
Με δυο ισοπαλίες και μια νίκη το Υπ Γεωργίας, καταλαμβάνει την 5η θέση και μάλιστα ανήκει στις
ομάδες εκείνες που παραμένει αήττητη, στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας. Στον τελευταίο αγώνα

όπου η ομάδα είχε μια καλή παρουσία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον ΕΦΚΑ

Ο αιφνίδιος θάνα-
τος του Στέφανου
Σουρβίνου, όπως
ήταν φυσικό
σκόρπισε θλίψη
και οδύνη στις τά-
ξεις της ΕΝΑΣ

Δήμος Γαλατσίου
για φίλημα!
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Ο.Σ.Υ.Ο.  - Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 2-4
Τη 3η νίκη στο πρωτάθλημα πήραν οι Εφορια-
κοί που επικράτησαν δίκαια και καθαρά της
ΟΣΥΟ 4-2. Καλή μπάλα και κυρίως με τελει-
ώματα στην εστία της ΟΣΥΟ, οι νικητές ήδη
βρίσκονται στη 2η θέση, έχοντας τρεις βαθ-
μούς διαφορά από τον πρωτοπόρο Δήμο Αθη-
ναίων.  Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Ντουντούμης
με ατομική ενέργεια , κάνοντας το 0-1, για να
διπλασιάσει τα τέρματα ο Κουρής στο 20’.Η
ΟΣΥΟ κατάφερε πριν λήξει το πρώτο μέρος
να μειώσει σε 1-2 με τον Δήμο. Ένα γκολ που
στην επανάληψη, έδωσε άλλον αέρα στους
γηπεδούχους που πήραν αέρα και μπήκαν
πολύ δυνατά, με συνέπεια ο Σερέτης στο 55’
να φέρει τον αγώνα στα ίσα ισοφαρίζοντας σε
2-2. Αυτό το γκολ αφύπνισε τους φιλοξενουμέ-
νους που στη συνέχεια πήραν τα ηνία του
αγώνα και με δυο επιπλέον γκολ, πήραν με-
γάλη νίκη, παρά τις απουσίες που είχε (Κοκο-
ρόσκος, Τάπραντζης, Κατσιπάνος, Βασιλείου).
Στο 75’ ο Γκόγκας με σουτ από το ημικύκλιο
της περιοχής έκανε το 2-3, για να βάλει το κε-
ρασάκι στην τούρτα ο Κρητικος με ωραία ατο-
μική ενέργεια και αφού πέρασε  όποιον βρήκε
μπροστά του και τον τερματοφύλακα έκανε το
τελικο 2-4. Ευκαιρίες χάθηκαν και από τις δυο
μεριές, περισσότερες από την πλευρά των νι-
κητών. Ουδείς υστέρησε από τους φιλοξενου-
μένους, υπέρτεροι ήταν Ντουντούμης, Βέρρος,
Γκόγκας, Πλατής και Κρητικός όσο διάστημα
αγωνίστηκε. Διακριθέντες από την ΟΣΥΟ,
ήταν οι Καρίτζης, Δήμος και Φώλιας
ΟΣΥΟ: Παπακωστόπουλος, Καραγιάννης, Κα-
ρίτζης, Αμπελιώτης, Σακκάς, Φώλιας, Δήμος,
Καπερώνης, Τσακνάκης, Σερέτης,  Πιας (Κα-
πρατζάς, Παπαχριστόπουλος, Ζαμπάρας).
ΠΟΕ/Δ0Υ : Ρεσίτης, Βέρρος, Πλατής, Βλάχος,
Μηλαδόπουλος, Μπουζινέκης, Παπαδόπου-
λος, Μαστρογιάννης, Κουρής, Γκόγκας,
Ντουντούμης, (Κρητικός, Φτούλης, Ζαρωτιά-
δης, Ζωχιός, Χρήστου, Μακρίδης).

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - Γ.Λ.Κ.  3-3
Tα Επιμελητήρια ήταν εκείνα που χάλασαν τα
σερί των νικών του ΓΛΚ. Και μάλιστα  λίγο έλ-
λειψε να φύγουν από το γήπεδο ηττημένοι,
αφού η ισοφάριση έγινε πέντε λεπτά πριν τη
λήξη του αγώνα.  Οι φιλοξενούμενοι  προηγή-
θηκαν 0-1 με τον Λογοθέτη, για να κάνει το 1-1
στο 30’ ο Μουζακίτης, κι έτσι να λήξει το
πρώτο μέρος. Στην επανάληψη το παιχνίδι
άνοιξε με συνέπεια να σημειωθούν κι άλλα
γκολ. Στο 60’ ο Μελτινος έδωσε και πάλι το
προβάδισμα στην ομάδα του. Όμως τα Επιμε-
λητήρια απάντησαν με δύο τέρματα. Αρχικά ο
Μουζακίτης με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος
ισοφάρισε σε 2-2, ενώ μετά από δέκα λεπτά ο

Ευθυμίου με ένα υπέροχο γκολ από το σημείο
το κόρνερ και με διαγώνιο σουτ έκανε το 3-2.
Κι ενώ όλοι πίστεψαν πως το παιχνίδι θα τε-
λείωνε με νίκη των Επιμελητηρίων, ο Μαρκό-
πουλος είχε διαφορετική άποψη, αφού στο 85’
έφερε το παιχνίδι στα ίσα, κάνοντας το τελικό
3-3. Από το Γλκ που παρουσιάστηκε με πολ-
λές κομβικες απουσίες λόγω τραυματισμών
των Καλογιάννη, Καμιδη, Σακελλαροπουλου,
άρεσαν οι  Μελτινος (κορυφαίος), Φραγκουδα-
κης, Χειλαρης , Μαρκόπουλος, Φουντουλακης,
Αναγνώστου, ενώ όπως αναφέρει και το ρε-
πορτάζ της ομάδος στο τέλος έχασε ευκαιρίες
να πάρει ακόμη και τη νίκη.  Από τα Επιμελη-
τήρια διακρίθηκαν οι Ευθυμίου, Καραμάνης,
ενώ είχαν δοκάρι με τον Αντωνιου στο 75’.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ: Καραμάνης, Χαλιακας
(Τσιμπούκης), Καπράλος, Κοχυλας, Γεροκων-
σταντης (Νίνος),  Μουζακίκτης, Μπαλαδήμας,
Βήχος (Αντωνίου), Κοτσάνης, Αργυρίου (Ζιάγ-
κας), Ευθυμίου 
ΓΛΚ: Παπαδόπουλος, Βελαετης, Λογοθέτης
,Μελτινος, Φουντουλακης, Μαρκόπουλος,
Αναγνώστου, Καλλιωρας, Καρακελες ,Χειλα-
ρης, Φραγκουδακης( Λαγός, Κιτσιος, Χριστο-
δούλου, Μαρίνης, Κοτρωνης)

ΒΟΥΛΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - 
Ο.ΣΥ.Π.Α.  3-3
Δυο διαφορετικά πρόσωπα παρουσίασαν με-
ταξύ τους η Βουλή/Περιφέρεια και η ΟΣΥΠΑ.
Και παρά το γεγονός πως σημειώθηκαν έξι
γκολ, εν τούτοις στο τέλος ο δείκτης έδειξε το
3-3.  Στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι είχαν
όρεξη και πάθος για τη νίκη και ήταν αυτοί
που με αιχμή του δόρατος τον Κίτση, που
αποδείχθηκε δεινός εκτελεστής, προηγήθηκαν
ακόμη και  με 3-0(!), με τρια προσωπικά γκολ
του ίδιου (Κίτση), που σημείωσε χατ τρικ. Το
1-0 σημείωσε στο 15’ από πάσα του Γαλέα και
ατομική ενέργεια, ενώ διπλασίασε τα τέρματα
στο 25’ ύστερα από πάσα του Ζούγκα, για να
ολοκληρώσει το έργο του στο  30’.με απ’ ευ-
θείας μονοκόμματο σουτ στην κίνηση, σημει-
ώνοντας το 3-0, που ήταν και σκορ ημιχρόνου.
Στο Β ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο
δυνατά και οι εσωτερικές αλλαγές βοήθησαν
να πάρουν την πρωτοβουλία απο την αρχή
φθάνοντας στην μερική ανατροπή και την ισο-
φάριση σε 3-3 , ενώ στο τέλος είχαν δύο ευ-
καιρίες και να πάρουν την νίκη. Για την
ΟΣΥΠΑ στο 52' ο Βαρελάς κέρδισε πέναλτι ,
το εκτέλεσε ο Τσιτλακίδης ο τερματοφύλακας
απέκρουσε αλλά στη επαναφορά ο ίδιος παί-
κτης μείωσε σε 3-1. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν
ταχύτητα πίεζαν τους αντιπάλους τους και στο
65' ο Παπακώστας με έξυπνη εκτέλεση φάουλ
και προσποίηση του Βαρελά μείωσε σε 3-2.

Στο 78' ο Μπακαλούλης μπήκε απο δεξιά και
πραγματοποίησε ωραία σέντρα στη καρδιά
της άμυνας και ο επερχόμενος Βαρελάς με
ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-3. Στο
τέλος οι γηπεδούχοι είχαν δύο ευκαιρίες για
γκολ και την ολική ανατροπή και μία οι φιλοξε-
νούμενοι.Απο την ΟΣΥΠΑ του Β ημιχρόνου
διακρίθηκαν οι Λάζος, Καρακώστας, Βαρελάς,
Κανέλλης.,ενώ από τη Βουλή/Περιφέρεια δεν
υπήρχε υστερήσαν, ενώ ακόμη και οι Μίχας –
Σώσης αγωνίστηκαν σε όλο το παιχνίδι,δίνον-
τας τα πάντα και βοηθώντας , ώστε να παρα-
μείνει το 3-3, ως τελικό σκορ..
ΒΟΥΛΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μπάρτζος, Κουρού-
της,Μαυρέλης, Ζούγκας, Γαλέας, Μπλίκας,
Μίχας Δ., Γραμμένος, Καράνταλης, Κίτσης. 
ΟΣΥΠΑ(Δραγώτης) : Νικολόπουλος, Καρα-
κώστς, Λάζος, Κανέλλης Τσιτλακίδης, Σακαρέ-
λος (Κολοτούρος), Ζουζουλής, Μπακαλούλης,
Παπακώστας, Βαρελάς, Οικονόμου (Δρακό-
πουλος).

Παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο οι γηπεδούχοι
επικράτησαν άνετα με το ευρύ 7-1 επί του Υπ.
Πολιτισμού, που σε ένα ακόμη παιχνίδι παρα-
τάχθηκε με πολλές ελλείψεις!  Ο Καραβασιλει-
άδης μόλις στο πρώτο λεπτό με προσωπική
ενέργεια και εξαιρετικό τελείωμα έγραψε το 1-
0. Σειρά πήρε ο Κουκόπουλος και με ωραίο
πλασέ έκανε το 2-0 στο 14’. 
Εξαιρετικό πλασέ πάνω από τον Δόριζα και 1-
2 στο 26’  με τον Κατσαβριά για το Πολιτισμού.
Ο Αγγελίδης στο 33’ και Κουκοπουλος στο 40’
διαμόρφωσαν το 4-1 σκορ ημιχρόνου. Το 5-1
έκανε ο Μουζής μετά από όμορφο συνδυασμό
και εξαιρετικό τελείωμα στο 56’. Δύο ακόμη
γκολ με σουτ για τον Κουκόπουλο στο 64’ και
το 78’ κάνοντας χατ τρικ, διαμόρφωσαν το τε-
λικό 7-1.  Διακρίθηκαν για τους γηπεδούχους
οι Κουκόπουλος, Παρούσης, Μουζής, Καστα-
νιώτης.
ΠΟΕ/ΥΕΘΑ : Δόριζας, Βάγιας, Καστανιώτης,
Χρυσοβέργης,  Σαμόγλου, Παρούσης, Μου-
ζής, Καραβασιλειάδης (81’ Βάρσος), Νταντής
(56’ Κομπορόζος), Αγγελίδης, Κουκόπουλος.
ΠΟΕ/ΥΠΠΟ: Ζερίνος, Σωτάκης,  Μάρκου,
Τριανταφύλλου, Μαντάς, Κουτσογιάννης, Τσι-
φλικιώτης, Κατσαβριάς, Καρβούνης, Οικονό-
μου, Γεωργιάδης. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  1-4
Κάνοντας ένα πολύ καλό και  παραγωγικό πρώτο ημίχρονο, ο Δήμος Αθηναίων, επικράτησε 4-1 της Πυροσβεστικής, κάνοντας το 4Χ4.  Σε με-
γάλη μέρα  ο Τσαβδαρίδης έκανε χάντ τρικ και γενικά ήταν ο παίκτης που έβαλε στο παιχνίδι της νίκης την ομάδα του. Μόλις στο 5’ άνοιξε το
σκορ κάνοντας το  0-1, ενώ ο ίδιος στο 20’ και 35’σημείωσε χατ τρικ και διαμορφώνοντας το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.  Στην επανάληψη οι
πρωτοπόροι της μεγάλης κατηγορίας έκαναν το 0-4 με τον Διαμαντόπουλο στο 75’ και μετά πάτησαν φρένο. Αυτό είχε σαν συνέπεια στο 90’ ο
Παπαδόπουλος να μειώσει σε 1-4, που ήταν και το τελικό. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι Τσαβδαρίδης, Σαϊτάνης Β, 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ : Βλάχος, Σύψης,  Παπαδόπουλος, Πλιατσικούρης, Κιέζος, Ζέρβας, Παινέσης, Κανέλλος, Στυλιανού, Παπαχρήστος, Ντάκου-
λας (Βορρίσης, Ποδαράς).. 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:  Λωλέας, Γεωργουλάκης, Πεζαίτης, Μπέτσης, Χωριανόπουλος, ΣαιτάνηςΒ., Μαχαίρας, Κοντιζάς, Ροντρίγκεζ, Τσαβδαρί-
δης, Μπεναρδής, (Διαμαντόπουλος, Φουντάς).
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ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  - 
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1-0
3Χ3 σημείωσε ο Δήμος Γαλατσίου,
μετά και τη νίκη του 1-0 επι του Ταχ
Ταμιευτηρίου και με 9 πόντους βρί-
σκεται στην πρώτη θέση του βαθμο-
λογικού πίνακα της Β’ κατηγορίας.
Μέχρι στιγμής οι φιλοξενούμενοι είναι
οι μοναδικοί που δεν έχουν πόντο
στο πρωτάθλημα.  Το μοναδικό γκολ
που σημειώθηκε στο 80’ από τον Κα-
ραμανίδη, στάθηκε αρκετό για να
πάρει τη νίκη ο Δήμος Γαλατσίου. Ευ-
καιρίες χάθηκαν και από τις δυο με-
ριές. Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Δαμήλος, Μπαντής Π., Μανδηλαράς,
ενώ από το Ταχ Ταμιευτήριο οι  Γιώ-
της, Μητσιάκος, Μαρσώνης
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Μπαντής Πα-
ναγιώτης Δήμος Δημήτρης Δαμηλος
Τσαμαδης Γροντης Κασιμης Μπαντής
Πέτρος,  Μανδηλαράς, Ξαφακης
Μπαράκος, Καραμανιδης (Παπαδό-
πουλος Μπούκης Τσουλος . Τζανης,
Φουκας).
ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: Μαρσώνης,
Παπαιωάννου, Τσότρας, Μπλάνας,
Κιορκτσής, Γιοακαλής, Χήκας, Κανέ-
ρης, Μητσιάκης, Γιώτης, Γιαννακά-
κης, (Νικολόπουλος, Παπαδόπουλος,
Ιατρίδης Ν., Σαχινίδης).

Χωρίς νικητή  έληξε η αναμέτρηση
μεταξύ των δυο μονομάχων.  Ύστερα
από μια πολύ σκληρή μονομαχία το
τελικό σκορ δίνει από έναν πόντο.
Αυτή η ισοπαλία είναι η δεύτερη κατά
σειρά για το Υπ Γεωργίας, ενώ για
τον ΕΦΚΑ είναι ο 4ος πόντος στο
πρωτάθλημα.  Έγινε ένα πολύ ωραίο
ματσάκι μεταξύ δυο ομάδων που κυ-
νήγησαν τη νίκη, είχαν ευκαιρίες, με
το Υπουργείο να έχει δυο κλασσικές
ευκαιρίες με τον Μπαλαγιάννη και μια
με τον Χατζηδιαμαντή. Παρ’ όλα αυτά
ο δείκτης έμεινε στο 1-1. .  Το σκορ

άνοιξε στο 20’ ο Μπούζης, κάνοντας
το 1-0, όμως η απάντηση του Υπουρ-
γείου ήρθε σχετικά νωρίς, με τον
Κουτελιδάκη να  κάνει το 1-1 Διακρί-
θηκαν από τον ΕΦΚΑ οι Σταυρακα-
κης Ιωάννης, Μπούζης Οδυσσέας,
μουρατογλου Δημ, Γκοβαρης Λεωνί-
δας
ΕΦΚΑ: Μουρατογλου Δημ, παρλια-
ρος Λεωνίδας, Μαρτίνης Κώστας,
Σαββίδης Μιχαήλ, Γκοβαρης Λεωνί-
δας, Σταυρακακης Ιωάννης, Ακτυπης
Παύλος Μπούζης Οδυσσέας, Πολυ-
γένης Απόστολος, Πουρναρας Δημ,
Γεωργουλης φωτ, Κατσαβος Πανα-
γιώτης Λύκος Ιωάννης , Σιουνας
Ιωάννης, Βλαχογιάννης Αθανάσιος,
Δημόπουλος Αχιλλέας,
ΥΠ ΓΕΩΡΓΙΑΣ: Ζερβας, Ασωνίτης,
Καλντερης, Τασούλης,  Μούρας,
Μπάμης, Κακακης, Κουτελιδάκης,
φρουζάκης (παρότι τραυματίας),
Μπεκιάρης,, Γιαννόπουλος, (Μπαλα-
γιάννης, Χατζηδιαμαντής,  Σουβλε-
ρος).

ΕΝΑΣ
Θλίψη για το χαμό 
του Σουρβίνου
Με βαριά καρδιά και με τα μάτια να
μην έχουν στεγνώσει από τα δακριά,
για τον πρόσφατο χαμό του Στέφα-
νου Σουρβνίνου, που πέθανε από
πνευμονικό οίδημα, αγωνίστηκε η
ομάδα της ΕΝΑΣ, κόντρα στους Εφο-
ριακούς. Η απώλεια είναι μεγάλη και
κυρίως ο τρόπος που έφυγε, από
πνευμονικό οίδημα. Ήταν ένας υπέ-
ροχος τύπος, όπου όλοι , όσοι τον
γνώρισαν έχουν μόνον καλά λόγια,
ενώ ήταν κοντά στην ομάδα και συμ-
μετείχε και στις αγωνιστικές της δρά-
σεις.
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Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 4η ΑΓΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Γ.Λ.Κ. 3 -3
Ο.Σ.Υ.Ο. Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 2 -4
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1 -4
ΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο.ΣΥ.Π.Α. 3 -3
Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. 7 -1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α Β Ν Ι Η ΤΕΡ

1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4 12 4 0 0 16 2
2 Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. 4 9 3 0 1 23 10
3 Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α. 4 9 3 0 1 19 6
4 Ο.ΣΥ.Π.Α. 4 7 2 1 1 10 6
5 Γ.Λ.Κ. 4 7 2 1 1 12 12
6 ΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4 4 1 1 2 7 15
7 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 4 4 1 1 2 11 26
8 Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. 4 3 1 0 3 9 16
9 Ο.Σ.Υ.Ο. 4 1 0 1 3 7 11
10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 4 1 0 1 3 4 14

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Γ.Λ.Κ. Ο.Σ.Υ.Ο.
Ο.ΣΥ.Π.Α. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Π.Ο.Ε. ΥΠ.ΠΟ. ΒΟΥΛΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Π.Ο.Ε./Δ.Ο.Υ. Π.Ο.Ε./Υ.ΕΘ.Α

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 4η ΑΓΩΝ
Ε.Φ.Κ.Α. ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1 -1
Ο.Α.Ε.Δ. Ο.Δ.Υ.Ε. 4 -1
Ε.Ν.Α.Σ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 2 -2
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ Ο.Λ.Μ.Ε. Αν
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΑ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1 -0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3 9 3 0 0 8 2
2 Ο.Α.Ε.Δ. 4 7 2 1 1 13 8
3 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 3 7 2 1 0 9 6
4 Ε.Ν.Α.Σ. 4 6 1 3 0 12 8
5 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ 3 5 1 2 0 7 5
6 Ε.Φ.Κ.Α. 4 4 1 1 2 6 10
7 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ 3 1 0 1 2 5 9
8 Ο.Δ.Υ.Ε. 4 1 0 1 3 4 14
9 Ο.Λ.Μ.Ε. 0 0 0 0 0 0 0
10 ΤΑ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 2 0 0 0 2 3 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η)
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Ε.Φ.Κ.Α.
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.
Ο.Λ.Μ.Ε. Ε.Ν.Α.Σ.
ΤΑ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ
Ο.Δ.Υ.Ε. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥΕ.Ν.Α.Σ. - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ  2-2

Ποδόσφαιρο αξιώσεων και από τις δυο ομάδες, με διακυμάνσεις στο σκορ,
που πρόσφερε συγκινήσεις σε όλους όσοι αγωνίστηκαν  Δεύτερη συνεχό-
μενη ισοπαλία και 3η συνολικά σημείωσαν οι  γηπεδούχοι, αντίθετα με τους
Εφοριακούς που μετά τη νίκη τους επι των Τελωνειακών είδαν το δείκτη του
σκορ στο 2-2.  Το πρώτο μέρος έληξε 1-0, όταν στο 10’ ο Βυλλιώτης απέ-
φυγε δυο αντιπάλους έστρωσε στον Ραγκούση και ο τελευταίος με δυνατό
σουτ άνοιξε το σκορ. Στην επανάληψη οι Εφοριακοί ισοφάρισαν στο 60’ με
τον Φίλο. Όμως και πάλι οι Τραπεζικοί βρήκαν τον τρόπο και πήραν το
προβάδισμα στο 70’ με κεφαλιά του Βυλλιώτη ύστερα από φάουλ του Κου-
τσουπιά και πρώτη κεφαλιά – γύρισμα του Κεχαγιά. Και όσοι πίστεψαν πως
αυτό θα ήταν στο σκορ, έκαναν λάθος , διότι δεν ρώτησαν τον Φίλο που στο
82’ με δεύτερο προσωπικό του γκολ ισοφάρισε σε 2-2, που ήταν και το τε-
λικό.  Δεν υπήρξε υστερήσας από τους Εφοριακούς, αφού βοήθησαν
όλοι,παρότι παρατάχθηκαν σε ένα ακόμη  παιχνίδι με πολλές ελλείψεις, ενώ
ξεχώρισαν οι Ελευθερίου, Φίλος. Από την ΕΝΑΣ που παρατάχθηκε με πολ-
λές ελλείψεις άρεσαν οι Κουτσουπιάς και Βυλλιώτης.
EN.A.Σ : Ανθης, Χρονόπουλος, Κεχαγιάς, Κουτσουπιάς, Τσούρας, Σερμπε-
τζόγλου (46’ Κιούσης), Ανδρεάδης (60’ Κότσιρας), Βαρδακώστας, Ραγκού-
σης, Βυλλιώτης.
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ:  Σταθόπουλος Α. Γκίκας Τ. Παπαχαραλάμπους Τ. Αχλάτης Σ.
Αιδίνης Χ. Αδαμόπουλος Α. Φίλος Γ. Ελευθερίου Π. Χριστόπουλος Ε. Γρη-
γορακάκης Γ. Καρύδας Γ. Τσούνης Λ. Δουμανάς Κ.

Ο.Α.Ε.Δ. - Ο.Δ.Υ.Ε.  4-1
Παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο και φουλ  επίθεση ο ΟΑΕΔ
επικράτησε δίκαια και καθαρά 4-1 της ΟΔΥΕ.   Οι παίκτες της τε-
λευταίας όσο είχαν κουράγιο και άντεχαν στο πρώτο ημίχρονο ,
κράτησαν το 0-0. Σε πολύ καλή μέρα ο  Σαμωνάκης ήταν ο παί-
κτης που με την ευστοχία του, «καθάρισε» για τα δυο πρώτα
γκολ, στο 50’ και 65’  κάνοντας το 2-0. Ο Ψυρίδης στο 70’ ανέ-
βασε το δείκτη του σκορ στο 3-0. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το
κουράγιο και στο 82’ με τον Αρβανίτη μείωσαν σε 3-1. Όμως ο
ΟΑΕΔ με τον Γεωργαντζέλη στο 85’ διαμόρφωσαν το τελικό 4-1.
Διακρίθηκαν από τους νικητές  οι: Βασιλείου, Σαμωνάκης, Κα-
ρούζος και Γεωργαντζέλης, ενώ από την ΟΔΥΕ οι Αρβανίτης,
Ασθενίδης
ΟΑΕΔ: Βερεράκης, Γεωργαντζέλης Ε., Βασιλείου, Συνέσιος,
Ράϊος, Μακρής, Σαμωνάκης, Ψυρίδης, Καρούζος, Ντράχας,
Γούσης, Δίζος Λουκίδης, Γιοχάλας, Σταθόπουλος, Θεοδωρίδης
ΟΔΥΕ: Στόικος, Δρέκος, Χατζηνικολάου, Γιαννόπουλος, Αποατο-
λάκος, Αρβανίτης, Νομικός, Μίχος, Τσετσώνης, Δανιηλίδης, Πα-
παπαναγιώτου.
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