγωνιστικότητα των γηπεδούχων, αφού ακο-
λούθησαν δυο δοκάρια με τους  Κοντιζά και
Μαχαίρα, μέχρι να έρθει το 30’ όπου ο Παπα-
μιχαλόπουλος σημείωσε το 0-2. Το πρώτο
γκολ σημείωσε ο Φουντάς με σουτ μέσα από
την περιοχή. Το ΥΠΠΟ αντέδρασε στο 37’ με
εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Καρβούνη που
κέρδισε ο ίδος, μείωσε σε 1-2. Οι γηπεδούχοι
στο δεύτερο έχασαν δυο κλασσικές ευκαιρίες
για γκολ με τον Καλαντζή στο 60’ να σουτάρει
αλλά ο Λωλέας να αποκρούει και στο 70’ ένα
καλό σουτ του Καρβούνη έφυγε μόλις άουτ. Το
ΥΠΠΟ διαμαρτύρεται για ένα  πέναλτι καθαρό
σε ανατροπή του Καλαντζή στο 85’, που δεν
έδωσε ο διαιτητές.  Διακρίθηκαν από τους νι-
κητές οι Μαχαίρας, Κοντιζάς, Χωριανόπουλος,
Παπαμιχαλόπουλος, ενώ από το ΥΠΠΟ  οι
Καρβούνης, Στόικος Κουτσογιάννης και Μαν-
τάς.
ΥΠΠΟ (Πολύζος): Ζερίνος, Φωτάκης, Μαντάς,

Τριανταφύλλου, Οικονόμου, Στόικος, Τσιρώ-
νης, Καλογερόπουλος, Κουτσογιάννης, Δαμί-
γος, Καλαντζής (Μπατουδάκης, Μάρκου,
Τσιφλιώτης, Γεωργούσης).
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Λωλέας, Χωριανόπου-
λος, Μπεζαίτης, Σαιτάνης Κ., Σαιτάνης Β., Μα-
χαίρας, Μπεναρδής, Φουντάς, Μπέτσης,
Παπαμιχαλόπουλος, Γεωργουλάκος, (Μαγειρί-
κας, Διαμαντόπουλος, Ηλιάδης).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - Ο.Σ.Υ.Ο.  5-4
Ανοιχτό ποδόσφαιρο και κυρίως επιθετικό και
από τις δυο ομάδες. Τρανή  απόδειξη ο δεί-
κτης του σκορ και τα εννιά γκολ που αποτυ-
πώθηκαν σ’ αυτό , όπου τα Επιμελητήρια
επικράτησαν 5-4. Κι αν η ΟΣΥΟ δεν έχανε το
πέναλτι με τον Σερέτη στο 64’ τα οποίο βρήκε
το δοκάρι και στη συνέχεια μπλόκαρε ο Νίνος ,
τότε ενδεχομένως και το σκορ να ήταν διαφο-
ρετικό. Ουσιαστικά το ματσάκι κρίθηκε στο
πρώτο μέρος. Η ΟΣΥΟ προηγήθηκε 0-1 με
τον Σερέτη στο 8’ , αλλά ο Μπαρέλης με μα-
κρινό σουτ στο 15’ ισοφάρισε σε 1-1. Οι φιλο-
ξενούμενοι κατάφεραν εκ νέου να πάρουν το
προβάδισμα και να κάνουν το 1-2  πάλι με τον
Σερέτη στο 18’. Η απάντηση των Επιμελητη-
ρίων  ήρθε  στο 22’ με τον Ευθυμίου να ισοφα-
ρίζει σε 2-2 με ωραίο σουτ στο «Γ».  Από το
λεπτό αυτό και μέχρι τη λήξη του πρώτου μέ-
ρους τα Επιμελητήρια έπαιξαν καλό και ουσια-
στικό ποδόσφαιρο και κατάφεραν να
σημειώσουν άλλα τρια γκολ! Στο 35’ ανατρά-
πηκε ο Μουζακίτης και ο Παπαιωάννου απο το
σημείο το πέναλτι έκανε την ολική ανατροπή
για την ομάδα του κάνοντας το 3-2. Πέντε
λεπτά αργοτερα ο Μουζακίτης με προσωπική
ενέργεια και αφού πέρασε δυο αντιπάλους του
ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-2 και το επι-
θετικό κρεσέντο των γηπεδούχων ολοκληρώ-
θηκε στο 45’ με δεύτερο προσωπικό τέρμα
του Παπαιωάννου  με σουτ, σημειώνοντας το
5-2, με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος.  Στην
επανάληψη τα Επιμελητήρια έμειναν στα απο-
δυτήρια, με συνέπεια η ΟΣΥΟ να αναδιοργα-
νωθεί και πιέσει τους αντιπάλους της.
Συνεπεία αυτής της πίεσης ήταν να απωλέσει
ένα πέναλτι όπως προαναφέρθηκε αλλά  και
να κάνει το 5-4, με ένα τρίτο προσωπικό τέρμα
του  Σερέτη στο 65’ και του Καϊδατζή στο 80’.
Σκορ με το οποίο έληξε ο αγώνας. Αξίζει να
σημειωθεί πως η ΟΣΥΟ παρατάχθηκε χωρίς
τερματοφύλακα, αφού τα γάντια φόρεσε ο
Πιας. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Μουζα-
κίτης, Παπαιωάννου, Μπαρέλης, Ευθυμίοου,
ενώ από την ΟΣΥΟ οι Ροδίτης, Σερέτης, Καϊ-
δατζής.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Νινος Καρυστινος Πιζανιας
Καπράλος Κόχυλας Μπαλαδήμας Μουζακίτης
Μπαρέλης Παπαϊωάννου Αργυρίου Ευθυμίου

(Τσιμπούκης Κοτσάνης Ζιακας).
ΟΣΥΟ: Πιας, Ροδίτης, Καραγιάννης, Παπαχρι-
στόπουλος, Αμπελιώτης, Σακκάς, Φώλιας, Κα-
περώνης, Γιαννακάκης, Τσακνάκης, Σερέτης.

Ξέσπασε πάνω στην ελλιπέστατη Πυροσβε-
στική η ΠΟΕ/Δ0Υ, την οποία νίκησε 7-2 και
πήρε το πρώτο της 3ποντο στο νέο πρωτά-
θλημα. Οι νικητές σαφώς και ήταν καλύτεροι
και πιο αποτελεσματικοί, και ανέβασαν τη ψυ-
χολογία τους μετά την ήττα της πρεμιέρας. Η
Πυροσβεστική από την άλλη συνεχίζει να έχει
προβλήματα παικτών που απουσιάζουν για
διάφορους λόγους και δίκαια ηττήθηκαν. Πριν
συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό και ήδη ο κατα-
πληκτικός Ντουντούμης άνοιξε το σκορ κάνο-
ντας το 0-1. Κι ενώ η ΠΟΕ/Δ0Υ πίεζε κι έχασε
ευκαιρίες κλασσικές με Παπαδόπουλο, Συμε-
ωνίδη, Γκόγκα, κόντρα στη ροή του αγώνα η
Πυροσβεστική βρήκε τον τρόπο και  ισοφάρισε
σε 1-1 στο 25’ με πέναλτι του Πλιατσικούρη.
Όμως η συνέχει ανήκε στους φιλοξενουμέ-
νους, που στο 33’ με τον Παπαδόπουλο,
πήραν το προβάδισμα και στο 35’ και 40’ με
τους Γκόγκα και Ντουντούμη αντίστοιχα έφτα-
σαν τη διαφορά στο 1-4, σκορ με το οποίο
έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη δεν
άλλαξε τιποτε. Η ΠΟΕ/Δ0Υ αναζήτησε κι άλλα
γκολ και το κατάφερε, με τον Μαστρογιάννη να
ανεβάζει το δείκτη του σκορ στο 1-5 και λίγο
αργότερα με τον Κρητικό να κάνει το 1-6. Η
Πυροσβεστική παρά τα γκολ που δέχθηκε,
έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 2-6 στο 80’
με τον Στυλιανού. Το τελικό 2-7 διαμόρφωσε ο
Ντουντούμης σημειώνοντας το τρίτο προσω-
πικό του τέρμα.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: Βλάχος,  Σύψης, Παπαδό-
πουλος, Θωμάκος, Πλιατσικούρης, Κουτεντά-
κης, Θεοχάρης, Παπαχρήστος, Βλασόπουλος,
Στυλιανού, Κιέζος (Καρβούνης, Λουκιπούδης,
Ποδαράς).
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.  : Κατσιπάνος, Βασιλείου, Ζω-
χιός, Μηλαδόπουλος, Τάπραντζης, Μπουζινέ-
κης, Γκόγκας, Μαστρογιάννης,
Παπαδόπουλος, Συμεωνίδης, Ντουντούμης
(Βλάχος, Κρητικός, Ζαρωτιάδης, Ρεσίτης).

Π.Ο.Ε/Υ.ΕΘ.Α. - Ο.ΣΥ.Π.Α. 1-4
Με σύνθεση ανάγκης και συμπληρώνοντας 11άδα στο «τσακ», το ΥΕΘΑ άντεξε και ήταν ανταγωνιστικό για 53’! Στο σημείο αυτό με κεφαλιά του
Βαρελά ύστερα από κόρνερ του Παπακώστα έγινε το 0-1. Στο 65΄ η ΟΣΥΠΑ κέρδισε φάουλ 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και ο Παπακώ-
στας με εκπληκτικό σουτ έκανε το 0-2.Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι είχαν τον πλήρη έλεγχο και στο 75΄ ο Τσιτλακίδης μετά από πάσα του Βα-
ρελά πέτυχε το 0-3. Ο ίδιος παίκτης στο 80΄με ατομική προσπάθεια πέτυχε το δεύτερο δικό του γκολ και τέταρτο της ομάδας του. Στο 82΄ οι
γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-4,με πλασέ του Κουκόπουλου. Από την ΟΣΥΠΑ διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι  Παπακώστας, Τσιτλακίδης, Ζουζουλής. 
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ:: Δόριζας, Βάγιας, Χρυσοβέργης, Καστανιώτης, Κομπορόζος, Μουζής, Ντούγκας, Νταντής, Σακκάς, Κουκόπουλος, Βάρσος.
ΟΣΥΠΑ(Δραγώτης).  Νικολόπουλος, Πατλιας, Λάζος, Φράγκος (Κοντογεώργης),   Κανέλλης, Ζουζουλής, Μπακαλούλης (Σακαρέλος), Τσιτλακί-
δης, Ταλιαντζής (Καρακώστας), Παπακώστας,  Βαρελας (Οικονόμου).
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Την ολική ανατροπή κατάφεραν να
κάνουν οι Εφοριακοί, κόντρα στο Ταχ
Ταμιευτήριο το οποίο προηγήθηκε 2-
0 και όλοι πίστεψαν πως θα πάρουν
εύκολη νίκη. Όμως οι φιλοξενούμενοι
είχαν διαφορετική άποψη και όχι
μόνον, αλλά έκαναν και την ολική
ανατροπή και πήραν το 3ποντο στην
κυριολεξία από το στόμα των αντιπά-
λων τους, επικρατώντας 4-3.  Με δυο
γκολ του Γιώτη στο 10’και 15’ το Ταχ
Ταμιευτήριο προηγήθηκε 2-0, αλλά
μετά από δέκα λεπτά οι Εφοριακοί με
πέναλτι που υπέπεσε ο Μπλάνας,
ανατρέποντας τον Φίλο, μείωσαν σε
2-1 αφού ο Παπακαλοδούκας ήταν
εύστοχος από τα 11 βήματα. Όμως  ο
Κανέρης ανέβασε το δείκτη του σκορ
στο 3-1. Οι Εφοριακοί  παρά τα τρια
γκολ που δέχθηκαν σήκωσαν κεφάλι
και κατάφεραν όχι μόνον να ισοφαρί-
σουν αλλά να πάρουν και τη νίκη. Με
δυο συνεχόμενα γκολ του Φίλου οι
ισορροπίες που είχαν διαταραχτεί
επανήλθαν και το σκορ έγινε 3-3. Και
δεν έφτανε μόνον αυτό, αλλά στο 65’
ο Παπακαλοδούκας  βρήκε τον
τρόπο κι έκανε το 3-4, που ήταν και
το τελικό.  
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: Μαρσώνης,
Μπλάνας (25 λτ Παπαδόπουλος),
Παπαιωάννου, Τσότρας  (60’ Νικολό-
πουλος), Κιορκτσής, Κανέρης (46’ Ια-
τρίδης Ηρ), Ιατρίδης Ν.,
Σιδηρόπουλος (55’ Γιαννάκης), Σαχι-
νίδης, Μητσιάκης, Γιώτης 
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ: Σταθόπουλος, Γκίκας
Τ., Δουμανάς, Παπαχαραλάμπους,
Αχλάτης, Ναυροζογλου,
Αιδήνης,Αδαμόπουλος, Πανάκιας,
Παπακαλοδούκας, Φίλος,
(Κοίλιας,Ζαχαρόπουλος, Ελευθερίου,
Μισσος, Τσώνης, Χριστόπουλος,
Τσιάρας).

Ε.Ν.Α.Σ. - Ο.Δ.Υ.Ε.  5-1
Ο στόχος που είχε τεθεί πριν την
έναρξη του αγώνα και δεν ήταν άλλος
από νίκη, πραγματοποιήθηκε από τη
στιγμή που οι παίκτες της ΕΝΑΣ,
μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι.
Παρά τις απουσίες του οι γηπεδούχοι
άνοιξαν το σκορ στο 10’ με κεφαλιά
του Βλάμη σε φάουλ του Κουτσουπιά
από αριστερά.Τα τέρματα διπλασίασε
στο 30’ο Τσούρας με ατομική ενέρ-
γεια.  Και λίγο πριν τη λήξη το πρώ-
του μέρους ο Λιάσκος κέρδισε τη
διεκδίκηση με τον Αποστολάκο κι
έκανε το 3-0. Στην επανάληψη ο ρυθ-
μός έπεσε  και ο ΟΔΥΕ, που δεν το
έβαλε κάτω, κατόρθωσε να μειώσει
σε 3-1  με τον Παπαπαναγιώτου στο
55’. Η ΕΝΑΣ στη συνέχεια πίεσε και
με δυο γκολ που σημείωσαν οι  Λιά-
σκος με πλασέ και ο  Τσούρας
ύστερα από συνδυασμό που είχε με
τον Λιάσκο  διαμόρφωσε το τελικό 5-
1.  Δοκάρι είχε ο ΟΔΥΕ με τους Πα-
παπαναγιώτου και Στόϊκο.
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι  Λιά-
σκος, Τσούρας, Τσαμπράς,ενώ  οι
Κιούσης και  Κουτσουπιάς αγωνίστη-
καν μέχρι τη λήξη τραυματίες, λόγω
έλλειψης αντικαταστατών τους.
Τέλος από τους ηττημένους  άρεσαν
οι  Παπαπαναγιώτου και Στόικος. 
ΕΝΑΣ: Ζήκος, Τσαμπράς, Κεχαγιάς,
Κουτσουπιάς, Καλλομενίδης (55’ Μα-
νωλάκος), Δανέζης, Τσούρας, Λιά-
σκπος, Κιούσης, Βλάμης (15’ λτ
Γιγκλάς), Χρονόπουλος.
ΟΔΥΕ: Aποστολάκος,
Xατζηνικολάου,  Δανιηλίδης, Δρέκος,
Βούζςε,  Μίχος, Ασθενίδης, Στόιος,
Παπαπαναγιώτου,  Αρβανίτης, Τσε-
τσώνης, 

3

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2η ΑΓΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Ο.Σ.Υ.Ο. 5 -4
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 2 -7
ΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γ.Λ.Κ. 1 -2
Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 -2
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. Ο.ΣΥ.Π.Α. 1 -4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2 6 2 0 0 4 1
2 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 2 3 1 0 1 10 4
3 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 2 3 1 0 1 9 5
4 Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. 2 3 1 0 1 8 6
5 Ο.ΣΥ.Π.Α. 2 3 1 0 1 4 3
6 ΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2 3 1 0 1 4 4
7 Γ.Λ.Κ. 2 3 1 0 1 6 8
8 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 2 3 1 0 1 5 13
9 Ο.Σ.Υ.Ο. 2 1 0 1 1 4 5
10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2 1 0 1 1 2 7

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Γ.Λ.Κ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Ο.ΣΥ.Π.Α. Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2η ΑΓΩΝ
Ε.Φ.Κ.Α. Ο.Α.Ε.Δ. 1 -5
Ε.Ν.Α.Σ. Ο.Δ.Υ.Ε. 5 -1
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2 -4
ΤΑ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 3 -4
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ο.Λ.Μ.Ε. Αν

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3η)
Ο.Δ.Υ.Ε. Ε.Φ.Κ.Α.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ε.Ν.Α.Σ.
Ο.Λ.Μ.Ε. ΤΑ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Α.Ε.Δ. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ε.Φ.Κ.Α. - Ο.Α.Ε.Δ.  1-5
Κάνοντας ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο ο ΟΑΕΔ, κατάφερε
να ξεπεράσει τον  ΕΦΚΑ και να προσθέσει  το πρώτο 3ποντο
στο πρωτάθλημα, μετά την  ισοπαλία της πρεμιέρας με την
ΕΝΑΣ (3-3).  Μόλις στο 5’ ο Γεωργαντζέλης  Δ.,  αν άνοιξε το
σκορ κάνοντας το 0-1, ενώ τα τέρματα διπλασίασε στο 20’ ο Σα-
μωνάκης, κι έτσι έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη ο
ΕΦΚΑ με το γκολ που σημείωσε στο 50’ μειώνοντας σε 1-2 με
τον Μπούζη, έδειξε πως κάτι θετικό πήγαινε να κάνει. Όμως
όλα διαψεύστηκαν με τα δυο συνεχόμενα γκολ που σημείωσε ο
Σαμωνάκης στο  65’ και 70’, κάνοντας  το 1-4.  Το τελικό 1-5,
διαμόρφωσε στο 79’ ο Ψυρίδης  Διακρίθηκαν από τους νικητές
οι: Ε. Γεωργαντζέλης, Δ. Γεωργανζέλης, Σαμωνάκης και Ψυρί-
δης.
ΕΦΚΑ: Μουρατογλου, Παρλιαρος, Μαρτίνης, Σαββίδης  Λ.,
Σταυρακακης, Γκοβαρης  Ακτυπης, Πολυγένης  Κατσαβος,
Λύκος , Σαββίδης Μ., Μπούζης, Ακτυπης Παύλος
ΟΑΕΔ: Μανωλιάδης, Γεωργαντζέλης Ε, Συνέσιος, Ράϊος, Μα-
κρής, Σιάσιος, Σαμωνάκης, Ψυρίδης, Γεωργαντζέλης Δ., Ντρά-
χας, Γούσης, Σέρμπης, Ζήσιμος, Λουκίδης, Καρούζος. 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ  - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2-4
Με το δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα το Υπ Γεωργίας, που επικράτησε  4-2
των Τελωνειακών και κατέκτησε τους τρεις πρώτους πόντους.  Οι Τελωνει-
ακοί με  πολλές απουσίες, είχαν δυο όψεις. Στο πρώτο μέρος  μπήκαν πολύ
καλά και έδειξαν πως μπορούν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι, όμως στο
δεύτερο το Υπουργείο πιο ουσιαστικό και σε καλή μέρα με τον Κακάκη που
σημείωσε δυο γκολ από τα τέσσερα συνολικά, κατάφερε να φτάσει εύκολα
στη νίκη. Οι φιλοξενούμενοι  προηγήθηκαν στο 5’με τον Γιαννόπουλο να
κάνει το 0-1, με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στην επανάληψη το
Υπουργείο ανέβασε στροφές  και με δυο συνεχόμενα γκολ του Κακάκη στο
50’ και 55’ προηγήθηκε 0-3.  Οι Τελωνειακοί μείωσαν  στο 60’ με πέναλτι
του Μαντά σε 1-3, αλλά ο Κοντογιώργης  στο 80’ κλείδωσε τη νίκη σημει-
ώνοντας το 1-4. Το τελικό 2-4 διαμόρφωσε λίγο πριν τη λήξη ο Σφύρης.  Δο-
κάρι είχε το Υπ Γεωργίας με τον Κακάκη, που μαζί με τους Γιαννόπουλο και
Κοντογιώρη ήταν οι διακριθέντες των νικητών. Ενώ από τους Τελωνειακού
άρεσαν οι Χωριανόπουλος και  Σφύρης.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ  : Παπαδόπουλος, Β αρβαρίγος, Κοκκώνης, Μαντάς, Σφύ-
ρης, Κοντραφούρης, Χασιώτης, Πρωτόπαππας, Χαριτόπουλος, Οικονομό-
πουλος, Καραγεωργόπουλος
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Ασωνίτης,  Τασούλης, Μπούρας, Κοντογεώργης,
Κακάκης, Μπάμης, Κουτελιδάκης, Γιαννόπουλος, Φρουζάκης, Κακάκης,
(Κυριάκου, Χατζηδιαμαντής, Σαλτέρης, Κουτσούρης).
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