
Η πολύ καλή μέχρι στιγμής πορεία του ΓΛΚ, αν μη τι άλλο έχει δημιουργήσει την καλή ψυχολογία που
όλοι επιζητούν.  Και στη μεγάλη κατηγορία της ΑΔΕΔΥ, αυτό είναι και το ζητούμενο. Υπάρχει αισιοδο-

ξία θετική ενέργεια για τη δύσκολη συνέχεια, αλλά και η αξία που γράφεται με νίκες

Με την ολοκλήρωση και της 3ης
αγωνιστικής και ήδη τέσσερις
ομάδες ΠΟΕ/ΔΟΥ, ΠΟΕ/ΥΕΘΑ,
ΟΣΥΠΑ και ΓΛΚ,καταλαμβά-
νουν τη δεύτερη θέση, έχοντας
συγκεντρώσει απο έξι πόντους

Ο δείκτης του
σκορ γύρισε τρελά
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Οι βάσεις για τη μεγάλη και ευρία νίκη του
Δήμου Αθηναίων, μπήκαν από το πρώτο ημί-
χρονο, όπου έληξε 4-0, με τους γηπεδούχους
να πιέζουν από την αρχή και να θέλουν πάση
θυσία τη νίκη. Και η αρχή έγινε στο 10’ με τον
Ροντρίγκεζ να; Κάνει το 1-0. Ακολούθησαν
άλλα τρια τέρματα από τον Τσαβδαρίδη να
κάνει το χατ τρικ και να παίρνει κεφάλι ακόμη
και με τέσσερα γκολ διαφορά. Στην  επανά-
ληψη ο ρυθμός από τη μεριά των γηπεδούχων
συνεχίστηκε. Στο 50’ ο Φουντάς έκανε το 5-0,
για να κάνει το 6-0 ο Μαχαίρας στο 55’. Ακο-
λούθησαν δυο γκολ από τον Διαμαντόπουλο
στο 70’και 85’, διαμορφώνοντας το τελικό 8-0. 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΝ: Σαλμάς, Θεοχάρης, Σαι-
τάνης Β., Κατσης, Μπέτσης, Γεωργουλάκης,
Κοντιζάς, Μαχαίρας, Τσαβδαρίδης, Ροντρίγ-
κεζ, Μπεζαίτης, Παπαμιχαλόπουλος.
ΒΟΥΛΗ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : Μίχας Ι, Γουργιώτης,
Μίχας Δ., Μαυρέλης, Βαγγές, Κουρούτης, Γου-
ναρίδης, Κίτσης, Τσούκας, 

Ο.Σ.Υ.Ο. - Π.Ο.Ε/Υ.ΕΘ.Α.  1-2
Δύσκολη νίκη απέναντι σε ένα αξιόμαχο αντί-
παλο πέτυχε η ΠΟΕ/ΥΕΘΑ, με σκορ 1-2. Το
παιχνίδι ξεκίνησε αναγνωριστικά και για τις
δύο ομάδες, με λιγοστές φάσεις μπροστά στις
δύο εστίες. Στο 20λεπτο οι φιλοξενούμενοι αύ-
ξησαν την πίεση είχαν δύο καλές φάσεις με
τον Σακκά στο 21’ και τον Αγγελίδη στο 25΄, με
σουτ. Το 0-1 έκανε με δυνατή κεφαλιά μετά
από εκτέλεση κόρνερ, ο Μουζής. Η  ΟΣΥΟ
ισοφάρισε 2΄πριν την λήξη του ημιχρόνου σε
αντεπίθεση με πλασέ του Σερέτη. Στο β΄
μέρος η εικόνα δεν άλλαξε πολύ. Λίγες φάσεις,
οι περισσότερες για το ΥΕΘΑ. Στο 62΄ο Κου-
κόπουλος με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το
τελικό 1-2.  Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν
στο 70’ για ένα πέναλτι που δεν του δόθηκε,
ενώ  είχαν επίσης δοκάρι με τον Γκοτζιά και
μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Σερέτη. Για
τους φιλοξενούμενους ξεχώρισαν οι Μουζής,
Χρυσοβέργης, Σαμόγλου, ενώ για τους γηπε-
δούχους οι Γκοτζιάς, Δήμος, Σερέτης και Καρί-
τζης.
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Σακκάς, Φώληας,
Καρίτζης, Καραγιάννης, Γιαννακάκης, Καπε-
ρώνης, Καλαϊτζής, Δήμος, Σερέτης, Τσακνά-
κης, (Πιας, Γκοτζιας, Καπραντζας, Ζαμπάρας,

Παπαχριστόπουλος, Ζαννιάς).
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ: Δόριζας, Βάγιας (78’ Νταντής),
Χρυσοβέργης, Καστανιώτης, Σαμόγλου, Μου-
ζής, Ντούγκας (16΄ Παρούσης), Καραβασιλει-
άδης, Αγγελίδης, Σακκάς, Κουκόπουλος.

Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. - 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ  10-3
Με πολλές απουσίες παρατάχθηκαν τα Επιμε-
λητήρια κόντρα στην ΠΟΕ/ΔΥΟ και μάλιστα
χωρίς τερματοφύλακα. Παρ’΄όλα αυτά η
πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα χάθηκε από
τους ηττημένους στο 3’!  Αυτή η φάση είχε σαν
αποτέλεσμα να αφυπνιστούν οι γηπεδούχοι
και να πάρουν τη ηνία του αγώνα. Το σκορ
άνοιξε ο Βέρρος ύστερα από προσωπική
ενέργεια από αριστερά και υποδειγματικό
πλασέ, έκανε το 1-0. Μετά το γκολ αυτό ανέ-
βηκε η ψυχολογία των γηπεδούχων και σημεί-
ωσαν άλλα τρια γκολ με τους Κουρή (2-0,
6-0), 4-0), Παπαδόπουλο (3-0) και Μαστρο-
γιάννη (5-0).  Στην επανάληψη τα Επιμελητή-
ρια δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να
μειώσουν στο 50’με τον Αργυρίου και στο 60’
με τον Μουζακίτη σε 6-2. Αυτή η πίεση και  τα
δυο γκολ, στάθηκαν αιτία και υπό το φόβο
μιας πιθανής ανατροπής, οι γηπεδούχοι ανα-
ζήτησαν περισσότερη ασφάλεια. Έτσι με τον
Κουρή και τον Μαστρογιάννη, ανέβασαν τον
δείκτη του σκορ στο 8-2. Τα Επιμελητήρια αν-
τέδρασαν και στο 75’ με τον Μπαρέλη μεί-
ωσαν επίσης σε 8-3, ενώ την ίδια ώρα έμειναν
με δέκα παίκτες λόγω αποχώρησης του Χά-
λιακα. Το υπόλοιπο μέρος, ήταν ένας μονόλο-
γος των γηπεδούχων που κατάφεραν να
αυξήσουν το σκορ και  με τους Μαστρογιάννη
και Ντουντούμη, διαμόρφωσαν το τελικό 10-3,
ενώ αποσύρθηκε ο Ντουντούμης, για να μείνει
η ΠΟΕ/Δ0Υ επίσης με δέκα,κι έτσι να λήξει το
παιχνίδι. 
ΠΟΕ/Δ0Υ: Κατσιπάνος Βέρρος , Ζωχιός Βλά-
χος Μηλαδόπουλος , Μπουζινεκης Γκόγκας
Μαστρογιάννης Κουρής Συμεωνίδης Κρητικός
(Βασιλείου , Φτούλης , Ζαρωτιάδης , Ρεσιτης
Παπαδόπουλος , Ντουντούμης)

ΒΟΥΛΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μίχας: Σεβασμός 

Οι πολλές απουσίες που είχε η Βουλή/Περιφέ-

ρεια,  στάθηκε αρχικά η κύρια αιτία της μεγά-
λης ήττας 8-0  του υπέστη από το Δήμο Αθη-
ναίων. Για την ήττα αυτή ο Δημήτρης Μίχας,
ποδοσφαιριστής των ηττημένων  ερωτηθείς
σχετικά είπε τα εξής:  «Ο σεβασμός στο πρω-
τάθλημα της ΑΔΕΔΥ και τους αντιπάλους, θα
πρέπει να επιβεβαιώνεται στην πράξη και όχι
στη θεωρία. Ευχαριστούμε το Δήμο Αθηναίων
για τη φιλοξενία και επιφυλασσόμαστε να την
ανταποδώσουμε».   

Υπάρχει όρεξη και μεράκι
Με την ολοκλήρωση και της 3ης αγωνιστικής
των πρωταθλημάτων, εκείνο που μπορεί να
παρατηρήσει κανείς και να πει με ευθύτητα και
χωρίς υπερβολή, είναι πως όλοι όσοι συμμετέ-
χουν στα πρωταθλήματα που διοργανώνει ο
Αθλητικός Τομέας, υποδεικνύουν ένα απαρά-
μιλλο πάθος και μεγάλη όρεξη να παίξουν
μπάλα! Αναμφίβολα ο εγκλεισμός λόγω κορο-
νοϊού, έχει παίξει το δικό του ρόλο. Άλλους
τους έχει επηρεάσει αρνητικά και άλλους θε-
τικά. Πάντως η πλειοψηφία των ποδοσφαιρι-
στών των ομάδων, δείχνει στα πρώτα αυτά
παιχνίδια, πως με κάποιον τρόπο έχουν ξεφύ-
γει απο την αρνητικότητα των στιγμών και
προβάλουν περισσότερο τη θετική τους ενέρ-
γεια. Και ήδη αυτό αποτυπώνεται και στα πρό-
σωπα όλων, αλλά και στις χαρούμενες
εκφράσεις την ώρα ραντεβού. Αυτό σημαίνει
πως όποια εμπόδια και να προκύψουν θα ξε-
περαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΥΠΠΟ
Πολλές ήταν οι απουσίες
Οι πολλοί τραυματισμοί αλλά και οι απουσίες
λόγω δουλειάς στάθηκαν η βασική αιτία, ώστε
να μην κατορθώσει το ΥΠΠΟ, να παραταχθεί
κόντρα κόντρα στην ΟΣΥΠΑ. Πάντως ο υπεύ-
θυνος της ομάδος Δημήτρης Ζερίνος, προ-
σπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή, να
συγκεντρώσει τους παίκτες του, αλλά αυτό δεν
κατέστη δυνατό, με συνέπεια να γίνει η σχε-
τική ενημέρωση για την αναβολή του αγώνα!

Γ.Λ.Κ. - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  3-1
Το ΓΛΚ  έδωσε συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις κερδίζοντας 3-1 την Πυροσβεστική. Το σκορ των νικητών άνοξε στο 20’ ο Μελτινος κάνοντας
το 1-0, με το οποίο έληξε το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο το ΓΛΚ  έψαξε για ένα δεύτερο γκολ, αλλά σημείωσε δυο!  (58 Καλογιάννης και 69 Λογο-
θέτης μετά από έξοχο συνδυασμό) έφερε το σκορ στο 3-0 και κλείδωσε τη νίκη. Στη συνέχεια το ΓΛΚ,  έκανε αλλαγές και η Πυροσβεστική μεί-
ωσε  στο 77 σε 3-1 με τον Κιέζο. Από το ΓΛΚ  δεν υστέρησε κανείς, ενώ διακρίθηκαν ιδιαίτερα Λογοθέτης, Μελτινος, Σακελλαροπουλος,
Φραγκουδακης, Παπαδόπουλος . 
ΓΛΚ: Παπαδόπουλος, Βελαετης, Λογοθέτης, Μελτινος, Φουντουλακης, Πεππας, Καμιδης, Μαρκόπουλος,  Σακελλαροπουλος,, Αναγνώστου, Κα-
λογιάννης (Καλλιωρας, Λιανός, Καρακελες, Χειλαρης, Φραγκουδακης, Λαγός, Κιτσιος, Τζώρτζης, Κοτρωνης).
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ :Βλάχος, Γιαμούζης,  Παπαδόπουλος, Βορρίσης, Θωμάκος, Θεοχάρης, Φραγκούλης, Πλιατσικούρης, Κουτεντάκης, Κιέζος,
Παινέσης (Παπασχρήστος).
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ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Ε.Ν.Α.Σ. 2-2
Τα ψυχικά αποθέματα φάνηκαν για
τους φιλοξενουμένους μετά το δυο
γκολ που δέχθηκαν. Αντί να τα παρα-
τήσουν, αντίθετα φούλαραν τις μηχα-
νές του και κατάφεραν να
ανατρέψουν το εις βάρος του σκορ,
και να φέρουν το ματσάκι με το Υπ
Γεωργίας στα ίσα, κάνοντας το 2-2,
που είναι η δεύτερη ισοπαλία στα
τρια ματσάκια πουέχουν προηγηθεί,
ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έπεσαν
σε έναν πολύ καλό αντίπαλο τερμα-
τοφύλακα που έπιανε τα άπιστα . Αν
και η ΕΝΑΣ έδειχνε να έχει μπει κα-
λύτερα στον αγώνα το Γεωργίας ήταν
αυτό που προηγήθηκε όταν στο 10’ ο
Φρουζάκης, μετά από σέντρα του
Ασωνίτη, με δεξί πλασέ από το ύψος
της μικρής περιοχής έκανε το 1-0.
Στο 30’ έγινε το 2-0 οταν Σουβλερός
με ωραία μπαλιά έβγαλε τον Κατερι-
νόπουλο μόνο του με το τέρμα και ο
τελευταίος δεν δυσκολεύτηκε με
ωραίο πλασέ να στείλει την μπάλα
στα δίχτυα. Η ΕΝΑΣ θα μπορούσε να
μειώσει το σκορ, αλλά το σουτ του
Κότσαλου βρήκε το δοκάρι, ενώ τα
κατάφερε  στο 44’ με σουτ του Ανδρε-
άδη να κάνει το  2-1. Στο δεύτερο ημί-
χρονο η ΕΝΑΣ μπήκε πιο δυνατά και
κυνήγησε την ισοφάριση. Ωστόσο η
ομάδα του Υπ. Γεωργίας έδειχνε να
αντέχει και μάλιστα στο 70’ έχασε μο-
ναδική ευκαιρία να κάνει το 3-1 και να
τελειώσει το ματς, όταν μετά από
ωραίο συνδυασμό ο Χατζηδιαμαντής
βρήκε τον Κουτσούρη ο οποίος από
πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα
λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι της
αντίπαλης εστίας. Αλλά η συνέχεια
ανήκει στους Τραπεζικούς  που ισο-
φάρισαν σε 2-2 με κεφαλιά του Μα-
νωλάκου από φάουλ του Κότσαλου.
Πάντως μέχρι τη λήξη οι φιλοξενού-
μενοι έχασαν ευκαιρίες με τους
Τσούρα, Κότσαλο και Ραγκούση. Δια-
κρίθηκαν από το Υπουργείο οι Φρου-
ζάκης, Κατερινόπουλος, Μπούρας
και Σουβλερός, ενώ από την ΕΝΑΣ οι
Κότσαλος, Βερυβάκης και Ανδρεάδης
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζέρβας, Ασωνίτης,

Κοντογεώργης, Τασούλης, Μπούρας,
Κακάκης, Μπάμης, Σουβλερός (55’
Χατζηδιαμαντής), Λάμπος (60’ Σαλτε-
ρής), Φρουζάκης (50’ Κουτσούρης,
80’ Κυριακού) , Κατερινόπουλος.
ΕΝΑΣ: Λιάρος, Τσαμπρας (46’ Μανω-
λάκος), Κεχαγιάς, Χρονόπουλος, Δα-
νέζης (70’ Τζιντζουρας), Τσούρας,
Σερμπετσόγλου, Κότσαλος,μ Ανδρεά-
δης (60’ Βαρδακώστας), Βερυβάκης
(60’ Κουτσουπιάς), Βλάμης (46’ Ραγ-
κούσης),

Τη δεύτερη νικη του στο πρωτάθλημα
κατέκτησε ο Δήμος Γαλατσίου σε ισά-
ριθμους αγώνες πουνέχει δώσει
μέχρι σήμερα, κάνοντας το 2Χ2. Κόν-
τρα στον ΟΑΕΔ, που προέρχονταν
από τη μεγάλη νίκη επι του ΕΦΚΑ οι
Γαλατσιώτες πέτυχαν στο στόχο
τους. Και μάλιστα πήραν  μια νίκη με
ανατροπή. Ο ΟΑΕΔ προηγήθηκε στο
σκορ 1-0 μόλις στο 5’, κι έτσι έληξε το
πρώτο μέρος, όπου ο ΟΑΕΔ, στά-
θηκε καλύτερα. Στο δεύτερο ο Δήμος
ανέβασε στροφές και κατάφερε να
κάνει την ολική επαναφορά.  Στο 55’ο
Χρήστος Μπαντής αρχικά  ισοφάρισε
σε 1-1 , για να πάρει τη σκυτάλη στο
70’ ο Παπαδόπουλος κάνοντας το 1-
2, ενώ μετά από δέκα λεπτά ο Γιώρ-
γος Καραμανίδης σημείωσε το 1-3,
που ήταν και το τελικό σκορ.  Διακρί-
θηκαν από τους νικητές οι Μπαντής
Χ., Μπαράκος και Καραμανίδης., ενώ
από τον ΟΑΕΔ  οι Μακρής, Σταθό-
πουλος, Καρούζος και Γεωργαντζέ-
λης.
ΟΑΕΔ: Βερεράκης, Γεωργαντζέλης,
Συνέσιος, Ράϊος, Μακρής, Σαμωνά-
κης, Ψυρίδης, Καρούζος, Ντράχας,
Γούσης, Δίζος Λουκίδης, . 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ:  Μπαντής Πα-
ναγιώτης, Δήμος, Τσαμαδης, Γρον-
της, Κασιμης, Μπαράκος Θάνος ,
Ξαφακης ,  Μανδηλαράς, Μπαντής
Χρήστος Μπαντής Πέτρος, Καραμα-
νιδης Γιώργος (Παπαδόπουλος,
Μπούκης, Κοσμάς , Τσουλος).

3

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3η ΑΓΩΝ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 10-3
Γ.Λ.Κ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 3 -1
Ο.ΣΥ.Π.Α. Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. 3 -0
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 8 -0
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 1 -2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 3 9 3 0 0 12 1
2 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 3 6 2 0 1 19 8
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 3 6 2 0 1 12 5
4 Ο.ΣΥ.Π.Α. 3 6 2 0 1 7 3
5 Γ.Λ.Κ. 3 6 2 0 1 9 9
6 Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. 3 3 1 0 2 8 9
7 ΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3 3 1 0 2 4 12
8 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 3 3 1 0 2 8 23
9 Ο.Σ.Υ.Ο. 3 1 0 1 2 5 7
10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 3 1 0 1 2 3 10

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Γ.Λ.Κ.
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο.ΣΥ.Π.Α.
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ.

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3η ΑΓΩΝ
Ο.Δ.Υ.Ε. Ε.Φ.Κ.Α. 0 -3
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ε.Ν.Α.Σ. 2 -2
Ο.Λ.Μ.Ε. ΤΑ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Αν
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 3 -1
Ο.Α.Ε.Δ. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1 -3

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4η)
Ε.Φ.Κ.Α. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο.Α.Ε.Δ. Ο.Δ.Υ.Ε.
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Λ.Μ.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΑ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ  3-1
Νίκη με ανατροπή για τους Εφοριακούς, που δεν πτοήθηκαν παρότι βρέθη-
καν πίσω στο σκορ, αφού οι Τελωνειακοί προηγήθηκαν 0-1 στο 44’ με τον
Σφύρη. Όμως έχοντας σε καλή μέρα τον Παπακαλοδούκα, που σημείωσε
δυο γκολ, πήρε μια νίκη που την ζήτησε ιδιαίτερα. Από ένα ημίχρονο είχαν
οι δυο μονομάχοι, με τους νικητές να παίζουν καλύτερα στο δεύτερο, όπου
έκαναν και την ολική ανατροπή.  Στο 65’ ο άσος των Εφοριακών έφερε το
ματσάκι στα ίσα κάνοντας το 1-1 και αφού πρώτα η μπάλα βρήκε στο ορι-
ζόντιο δοκάρι, ενώ ο ίδιος  διπλασίασε τα τέρματα στο 72’, κάνοντας το 2-1.
Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε με αυτογκολ, σε παράλληλη σέντρα. Δεν
υπήρξε υστερήσας από τους νικητές, ενώ ξεχώρισε ο Ελευθερίου, ενώ από
τους Τελωνειακούς οι Σφύρης και Μαντάς.
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ: Μισσός Π., Γκίκας Τ., Παπαχαραλάμπους Τ., Αχλάτης Σ., Ναυ-
ρόζογλου Κ., Αιδίνης Χ., Αδαμόπουλος Α., Παπακαλοδούκας Π., Φίλος Γ.,
Τσιάρας Θ., Ελευθερίου Π. (Κοίλιας Β., Τσώνης Π., Χριστόπουλος Ε., Γρη-
γορακάκης Γ., Πανάκιας Π. , Καρύδας Γ.)
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ: Βαρβαρίγος , Σφύρης,, Χασιώτης, Πρωτόπαππας, Παπα-
δόπουλος ,  Πολυχρονίδης , Χαριτόπουλος, Μαντάς ,  Κοντραφούρης ,  Κο-
κώνης, Οικονομόπουλος
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