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τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.
του

Μια ακόμη τιμή για τον Α.Ο.Ν.Α. 
Ο σύλλογος μας βραβεύθηκε από 
την Ένωση Ποντίων Αργυρούπο-
λης, στο πλαίσιο του 9ου Ετήσιου 
Ανταμώματος των Ελλήνων Αρ-
γυρουπολητών του Πόντου.
Σε μια τελετή που διεξήχθη στην 
πλατεία της Αργυρούπολης ο 
πρόεδρος του συλλόγου, Κώστας 
Βάγιας παρέλαβε τα έγγραφα με 
τα οποία η Ένωση Ποντίων ευχα-
ρίστησε τον Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης 
για την συνεχή προσφορά του στην 
Ένωση, αλλά και σε ολόκληρη την 
πόλη. Ο κ. Βάγιας με τη σειρά του 
ευχαρίστησε για την τιμή που δέ-
χθηκε ο Σύλλογος και για την ανα-
γνώριση της προσφοράς του και 
εξήγησε ότι στόχος του Α.Ο.Ν.Α. 
είναι να συνεχιστεί το έργο που 
γίνεται σε όλα τα τμήματα του συλ-
λόγου, αλλά και η  προσφορά του 
στον αθλητισμό και στα κοινά.

Βράβευση Α.Ο.Ν.Α. 

Α.Ο.Ν.Α 
Αθλητικός Όμιλος 

Νέων Αργυρούπολης
Έτος ιδρύσεως 1950

Σωματείο Αναγνωρισμένο
Μέλος των Ομοσπονδιών
Ε.Π.Ο – Ε.Ο.ΠΕ – Ε.Ο.Τ – 

Ε.Ο.Κ – Σ.Ε.Γ.Α.Σ

και των Ενώσεων
Ε.Π.Σ.Α – Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α – 

Ε.Σ.Κ.Α.Ν.Α

Σελίδα 2

Ο 
Α.Ο.Ν.Α. είπε το ύστατο «αντίο» στον 
Γιάννη Κολέρη, ο οποίος «έφυγε» 
από τη ζωή τη Δευτέρα 5 Οκτωβρί-

ου σε ηλικία μόλις 58 ετών. Εντελώς ξαφ-
νικά η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά την 
ώρα που ασχολούταν με μια από τις αγαπη-
μένες δραστηριότητες του, το τένις.
Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Α.Ο.Ν.Α. 
επί τέσσερα συναπτά έτη, ένας αξιόλογος 
άνθρωπος, ήταν η ήρεμη κινητήριος δύνα-
μη του συλλόγου. Όλοι είχαν ένα καλό λόγο 
να πουν για τον Γιάννη, καθώς υπηρέτησε 
το αθλητικό ιδεώδες ανιδιοτελώς και με την 
ηθική και ακέραια στάση που επέδειξε όλα 
τα χρόνια της πορείας του στην ομάδα, είχε 
αποκτήσει μόνο φίλους.
Πέρα από ξεχωριστός όμως, ο Γιάννης Κο-
λέρης ήταν και πολυπράγμων, αλλά και με-

γάλος φαν του αθλητισμού. Είχε σπουδάσει 
ηλεκτρονικός, για κάποια χρόνια είχε σχολή 
οδηγών και ασχολήθηκε και με το επάγγελ-
μα του εργαζόμενος ως επιθεωρητής ηλε-
κτρονικών συστημάτων αεροσκαφών στην 
Ολυμπιακή Αεροπορία, από την οποία και 
πήρε σύνταξη. 
Του άρεσε να ασχολείται με τα κοινά, αλλά 
και με τον αθλητισμό. Ήταν δεινός σέρφερ, 
έπαιζε τένις, ενώ το χειμώνα έκανε και 
σκι. Πάντα χαμογελαστός και ακούραστος 
έμελλε να αφήσει την τελευταία του πνοή 
σε ένα γήπεδο και συγκεκριμένα του τένις, 
συγκλονίζοντας τους πάντες και ιδίως στην 
Αργυρούπολη. Όλοι εμείς στον Α.Ο.Ν.Α. εκ-
φράζουμε τα θερμότερα συλλυπητήρια μας 
στην οικογένεια του.
Αντίο φίλε Γιάννη… 

Μας «αποχαιρέτισε»
ο Γιάννης Κολέρης 



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μεγάλο» φιλικό εμπειρίας με το «τριφύλλι»

Σ τις αρχές του Οκτωβρη το ανδρικό μας τμήμα στα 
πλαίσια των φιλικών αγώνων που έδωσε, είχε 
την ευκαιρία να αποκομίσει τη μοναδική εμπει-

ρία του να αγωνιστεί για πρώτη φορά απέναντι σε μια από 
τις μεγαλύτερες ομάδες-συλλόγους της χώρας μας στο 
προπονητικό της κέντρο, στην Παιανία. Ο λόγος για την 
ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ. 
Ειλικρινά ευχαριστούμε το «τριφύλλι» για την φιλοξενία 
του, αλλά και για την τιμή που μας έκανε να αγωνιστού-
με μαζί του. Για την ιστορία και μόνο, το παιχνίδι έληξε 
με σκορ 9-0 υπέρ των «πρασίνων», αλλά η εμπειρία που 
αποκτήθηκε στο εν λόγο φιλικό επισκιάζει το αποτέλεσμα.
Στο μεταξύ, ο ΑΟΝΑ τιμώντας την ιστορία του αποφάσισε 
να χρησιμοποιήσει σαν δεύτερη εμφάνιση στις αγωνιστι-
κές υποχρεώσεις του την κιτρινόμαυρη που έχει τα ιδρυ-
τικά χρώματα  της ομάδας που στο παρελθόν  λεγόταν 
Άρης Αργυρούπολης.
Με τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις να έχουν ξε-
κινήσει για τη σεζόν 2015-16, η ανδρική ομάδα μετρά μία 
νίκη, μια ισοπαλία και μια ήττα, με την πρώτη επιτυχία 
να έρχεται στο παιχνίδι με τον Ηρακλή Περιστερίου. Η 
ομάδα του Δημήτρη Μπουγά πήρε το διπλό στα δυτικά 
προάστια κερδίζοντας με 4-3.
Σε αναμονή της έναρξης των πρωταθλημάτων υποδομών 
όπως πάντα η ομάδα μας έχει βάλει υψηλούς στόχους μιας 
και το υλικό που διαθέτει είναι αξιόλογο.

Σελίδα 3

τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. του

Ι κανοποίηση νιώθει ο Δημή-
τρης Μπουγάς βλέποντας τον 

Α.Ο.Ν.Α. να αγωνίζεται. Η ανδρική 
ομάδα κάνει τα πρώτα της βήματα 
στη νέα σεζόν και με τις ημέρες να 
περνούν βρίσκει σιγά-σιγά τα… 
πατήματα της και παίρνει αποτε-
λέσματα. Για τον προπονητή της, 
ο αρχικός στόχος είναι η ομάδα να 
εξασφαλίσει τη σωτηρία της όσο το 
δυνατόν ταχύτερα, καθώς τη φε-
τινή σεζόν διαθέτει περισσότερες 
λύσεις. «Έχουμε δύσκολο πρό-
γραμμα στην αρχή», τονίζει ο κό-
ουτς της Αργυρουπολης και εξηγεί 
ότι «δεν είναι έτοιμη η ομάδα ακό-
μη. Σε 2-3 εβδομάδες θα παρου-
σιάσει ένα ακόμη καλύτερο πρό-
σωπο που θα είναι πιο κοντά στο 
πραγματικό». Κατά την άποψη του 
«τα πρώτα 5 ματς είναι δύσκολα, 
παίζουμε απέναντι σε ομάδες που 
έχουν ενισχυθεί. Οι πόντοι που 
έχουμε πάρει είναι ικανοποιητι-
κοί. Είναι ακόμα πολύ νωρίς όμως 
για να βγάλουμε συμπεράσματα». 
Το θετικό είναι, όπως τονίζει και 
ο ίδιος ο Δημήτρης Μπουγάς, ότι 

«σίγουρα η ομάδα διαθέτει περισ-
σότερες λύσεις φέτος. Ο κορμός 
της μπορεί να παραμένει ο ίδιος, 
αλλά έχουμε εναλλακτικές». Εξ ου 
καθορίζεται και ο πρώτος στόχος, 
που δεν είναι άλλος από το «να σω-
θεί όσο το δυνατόν γρηγορότερο 
και από εκεί και πέρα αν καταφέ-
ρει να πλασαριστεί ψηλά θα είναι 
ότι καλύτερο για εμάς. Και πέρυσι 
σαν στόχο είχαμε το καλύτερο δυ-
νατό κα ι ξεκινήσαμε πολύ καλά. 
Στα πρώτα 15 ματς ήμασταν στην 
τριάδα, αλλά μετά λόγω αρκετών 
τραυματισμών και μη ύπαρξης λύ-
σεων, πέσαμε βαθμολογικά».  «Να 
έχουμε την υγεία μας, το ρόστερ 

Μπουγάς: Πρώτος στόχος η σωτηρία
φέτος είναι πιο καλό, οι αντίπαλοι 
διαφορετικοί, μέχρι τέλος Δεκεμ-
βρίου θα οριοθετήσουμε τους 
στόχους μας, καθώς θα έχουμε 
μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Θέ-
λουμε να παίξουν όλοι και καλά 
όπως και πέρυσι», εξηγεί ο Έλλη-
νας τεχνικός. Παράλληλα, στέλνει 
ένα μήνυμα προς τους φιλάθλους 
του Α.Ο.Ν.Α., λέγοντας: «Θέλουμε 
να είναι κοντά στην ομάδα. Είμα-
στε η μία από τις τρεις ομάδες της 
Αργυρούπολης. Όλοι θέλουμε να 
έρθουν να δουν τα παιδιά και για 
τους μικρούς ο ΑΟΝΑ να αποτε-
λέσει ένα σκαλοπάτι για την κα-
ριέρα τους. Θέλουμε τα παιδιά να 

αποκομίσουν εμπειρίες». 

Φιλικό με ΠΑΟ και… συνέχεια
Αναφερόμενος στο… μεγαλειώδες 
φιλικό της ομάδας με το «τριφύλλι» 
του Γ. Αναστασίου, ο κ. Μπουγάς 
τονίζει ότι «αποφάσισα να κλείσω 
φιλικό με τον Παναθηναϊκό και 
είναι ένα από τα μεγάλα παιχνίδια 
που σκοπεύω να δώσει η ομάδα 
μας φέτος. Ο Γιάννης Αναστασίου 
είναι φίλος μου, όπως και ο 
Λεωνίδας Βόκολος και ο Τάκης 
Φύσσας και βοήθησαν να γίνει 
αυτό το φιλικό, με στόχο -όπως 
προείπα- να αποκομίσουν 
εμπειρίες όλα τα παιδιά, γιατί 
κανένα δεν έχει εμπειρίες από 
τέτοια μεγαθήρια». Εξηγώντας τι 
σήμαινε αυτό το παιχνίδι για τους 
ποδοσφαιριστές του Α.Ο.Ν.Α., 
αναφέρει ότι «πέρα απ’ όλα τα’ 
άλλα, πραγματοποίησαν ένα 
όνειρο τους, το χάρηκαν και είδαν 
πως λειτουργούν αυτές οι μεγάλες 
ομάδες, τα μεγαθήρια, όπως είναι 
ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, 
η ΑΕΚ, με τους προπονητές, τους 
παίκτες, τις εγκαταστάσεις τους».



Η κοινωνική προσφορά πήρε σάρκα 
και οστά την Κυριακή 27 Σεπτεμ-
βρίου με μια ακόμη δράση που 

οργάνωσε και πραγματοποίησε το τμήμα 
Πετοσφαίρισης του Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης.
Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη 
προσέλευση κοινού το «Τουρνουά Αλλη-
λεγγύης για τα παιδιά του Καλού Σαμαρεί-
τη» που πραγματοποιήθηκε στο Α κλειστό 
γυμναστήριο Αργυρούπολης, με την συμ-
μετοχή των ομάδων βόλεϊ κορασίδων της 
ΑΕΚ, του Α.Ο.Ν.Α., του Μαρκόπουλου και 
του Ολυμπιακού.
 Με την πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να δώ-
σουμε το σύνθημα ότι η αλληλεγγύη και η 
προσφορά αγάπης παρά τις δυσκολίες της 
εποχής πρέπει να βρίσκει διεξόδους και 
μέσα από τέτοιες δράσεις και ενέργειες 
πρέπει όλοι μαζί να συνεισφέρουμε το ελά-
χιστο που μπορεί ο καθένας για να βοηθή-
σουμε τους συνανθρώπους μας με ειδικές 
ικανότητες. Από την συνεισφορά του κοι-
νού αλλά και την συμμετοχή των ομάδων 
μαζεύτηκε ένα αρκετά σημαντικό ποσό το 
οποίο και παραδόθηκε στον εκπρόσωπο 
του «Καλού Σαμαρείτη». 
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον 
Σύνδεσμο Διαιτητών Πειραιά και τους δι-
αιτητές των αγώνων οι οποίοι προσέφεραν 
την αμοιβή τους στον «Καλό Σαμαρείτη». 
Παράλληλα, στις ομάδες και στον εκπρό-
σωπο του ιδρύματος δόθηκαν ενθύμια συμ-
μετοχής από τον Γενικό Αρχηγό του τμήμα-
τος Πετοσφαίρισης του ΑΟΝΑ κ. Αποστόλη 
Μουλακάκη.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Σελίδα 4

Τουρνουά αγάπης στην Αργυρούπολη
τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. του

Η Διοίκηση του τμήματος Πετοσφαίρισης σε 
αυτή την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συ-

γκυρία, έχει επωμισθεί την ευθύνη της αναζήτη-
σης και εξασφάλισης οικονομικών πόρων που θα 
συμβάλλουν στην σωστή και εύρυθμη λειτουργία 
του τμήματος. Σε αντίθεση με τη διαδομένη πεποί-
θηση ότι το κράτος και η δημοτική Αρχή χρηματο-
δοτούν τα αθλητικά σωματεία, η οικονομική ενί-
σχυση μέσω χορηγιών μαζί με της συνδρομές των 
μελών αποτελούν τον μοναδικό οικονομικό πόρο 
του τμήματος. Όλοι εμείς στο τμήμα πετοσφαίρισης 
λειτουργούμε έχοντας ως επίκεντρο τα παιδιά, κι-
νούμαστε με βάση την ανιδιοτελή προσφορά, και 
στοχεύουμε στην ανάπτυξη αθλητών και αθλητρι-
ών με γνώμονα όχι μόνο την σωματική και τεχνι-
κή ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνικοποίηση τους 
γιατί γίνονται μέλη μιας ομάδας, επικοινωνούν με 
κανόνες, καλλιεργούν την ευγενή άμιλλα και τον 
αλληλοσεβασμό. Για όσους από εσάς έχετε την 
δυνατότητα, εμπνέεστε και πιστεύετε την προσπά-

θεια μας, δημιουργήσαμε μία ανταποδοτική κάρτα 
οικονομικής ενίσχυσης των 30 ευρώ. Κάθε οικο-
νομική συμβολή μικρή ή μεγάλη, όταν αθροίζεται 
βοηθάει να βελτιώσουμε τις υποδομές του γηπέ-
δου, των υλικών που χρησιμοποιούν οι αθλητές 
και οι αθλήτριες μας, και παράλληλα δίνει μια ση-
μαντική «ανάσα» στο τμήμα Πετοσφαίρισης. Αντα-
ποδοτικά σε συνεργασία με το ψητοπωλείο «Στάση 
Καλαμάκι» και τα καταστήματα αθλητικών ειδών 
Admiral, παρέχονται στους κατόχους της κάρτας 
οικονομικής ενίσχυσης:  Έκπτωση 20% για αγορές 
από οποιοδήποτε κατάστημα Admiral, έκπτωση 
15% για παραγγελίες delivery για όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας, αλλά και για χρήση εντός του κα-
ταστήματος από Κυριακή έως και Πέμπτη από το 
ψητοπωλείο «Στάση Καλαμάκι». Ευελπιστούμε 
στην ανταπόκριση σας. Για περισσότερες πληρο-
φορίες καθώς και για την παραλαβή των καρτών 
οικονομικής ενίσχυσης μπορείτε να επικοινωνή-
σετε με την γραμματεία του τμήματος.

Κάρτα… πνοής του τμήματος βόλεϊ



Ο Α’ γύρος  του πρωταθλήματος 1967-
68 βρίσκει την ομάδα στην δεύτερη θέση 

με 4 βαθμούς πίσω από την ομάδα των Αγ. 
Αναργύρων. Και ο Β’ γύρος ξεκινά με τον θε-
μελιωτή των θριάμβων της ομάδος , προπονητή 
και παίκτη Τσιμέκη Δημήτρη να ζητεί από τους 
παίκτες να επαναλάβουν την περσινή τους επι-
τυχία και να φέρουν ξανά στην πρώτη θέση και 
στην πολυπόθητη άνοδο την ομάδα. Και πραγ-
ματικά είναι αξιοθαύμαστη η αγάπη που συν-
δέει τους ποδοσφαιριστές με τον προπονητή, τους 
παράγοντες και τους φιλάθλους της ομάδος. 
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/3/1968 ΩΡΑ: 3.30 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Α.Π.Ο.ΡΟΥΦ: 1-1
ΤΟ ΓΚΟΛ: ΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ 
Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-
ΜΠΑΣΤΑΣ.
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/3/1968 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: ΡΕΠΟ
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ 20/3/1968 ΩΡΑ: 4.00 Μ.Μ.
Α.Π.Ο.Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 0-1
ΤΟ ΓΚΟΛ: ΤΣΙΜΕΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ 
Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-
ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της  
21/3/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Δύσκολον αλλά πολύτιμον νίκην επέτυχεν 
εκτός έδρας η εκ των πρωτοπόρων ομάς της 
Αργυρουπόλεως επί του ισχυρού ΑΠΟ.Ν.Σμύρ-
νης με 1-0 . Ο αγών άτεχνος, χωρίς εντυ-
πωσιακάς φάσεις με μόνα στοιχεία την σκληρό-
τητα , τον δυναμισμόν και τον φανατισμόν δεν 
ικανοποίησεν. Η νικήτρια με κραταιάν και χωρίς 
λάθη στην άμυνα κατώρθωσεν να κρατήση εις 
απόστασιν τους αντιπάλους κυνηγούς και με 
ξαφνικάς αντεπιθέσεις επεδίωκεν να δημιουρ-
γή ρήγματα εις την άμυναν της ηττηθείσης, 
πράγμα το οποίον κατά το δεύτερον ημίχρονον 
κυρίως το επέτυχεν. Το μοναδικόν τέρμαν του 
αγώνος επέτυχεν ο Τσιμέκης εις το 55’ με εύ-
στοχον κτύπημα πέναλτι. Διεκρίθησαν από την 
Αργυρούπολιν οι Τσιμέκης, Τάνταλος, Γκαμώ-
τος και από την Ν.Σμύρνην οι Φωτιάδης, Σκυ-
λίτσης, Ατσίδης, Κωνσταντινίδης. Η διαιτησία του 
κ. Παναγόπουλου ήτο μετρία, οι επόπται Ταμ-
βακάκης και Βλαστάρης σωστοί».
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/3/1968 ΩΡΑ:4.00 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝ: 5-2 

ΤΑ ΓΚΟΛ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ. 2 – ΜΠΑΣΤΑΣ– ΤΣΙ-
ΜΕΚΗΣ–ΤΣΑΛΙΔΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ–
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
25/3/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Θριαμβευτικήν νίκην κατήγαγεν ο Α.Ο. Αρ-
γυρουπόλεως, ο οποίος πραγματοποιήσας 
αρίστην εμφάνισιν κατέβαλεν την Πρόοδον με το 
ευρύ σκορ των 5-2. Με μίαν γερήν άμυναν, 
κατά την οποίαν πρωταγωνιστούσαν οι Τσιμέ-
κης, Παύλου, Τάνταλος εκράτησεν εις απόστασι 
τους επιθετικούς παίκτας της Προόδου, ενώ εις 
το κέντον προσέφεραν θετικάς υπηρεσίας οι Πεσι-
ρίδης Π.–Παπαδάκης. Με ηγέτην τον Πεσιρίδη 
Κ. η επίθεσις κατέπληξεν και επέτυχε πέντε πε-
ρίφημα γκόλ. Εις το 19’ κατόπιν ωραίου συν-
δυασμού ο Μπάστας ανοίγει το σκόρ 1-0. Τρία 
λεπτά μετά ο Καρκαλέμης ισοφαρίζει με ισχυρόν 
φάουλ από τα 20 μέτρα 1-1. Εις το 28’ ο Πε-
σιρίδης μετά από ατομικήν προσπάθειαν δίδει την 
πρωτοπορίαν εις την ομάδα του, γράφοντας το 
2-1. Εις το 38’ ο Τσιμέκης με πέναλτι σημειώνει 
το 3-1. Εις το 40’ ο Πεσιρίδης Κ. με ατομικήν 
προσπάθειαν στέλνει για τέταρτην φοράν την 
μπάλαν εις τα δίκτυα της Προόδου 4-1. Εις 
το 52’ ο Τσαλίδης επιτυγχάνει το πέμπτο γκόλ 
5-1. Εις το 60’ οι παίκται της Αργυρουπόλεως 
υποπίπτουν εις  πέναλτι το οποίο μετατρέπει εις 
γκόλ ο Φλώρος και κλείνει το σκόρ 5-2. Εις το 
62’ αποβάλλεται ο Παπαδάκης διότι ελάκτισεν 
αντίπαλον. Διεκρίθησαν από την Αργυρούπολιν 
οι Πεσιρίδης Κ.,Τσαλίδης, Μπάστας και από την 
Πρόοδον οι Καρκαλέμης, Νικολάου. Ο διαιτη-
τής κ. Ρουσάκης και οι επόπται Λαινάς-Αντω-
νάτος καλοί».
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/3/1968 ΩΡΑ: 4.00 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ:2-2
ΤΑ ΓΚΟΛ:ΜΠΑΣΤΑΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑ-
ΛΟΣ–ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ–ΠΡΕΚΑΣ-
ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΤΑΥΡΟΥ ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ: 7/4/1968 ΩΡΑ: 9.00 Π.Μ.
ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 0-1
ΤΟ ΓΚΟΛ: ΜΠΑΣΤΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑ-
ΛΟΣ –ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-
ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ 
Κ.-ΤΕΡΖΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/4/1968 ΩΡΑ: 4.00 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Γ.Σ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: 1-0
ΤΟ ΓΚΟΛ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ–
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΤΣΑΛΙΔΗΣ–ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Χ.-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-
ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/4/1968 ΩΡΑ: 4.00 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΦΟΒΟΣ: 0-0
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑ-
ΛΟΣ–ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ- ΠΕΣΙ-
ΡΙΔΗΣ Κ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-
ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ: 21/4/1968 ΩΡΑ: 4.30 Μ.Μ.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ:1-0
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑ-
ΛΟΣ–ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ–ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-ΠΕ-
ΣΙΡΙΔΗΣ Κ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/5/1968 ΩΡΑ: 4.30 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Α.Π.Ο.ΨΥΧΙΚΟ: 1-1
ΤΟ ΓΚΟΛ: ΜΠΑΣΤΑΣ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΛΟΥΔΑΡΟΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ 
Κ.-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΜΠΑΣΤΑΣ.
30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΤΡΑΧΩΝΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/5/1968 ΩΡΑ: 5.00 Μ.Μ.
Α.Ο.ΤΡΑΧΩΝΩΝ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ:0-1
ΤΟ ΓΚΟΛ: ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑ-
ΛΟΣ-ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙ-
ΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ- ΠΑΣΤΑΣ.
31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/5/1968 ΩΡΑ: 5.00 Μ.Μ.
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 1-2
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.–ΤΣΙΜΕΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑ-
ΛΟΣ-ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙ-
ΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της  
16/5/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Ποδοσφαιρικόν άθλον υψίστης βαθμολογικής 
σημασίας κατήγαγεν εις το γήπεδον των Λιο-
σίων η δημοφιλής ομάς της Αργυρουπόλεως 
ύστερα από μίαν συναρπαστικήν μάχην της 
πρωτοπόρου της Β’ κατηγορίας Αθηνών Α.Ε.Αγ. 
Αναργύρων με 2-1. Ένα πραγματικό ντέρμπυ 
τα στοιχεία του οποίου συνεκλόνισαν 2.500 
φιλάθλους οι οποίοι  το παρηκολούθησαν. Ο 

Η Ιστορία Α.Ο.Ν.Α.
του
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τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. 
του

φανατισμός, το πείσμα, ο ταχύς ρυθμός του 
αγώνος, το θέαμα και αυτή ακόμη η υπέρμετος 
τραχύτης προσέφεραν εις τους φιλάθλους στιγ-
μές μεγίστου ποδοσφαιρικού μεγαλείου τις οποί-
ες δύσκολα συναντά κανείς και εις τα γήπεδα 
των ανωτάτων κατηγοριών του ποδοσφαίρου 
μας. Και ο επίλογος της σκληρής αυτής ανα-
μετρήσεως επαρουσίασεν έναν θριαμβευτήν και 
έναν μαχητήν. Ο θριαμβευτής και τίμιος, αφού 
κατά το μεγαλύτερον διάστημα του αγώνος 
εκάλυψεν με την οφθαλμοφανή ανωτερότητάν 
του , κάθε ατού της πρωτοπόρου και κατώρθω-
σεν να κατακτήση τους 3 πολύτιμους βαθμούς 
κατά τρόπον δίκαιον και πανομολογούμενον. 
Ήξιζεν του τιμήματος της νίκης η Αργυρούπο-
λις και αυτό ουδείς δύναται να το αμφισβητήση. 
Η Αργυρούπολις δίκαια ομολογουμένως επε-
βλήθη διότι κατήλθεν εις τον αγώνα χωρίς το 
κομπλέξ του ντέρμπυ, ανέπτυξεν ποδόσφαιρον 
καλυτέρας ποιότητος του αντιπάλου της, ενώ 
σαν σύνολο υπήρξεν εμφανώς ανωτέρα του ητ-
τηθέντος.
Έπαιξε καθαρό ποδόσφαιρο χωρίς σκόπιμα λα-
κτίσματα και εσκεμμένες καθυστερήσεις και εχει-
ροκροτήθη δικαίως. Αξίζουν συγχαρητήρια και 
εις τους 11 λεβέντες της, οι οποίοι παρά τις 
δυσκολίες και τις αντιαθλητικές ενέργειες ωρι-
σμένων παικτών του ηττηθέντος κατώρθωσαν 
να φθάσουν πανάξια εις την νίκην, η οποία τους 
ανοίγει διάπλατα τον δρόμον προς τον τίτλον. 
Εις το α’ ημίχρονον η μετέπειτα νικήτρια Αργυ-
ρούπολις ηγωνίσθη με μεγάλιν διάθεσιν και δι-
ετήρησεν την υπεροχήν. Προηγήθη εις το σκόρ 
δια του Πεσιρίδη στο 15’ ο οποίος εδέχθη μίαν 
εκπληκτικήν θαυμασίαν μεταβίβασιν του Σιδηρό-
πολου γράφοντας το 1-0. Εις το 27’ ο Τσιμέκης 
εδιπλασίασεν τα τέρματα κατόπιν ευστόχου κτυ-
πήματος πέναλτι, εις το οποίον υπέπεσεν ο Π. 
Αγγελόπουλος αποκρούων την μπάλλαν με το 
χέρι. Από το σημείον αυτό και έως της λήξεως 
του αγώνος έλαβον χώραν τραγικά επεισόδια. 
Εις το 40’ ο Ψαθάς κτυπά αναιτίως και εν ψυ-
χρώ τον Πεσιρίδην και η τιμωρία της αποβολής 
του υπήρξεν δικαιοτάτη. Εις το 43’ ο Χατζηστυ-
λιανάκης κτυπά βαναύσως τον Γουργούρα, ο 

οποίος αιμόφυρτος οδηγείται εις το νοσοκομείον 
και ο ποδοσφαιριστής αποβάλλεται. Από εκείνην 
την στιγμήν ο νικητής αγωνίζεται με 10 παί-
κτας και ο ηττηθείς με 9. Εις το β’ ημιχρονον και 
εις το 50’ με μακρυνό σουτ ο Α γγελόπουλος Τ. 
μειώνει το σκόρ  διαμορφώνοντας και το οριστικό 
2-1. Από την νικήτριαν ουδείς υστέρησεν, περισ-
σότερον όμως διεκρίθησαν οι Τάνταλος, Τσιμέκης, 
Πεσιρίδης Κ., Γουργούρας, από την ηττηθείσαν 
ξεχώρισαν οι Βαρβαρέσσος, Μπατιστά, Νικολά-
ου. Η διαιτησία του κ. Λεβογιάννη προσπάθησε 
να κρατήση τον επεισοδιακόν αυτόν αγώναν εις 
το ύψος της αποστολής του και οπωσδήποτε το 
επέτυχεν, του αξίζουν συγχαρητήρια, οι βοηθοί 
του Λιανός-Σαββίδης καλοί».
32η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/5/1968 ΩΡΑ: 5.00 Μ.Μ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 1-2
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΤΣΙΜΕΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑ-
ΛΟΣ -ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙ-
ΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - ΓΚΑΜΩΤΟΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της  
20/5/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Δια το πρωτάθλημα Β’  κατηγορίας Αθηνών 
η Αργυρούπολις επεβλήθη της Ηλιουπόλεως με 
2-1. Ήτο ένας αγών που ξεχώριζε δια την τα-
χύτηταν, όσον και δια την νευρικότητάν του. Το 
πρώτον ημίχρονον διέρρευσεν με εναλλασσόμενην 
υπεροχήν.  Εις το 30’ καταπληκτική κεφαλιά 
του Μπακογιάννη εις το <Γ> αποκρούει υπέ-
ροχα ο Κοσικίδης. Εις το 40’ νέα κεφαλιά του 
Μπακογιάννη εις το <Γ> και δεύτερη καταπλη-
κτική απόκρουσις του Κοσικίδη.
Εις το β’ η Αργυρούπολις ανέλαβεν πλήρη 
πρωτοβουλίαν, επίεσεν την Ηλιούπολιν και ο 
δρόμος προς τον θρίαμβον ανοίγει εις το 52’ 
όταν ο θαυμάσιος ηγέτης της Αργυρουπόλεως 
Πεσιρίδης  Κ. με έξυπνες ντρίμπλες εξουδετε-
ρώνει την αντίστασιν τριών αντιπάλων και με 
σούτ από κοντά καρφώνει την μπάλλαν εις την 
δεξιάν γωνίαν γράφοντας το 1-0. Εις το 55’ 
ο Καπετανάκης εκτελεί επιτυχώς πέναλτυ και 

ισοφαρίζει 1-1.  Εις το 57’ με την σειράν της 
η Αργυροπολις κερδίζει πέναλτυ και ο Τσιμέκης 
χαρίζει την νίκην εις την ομάδαν του. Εις  το 
75’ ο Γκαμώτος με φοβερόν σούτ τραντάζει την 
οριζόντιαν δοκόν. Εις το 82’ γράφεται η δραμα-
τικωτέρα φάσις του αγώνος, ο Σέλλας σουτάρει 
και η μπάλλα κατευθύνεται εις τα ανυπερά-
σπιστα δίκτυα αλλά την τελαυταίαν στιγμήν 
ο Τσαλίδης ως από μηχανής θεός πετάγεται 
και σώζει την ομάδαν του από την ισοφάρισιν. Ο 
διαιτητής Αλεξόπουλος άριστος και οι επόπται 
Λουίζος και Βασιλειάδης με ορθάς υποδείξεις.  
33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ: 26/5/1968 ΩΡΑ: 10.00 Π.Μ.
ΧΟΛΑΡΓΟΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 1-2
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΜΠΑΣΤΑΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
- ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της  
27/5/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«H λαμπρά ομάς της Αργυρουπόλεως εσημεί-
ωσεν εκπληκτικήν εκτός έδρας νίκην επιβλη-
θείσα του ισχυρού Ο.Φ. Χολαργού με τέρματα 
2-1 και ούτως έθεσεν τας σιδηράς βάσεις της 
δια την τελικήν κατάκτησιν του επιζήλου τίτλου 
του Β’ ομίλου της Β’ ερασιτεχνικής κατηγορίας 
Αθηνών. Ο αγών, όστις ήτο και το ντέρμπυ της 
κατηγορίας υπήρξεν περίφημος από πάσης 
πλευράς. Δύναμις,τεχνικοί συνδυασμοί,ωραίες 
φάσεις έμπροσθεν των δύο εστιών,ταχύτητα κι-
νήσεων και τέλος τρομερός φανατισμός μεταξύ 
των οπαδών αμφοτέρων των ομάδων. Κατόπιν 
όλων των άνω αναφερομένων το μάτς έκανε 
πολλές καρδιές να σκιρτήσουν διότι από το τε-
λικόν αποτέλεσμα εκρίνετο η περαιτέρω πορεία 
των ομάδων. Ολόκληρη η περιοχή της Αργυ-
ρουπόλεως θα πρέπει να υπερηφανεύεται δια 
τον σύλλογόν της διότι ως απέδειξεν διαθέτει 
τεχνικώς κατηρτισμένους ποδοσφαιριστάς, οι 
οποίοι και γνωρίζουν πολύ καλά τον προορι-
σμόν των. Εις το 40’ ο ταχύτατος και διεισδι-
τικός Μπάστας, μετά από σφάλμα του Βελάνα, 

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 15/5/1968 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ:1-2 Η ΣΥΝΘΕΣΗ. ΕΠΑΝΩ: ΠΑΥΛΟΥ-ΓΡΥΠΑΡΗΣ-

ΤΑΝΤΑΛΟΣ-ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ.
ΚΑΤΩ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΤΟΣ 1967-1968 
ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ. ΕΠΑΝΩ ΟΡΘΙΟΙ: ΤΣΙΜΕΚΗΣ 
(ΠΑΙΚΤΗΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ)-ΔΑΜΠΟΛΙΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)-

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΤΑΜΙΑΣ)-ΚΟΜΝΗΝΟΣ Ι. 
(ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ)- ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΡ. (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
-ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ-ΚΟΡΩΝΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β.-ΘΩΜΑΙΔΗΣ Γ. (ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)-
ΤΕΡΖΗΣ. ΚΑΤΩ ΚΑΘΙΣΤΟΙ: ΠΑΥΛΟΥ-ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ-
ΤΑΝΤΑΛΟΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ (ΠΑΙΚΤΗΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ).

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Κ. ΦΑΜΕΛΗΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΔΕΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 

ΑΓΩΝΑ. ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ-ΠΑΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΤΑΝΤΑΛΟΣ-ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΤΕΡΖΗΣ ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ-

ΓΚΑΜΩΤΟΣ.

Οκτώμβριος 2015 - Τεύχος 10

Σελίδα 6



με ωραίο σούτ ανοίγει το σκόρ υπέρ της Αργυ-
ρουπόλεως 1-0. Εις το 52’ ο Μελιώτης μέσα 
από την περιοχήν σουτάρει ισχυρά, η μπάλλα 
κτυπά εις το κάθετον δοκάρι και με την επιστρο-
φήν της επεμβαίνει ο επερχόμενος Τζωρτζάτος 
, ο οποίος με καρφωτήν κεφαλιάν ισοφαρίζει τον 
αγώνα. Εις το 85’ ο Πεσιρίδης, κατόπιν ωραί-
ου και ασυλλήπτου σούτ γράφει το τελικό 2-1 
υπέρ της Αργυρουπόλεως. 
Διεκρίθησαν από την Αργυρούπολιν εις το κέ-
ντρον ο ηρωικός Τσιμέκης εις την άμυναν, ο 
φύλακας άγγελος των δικτύων Κοσικίδης και 
με κέρβερον τον κυματοθραύστην Τσαλίδη,και 
εις την επίθεσιν με τον ταχύτατον και διεισδιτι-
κόν Μπάστα, και από τον Χολαργόν οι Πέτρου, 
Μουστάκης, Κεφαλλωνίτης. Η διατησία του κ. 
Δούκα επέτυχεν απόλυτα εις το έργον της, οι 
επόπται Λούβαρης και Σαραβάνος πολύ καλοί.
34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ:ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ: 2/6/1968 ΩΡΑ: 5.30 Μ.Μ.
ΑΕΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 2-2

34΄ Ο ΤΣΙΜΕΚΗΣ ΜΕ ΕΥΣΤΟΧΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΠΕΝΑΛΤΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ 
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ 
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ. 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Β ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ 1967-
1968 ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΠΕΛΟΥ 

ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΘΩΜΑΙΔΗ .ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ:ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΚΑΜΩΤΟΣ, 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
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ΤΑ ΓΚΟΛ: ΜΠΑΣΤΑΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑ-
ΛΟΣ-ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙ-
ΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ- ΠΑΣΤΑΣ.
35η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/1968 ΩΡΑ: 5.30 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Α.Ο.ΔΑΦΝΗΣ:2-1
ΤΑ ΓΚΟΛ:ΤΣΙΜΕΚΗΣ 2
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑ-
ΛΟΣ-ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙ-
ΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της  
6/6/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον αγώ-
να.
«Η νίκη της Αργυρουπόλεως μέσα εις το γη-
πεδόν της ήτο πύρειος νίκη. Μετά από έναν 
δραματικόν αγώναν με επεισόδια και τραυμα-
τισμούς , με αποβολάς και όλα τα “κακά του 
θεού” εκατώρθωσεν με το σπαθί της να νική-
ση και να αγκαλιάση με τους 3 βαθμούς τον 
τίτλον εις τον όμιλόν της. Μετά την νίκην του 
Ακρατήτου επί της πρωτοπόρου ομάδος των 

Αγ. Αναργύρων με 3-2, εάν η Αργυρούπολις 
εκμεταλλευθή επιτυχώς τον αγώναν τον οποίον 
οφείλει,  θα τεθή επικεφαλής της βαθμολογίας. 
Αλλά πέραν από ότι συνέβη μέσα εις το γήπε-
δον, μέσα εις την φανατισμένην ατμόσφαιραν, 
ό,τι συνέβη μετά την λήξιν του αγώνος είναι 
απαράδεκτον δια ποδοσφαιριστάς οι οποίοι θέ-
λουν να σέβονται την φανέλλαν και την ιστο-
ρίαν της ομάδος τους. Ο αγωνιστικός χώρος 
μετετράπη εις ισπανικήν αρέναν ταυρομαχιών 
με πρωτεργάτες ορισμένους κακούς αθλητάς 
του Α.Ο.Δάφνης . Οι παίκται αυτοί, ανύπαρ-
κτοι  εις τον αγώναν έδειξαν προσόντα παλαι-
στών και κατσέρ μετά την λήξιν εις βάρος των 
αντιπάλων τους , τους οποίους και ετραυμάτι-
σαν . Οι βαθμοί κερδίζονται εις τον αγωνιστικόν 
χώρον και οι παλληκαρισμοί δεν τους τιμούν. 
Οι αντίπαλοι τους κέρδισαν καθαρά και δίκαια 
και ώφειλαν να τους σφίξουν το χέρι  , και να 
τους χειροκροτήσουν. Εις το Α΄ ημίχρονον η 
Αργυρούπολις είχεν ευνοϊκόν τον άνεμον και οι 

παίκται της δεν “εκάθησαν με σταυρωμένα τα 
χέρια”,από τα πρώτα λεπτά ανεπτύχθησαν επι-
θετικώς, ανέλαβον την πρωτοβουλίαν και περι-
ώρισαν τις κινήσεις των αντιπάλων μέσα εις την 
περιοχήν τους. Έπαιξαν στρωτό ποδόσφαιρον και 
εις κάθε επιθετικήν προσπάθειαν των κυνηγών 
“μύριζε γκόλ”. Εις το 29’ ο Μαντάς υπέπεσεν 
εις πέναλτυ το οποίον και μετέτρεψεν επιτυχώς 
ο Τσιμέκης εις τέρμα και έδωσεν την πρωτοπο-
ρίαν εις την Αργυρούπολιν 1-0. Εις το 38’ και 
πάλιν δια του Τσιμέκη με ισχυρόν και ευθύβολον 
σούτ επετεύχθη το 2-0 υπέρ της Αργυρουπόλε-
ως. Εις το Β’ ημίχρονον οι παίκται του Α.Ο.Δάφ-
νης έπιαξαν καλύτερο ποδόσφαιρον με ευνοϊκόν 
τον άνεμον, και εμείωσαν το σκόρ εις το 60’ με 
πέναλτυ που παρεχώρησε ο Τερζής και εκτύπη-
σε ο Γιαννίτας 2-1. Εις το 62’ η Αργυρούπο-
λις εστερήθη των υπηρεσιών του αποβληθέντος 
Γουργούρα. Εις το 84’ απεβλήθη ο Καραμα-
ζιώτης του Α.Ο.Δάφνης. Διεκρίθησαν από την 
Αργυρούπολιν οι Τσιμέκης , Παπαδάκης, Κο-
σικίδης, από τον Α.Ο.Δάφνης οι Γιαννίτσας και 
Μπεχράκης. Ο διαιτητής κ. Καρποδίνης , και 
οι επόπται Νικολόπουλος, Ζώρζος πολύ καλοί.  

36η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/6/1968 ΩΡΑ: 5.30 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΝIKH ΠΛΑΚΑΣ: 2-0
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ 
Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ -ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΠΑΠΑΔΑ-
ΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της  
10/6/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Η Αργυρούπολις κατόπιν μάχης κατώρθωσε 
να κερδίση την ισχυράν Νίκη Πλάκας με 2-0 
και να αναλάβη την πρωτοπορίαν του ομίλου 
της εις την  β’ κατηγορίαν. Η υπεροχή της Αρ-
γυρουπόλεως ήτο καθολική εις όλην την δί-
αρκειαν του αγώνα. Εις το 12’ ο Πεσιρίδης Κ. 
μεταβίβασεν εις τον Τσιμέκην ο οποίος επραγ-
ματοποίησεν θαυμασίαν σέντρα ο Σιδηρόπουλος 
σπεύδει προς την πορείαν της μπάλλας και με 
κεφαλιά ανοίγει το σκόρ 1-0. Εις το 15’ απε-

βλήθη ο Τζουράς της Νίκης. Εις το 29’ ο Σιδη-
ρόπουλος μεταβιβάζει εις τον Πεσιρίδην ο οποίος 
με έντεχνον σούτ πλασσάρει τον τερματοφύλα-
κα γράφοντας το 2-0. Διεκρίθησαν από την 
Αργυρούπολιν οι Παύλου, Τερζής, Τσιμέκης, 
Παπαδάκης, και από την Νίκην οι Αγαπητός, 
Καμπούρης, Καραμανώλης. Ο διατητής κ. Βά-
πτισμας ήτο καλός» .
37η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/1968 ΩΡΑ: 5.30 Μ.Μ.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 3-4
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΜΠΑΣ-
ΤΑΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
– ΜΠΑΣΤΑΣ.
38η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/6/1968 ΩΡΑ: 5.30 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ: 4-0
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΜΠΑΣ-
ΤΑΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΤΟΥΣ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΑΙΚΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΘΗΝΩΝ. ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ., 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΥΠΑΡΗΣ, ΤΑΝΤΑΛΟΣ, ΓΚΑΜΩΤΟΣ, ΤΣΙΜΕΚΗΣ, 
ΠΑΥΛΟΥ, ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ, ΣΧΟΡΤΣΑΝΙΤΗΣ (ΓΙΟΥΣΟΥΦ),ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ 

ΤΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ .
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τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. 
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Το  ι σ τ ορ ι κ ό  κα ι  φωτογραφ ικό  υλ ικό  προέρχε τα ι  από  τ ο  αρχε ί ο  τ ου  Μιχαήλ Πεσ ι ρ ί δη

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΟΣ
ΥΠΕΡ 

ΤΕΡΜ.

ΚΑΤΑ 

ΤΕΡΜ.
ΒΑΘΜΟΙ

1 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 69 40 91

2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 61 38 88

3 ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 91 51 87

4 Α.Ο.ΔΑΦΝΗΣ 65 43 86

5 ΑΦΟΒΟΣ 44 35 80

6 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 70 40 79

7 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 64 56 78

8 ΗΦΑΙΣΤΟΣ 57 51 77

9 ΠΑΛ. ΑΦΛΗΡΟ 63 54 76

10 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 71 65 72

11 ΑΕΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 49 48 71

12 ΑΠΟ ΡΟΥΦ 47 61 65

13 ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 40 56 63

14 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 62 88 63

15 ΤΡΑΧΩΝΕΣ 38 51 61

16 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 46 70 61

17 ΑΠΟ ΨΥΧΙΚΟ 44 77 58

18 ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ 46 76 56

19 ΠΡΟΟΔΟΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝ 26 63 43

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ

ΤΣΙΜΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 37 14

ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37 1

ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 -

ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 35 21

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 35 4

ΜΠΑΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 33 12

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 31 -

ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 27 5

ΓΚΑΜΩΤΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 23 6

ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22 -

ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 -

ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 -

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 15 -

ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12 3

ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 12 -

ΣΑΓΙΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 7 -

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 5 2

ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3 -

ΦΑΦΟΥΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 1

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 -

ΠΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 -

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΕ 36 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗ Β’ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1967-68

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Α΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ. 
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 
: ΓΚΑΜΩΤΟΣ ΑΝ.–
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Π.-ΤΣΑΛΙΔΗΣ .–ΠΑΥΛΟΥ 
Π.-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ. ΜΕ ΤΟ 
ΚΥΠΕΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΥΣ 
ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑ 
ΠΑΝΥΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ, ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΩΝ 
ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΣΤΗΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ 

ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ. -ΠΑΥΛΟΥ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΥΠΕΛΟ, ΟΙ ΤΕΡΖΗΣ -ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
- ΜΠΑΣΤΑΣ.
«Η Αργυρούπολις πρωταθλήτρια,ολόκληρη  η 
περιοχή της πανηγυρίζει δια την κατάκτησιν 
του τίτλου. Μετά την λήξιν και της τελευταί-
ας αγωνιστικής του πρωταθλήματος της β΄ 
κατηγορίας, το όνειρον της δημοφιλούς ομά-
δος έγινε πραγματικότης. Μετά την λήξιν του 
αγώνος προς τον Πανερυθραϊκόν κατά τον 
οποίον οι πρωταθληταί επέτυχον σαρωτικήν 
νίκην 4-0, παίκται, παράγοντες και φίλα-
θλοι επανηγύρισαν με έξαλλον ενθουσιασμόν. 
Τις τελευταίες 9  αγωνιστικές, πριν από τους 
αγώνες της Κυριακής, παίκτες, προπονητής 
και  παράγοντες  της ομάδος μεταφέροντο 
σε ξενοδοχείο το βράδυ του Σαββάτου. Αυτό 
επραγματοποιήθη  διότι κάποιοι νεαροί πο-
δοσφαιριστές ήταν ζωηροί και πήγαιναν στα 

πάρτυ το βράδυ του Σαββάτου. Πρίν αποφασι-
στεί η μετάβαση στο ξενοδοχείο, η διοίκηση φρό-
ντιζε να τους τηλεφωνεί από τις 11.45 μ.μ. 
έως τις 12.00 π.μ., αλλά και πάλι, μετά το 
τηλεφώνημα κάποιοι ποδοσφαιριστές την κοπα-
νάγανε και πήγαιναν στα πάρτυ, έτσι αποφά-
σισε η διοίκηση την μεταφοράς της ομάδος για 
ύπνο σε ξενοδοχείο.
ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Β’ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕ Β’ ΟΜΙΛΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
29/6/1968 ΩΡΑ: 5.15 Μ.Μ.
ΘΡΙΑΜΒΟΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 2-0
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑ-
ΛΟΣ-ΤΕΡΖΗΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙ-
ΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣΣ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 

30/6/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Εις το γήπεδον του Πανιωνίου διεξήχθη ο αγώ-
νας των πρωταθλητών των δύο ομίλων της β΄ 
κατηγορίας μεταξύ του θριάμβου και της Αργυ-
ρούπολεως. Τον αγώνα, ο οποίος ήτο αρκετά 
καλός και ικανοποίησε τους φιλάθλους, παρα-
κολούθησαν 3000 θεατές. Εις γενικάς γραμμές 
εις το α’ ημίχρονον η Αργυρούπολις υπήρξε κα-
λύτερη και έχασαν οι παίκτες τις σπάνιες ευκαι-
ρίες, ότι δεν κατάφερε η Αργυρούπολις το επέτυ-
χεν ο Θρίαμβος εις το 42’ δια του Γουμενάκη. Εις 
το 86’ εσημειώθη το δεύτερο τέρμα του Θριάμβου 
από τον Θεοχάρην. Διεκρίθησαν από την Αργυ-
ρούπολιν οι Τάνταλος, Πεσιρίδης Κ. και από τον 
Θρίαμβον οι Θεοχάρης, Σιλιβίστρας, Μπακού-
ρος.Η διαιτησία του κ. Φαμέλη υπήρξε καλή, πολύ 
καλοί και οι επόπται Καλούμενος, Σαββίδης.
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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Σ τις πρώτες αγωνιστικές με ΕΑ Νίκαι-
ας και Άλιμο αναμέναμε ένα Ανδρι-
κό να αγωνιστεί όπως στα φιλικά και 

στο κύπελλο με δύναμη στην επίθεση και με 
πίεση στην άμυνα. Κάθε αρχή και δύσκολη 
όμως, και με την ομάδα να παρουσιάζεται 
ακόμη μουδιασμένη σε καθοριστικά σημεία 
του αγώνα, δεν κατάφερε να πάρει τις νίκες. 

Στην αντίπερα όχθη, με το δεξί ξεκίνησε το 
Γυναικείο που επικράτησε της Μάνδρας και 
της Προοδευτικής με μεγάλη πρωταγωνί-
στρια τη Σοφία Πάνου, που επέστρεψε και 
έδειξε ότι το μπάσκετ δεν ξεχνιέται. 

Αρχή με λάθη οι Κορασίδες
Οι Κορασίδες ξεκίνησαν  με τον Κρόνο Αγ. 
Δημητρίου και Φάρο Κερατσινίου με πολύ 
άγχος. Απ’ την άλλη, το Εφηβικό στις δύο 
πρώτες αγωνιστικές προχώρησε με άνετες 
νίκες στον εκτός έδρας αγώνα με Δάφνη Αγ. 
Δημητρίου  και στον εντός έδρας αγώνα με 
Αιξωνή, κάνοντας το 2 στα 2.

Νεάνιδες, η ευχάριστη έκπληξη
Την ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν οι 
Νεάνιδες. Παρακολουθήσαμε το πρω-
τοσύστατο τμήμα να έχει στις δύο πρώ-
τες αγωνιστικές με Πανελευσιακό και 

Ίκαρο Ν. Σμύρνης δύο νίκες. 
Την ίδια ώρα, το Παιδικό τμήμα ξεκινά τις 
υποχρεώσεις του με ένα αρκετά δύσκολο 
πρόγραμμα αντιμετωπίζοντας τα φαβορί της 

κατηγορίας. Στις πρώτες τέσσερεις αγω-
νιστικές οι τρείς είναι με Ίκαρο Καλλιθέας 
εκτός έδρας, Ολυμπιακό εκτός έδρας, Πρω-
τέα Βούλας εντός έδρας.
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«Μουδιασμένοι» οι Άνδρες, με το δεξί οι Γυναίκες
τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. του

Ο δήμαρχος, η δημοτική αρχή και φί-
λοι του μπάσκετ κοντά στο μπάσκετ 

του ΑΟΝΑ ώστε το ανοικτό γήπεδο της 
Ολυμπίας να αποκτήσει την εικόνα που 
του αρμόζει. Ο δήμαρχος ήρθε στο ανοι-
κτό γήπεδο είδε και αξιολόγησε την όλη 
εικόνα. Τις επόμενες ημέρες ξεκίνησε το 
κλάδεμα των δέντρων, η πρόσοψη έχει 
βαφτεί, τα στρώματα πίσω από τις μπα-
σκέτες τοποθετήθηκαν,  με την βοήθεια 
φίλων τα γραφεία πλέων είναι ανακαι-
νισμένα. Το φροντιστήριο ΞΙΦΑΡΑΣ θα 
μας χορηγήσει την περίφραξη, τα χρώ-

ματα για το βάψιμο των κερκίδων θα μας 
χορηγήσει το κατάστημα του κου Τσάλα, 
ενώ καθισματάκια και σκέπαστρο είναι 
αποθηκευμένα σε αποθήκη του δήμου. 
Τολμούμε και πιστεύουμε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα το γήπεδο θα είναι 
μια όμορφη έδρα ώστε να το χαιρόμαστε 
όλοι μας αλλά και οι φιλοξενούμενοι.
Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε και ο 
καθιερωμένος Αγιασμός στο ανοικτό 
Ολυμπίας. Αθλητές και γονείς παρακο-
λούθησαν την τελετή και ευχόμαστε όλοι 
να έχουμε υγεία και πολλές νίκες!

Το ανοικτό βάζει τα καλά του μετά τον Αγιασμό



ΤΖΟΥΝΤΟ

Τ ο Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμ-
βρίου διεξήχθη το σεμινάριο Nage 
No Kata για το 1ο και 2ο Νταν από την 

Επιτροπή Ιεραρχίας και Νταν της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Τζούντο, με τη συμμετοχή έξι 
τζουντόκα του Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης. 
Το σεμινάριο διεξήχθη επιτυχώς και σε πολύ 
καλό κλίμα στις εγκαταστάσεις του Εθνικού 
Αθλητικού Κέντρου Νεότητας του Αγίου Κο-
σμά υπό την εποπτεία του υπευθύνου επι-
κρατείας Δημήτρη Μαρτάκη. Το Σάββατο 26 
Σεπτεμβρίου διδάχτηκε το Gokyu και την Κυ-
ριακή 27 Σεπτεμβρίου το Nage No Kata. Το 
σεμινάριο παρακολούθησαν περίπου 80 άτο-
μα. Εισηγητές ήταν οι Μαρτάκης Δημήτρης, 
Χεκίμογλου Νίκος, Βακατάσσης Σωτήρης, 
Κουρτελέση Αλεξία και Πάπαρης Νίκος. Όπως 
βεβαίωσε και ο κ. Μαρτάκης, οι αντίστοιχες 
εξετάσεις που θα ακολουθήσουν θα είναι και 
οι τελευταίες που θα διεξαχθούν με τον τρόπο 
που γίνονται σήμερα.
Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος 6 τζουντόκα του 
ΑΟΝΑ: 5 για το 1ο Νταν και 1 για το 2ο Νταν. 
Οι τζουντόκα του ΑΟΝΑ εξετάζονταν την Κυ-
ριακή 25 Οκτωβρίου προκειμένου να λάβουν 
τις μαύρες ζώνες τους. Το 1ο Νταν απαρτί-
ζεται από 9 τεχνικές ρίψεων και το 2ο από 6 
τεχνικές αυτοθυσίας Η διεξαγωγή των εξετά-
σεων γίνεται στο προπονητήριο Τζούντο του 
Ε.Α.Κ.Ν. (Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας) 
Αγίου Κοσμά.

Στην 5η θέση παγκοσμίως η Κομνηνού
Στο μεταξύ, άλλη μία επιτυχία ήρθε για τον σύλ-
λογο! Η προπονήτρια του ΑΟΝΑ τζούντο Άννα 
Κομνηνού συμμετείχε, για τρίτη φορά φέτος, σε 
αγώνες. Συγκεκριμένα έλαβε μέρος στο Παγκό-
σμιο πρωτάθλημα Βετεράνων που διεξήχθη στο 
Άμστερνταμ της Ολλανδίας (24-09-15) και κατέ-
λαβε την 5η θέση στην κατηγορία της! 
Όσον αφορά στα τμήματα τζούντο του Α.Ο.Ν.Α., οι 
προπονήσεις ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου. Εγ-
γραφές γίνονται καθ’ όλη τη χρονιά, οποιαδήποτε 
στιγμή. Η ένταξη σε αντίστοιχο για την ηλικία κι 
εμπειρία Τμήμα γίνεται από τους Προπονητές και 

αφού υπάρξει μία δωρεάν δοκιμαστική περίοδος 
προκειμένου να δουν οι μικροί φίλοι αλλά κι οι 
γονείς τους το άθλημα από κοντά! Πληροφορίες 
στη Γραμματεία Τζούντο: Σπίτι της Γυμναστι-
κής, Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 51, Αργυρούπολη 
ή/και στο τηλ: 210 9630576 καθημερινές (Δευτέ-
ρα έως Παρασκευή) και ώρες 17:00 - 20:30.
Το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Προπονήσεων μπο-
ρείτε να το  δείτε στην ιστοσελίδα του ΑΟΝΑ τζού-
ντο: http://aona.gr/judo/news/Evdomadiaio-
Programma-Proponhseon/. Την Κυριακή 
27-09-15 διενεργήθηκε Καρδιολογικός Έλεγχος 
για τους αθλητές κι αθλήτριες των τμημάτων του 
ΑΟΝΑ. Έλεγχος απαραίτητος για τη συμμετοχή 
σε αθλητικές δραστηριότητες. Παράλληλα, την 
Τετάρτη 23-09-2015 έγινε κοινή προπόνηση στην 
ΑΕ Πετρούπολης, με τη συμμετοχή περισσοτέ-

ρων από 30 τζουντόκα και των 2 Συλλόγων. 
Αγωνιστικές υποχρεώσεις:
•	 Από	23	έως	27	Οκτωβρίου:	Το	Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Juniors με τη συμμε-
τοχή της Μίνας Αγνέτας Ρίκεν.
•	 O	 Αθλητικός	 Όμιλος	 Ραφήνας	 σε	
συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία 
Τζούντο, το δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και 
τον ΔΟΠΑΠ, διοργάνωσε Τουρνουά την Κυ-
ριακή στις 25 Οκτωβρίου 2015 στο Κλειστό 
Γυμναστήριο Ραφήνας-Πικερμίου.
•	 Το	 Σάββατο	 07-11-15	 διεξήχθη	 το	
Τουρνουά «Σπαρτιάτες» Καλλιθέας.
•	 Το	 Σαββατοκύριακο	 07	 και	 08-11-
15 διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ενόπλων Δυνάμεων (Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας).
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Έξι αθλητές του τμήματος Τζούντο του Α.Ο.Ν.Α έλαβαν μέρος στο σεμινάριο «Nage No Kata».

Στο «Nage No Kata»
6 τζουντόκα του Α.Ο.Ν.Α.

τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.
του

Από την προπόνηση στην ΑΕ Πετρούπολης με τη συμμετοχή τζουντόκα και των δύο συλλόγων.
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Δ υναμικό παρών δίδει φέτος το τμήμα 
στίβου με ένα ξεχωριστό επιτελείο 
προπονητών και συνεργατών. Με το 

προπονητικό αυτό team και με την προσθή-
κη και άλλων όταν θα λειτουργήσουν όλες οι 
κατηγορίες, όπως η νέα κατηγορία ενηλίκων 
ανδρών και γυναικών, το τμήμα Στίβου φιλο-
δοξεί να έχει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
Σας παρουσιάζουμε το προπονητικό team του 
τμήματος.

Φοίβος Καρβέλας: Προπονητής
των αγωνιστικών ομάδων
Απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Τμήμα Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής & Αθλητισμού) στο Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ει-
δικότητα στον Κλασικό Αθλητισμό (Προπονη-
τής Στίβου-Δρόμοι). Μεταπτυχιακές σπουδές 
σε Άθληση & Υγεία (Sport & Gesundheit) στο 
Πανεπιστήμιο Wuerzburg Βαυαρίας. Επιπλέ-
ον επιμόρφωση σε: Χειρομάλαξη, Περίδεση, 
Τραμπολίνο, Προπόνηση με Βάρη, Προπονη-
τική & Αθλητικό Management. Αγωνιστική 
ενασχόληση με στίβο, με καλές παρουσίες σε 
επίπεδο Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, κυ-
ρίως στα 400μ. (1η θέση σε εφήβους, 2η σε 
Νέους, 5η σε Άνδρες –και 4η με σκυταλοδρο-
μία) ως αθλητής του ΑΣΕ Δούκα. Αγωνιστικές 
συμμετοχές και με τα σωματεία: Αχιλλέας 
Αγ.Βαρβάρας, ΑΟ Βουλιαγμένης. Συνεργασίες 
σε αρθρογραφία και φωτορεπορτάζ με ιστοσε-
λίδες όπως: www.stivoz.gr, www.sportshero.
gr, Runner magazine, ΣΕΓΑΣ. Κάλυψη αθλη-
τικών αγώνων και εκδηλώσεων. Επαγγελ-
ματική απασχόληση στον Οργανισμό Science 
Technologies στο τμήμα Sales & Marketing, 
σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο 
της Υγείας, της Άσκησης, της Διατροφής και 
της Ευεξίας (μεταξύ αυτών: παλμογράφοι 
Polar). Πρότερη απασχόληση σε: Εθνικό Ίδρυ-
μα Αποκατάστασης Αναπήρων, Καλοκαιρινό 
Camp Πανελληνίου Γ.Σ. Μικρές ηλικίες σε 
στίβο Α.Σ.Ε. Δούκα. Πρακτική εξάσκηση με 
εκγύμναση σε: άτομα Τρίτης Ηλικίας, άτομα 
με προβλήματα όρασης, ασθενείς σε μετεγ-
χειρητικό στάδιο. Συμμετοχή σε διοργάνωση 
σε:	 Meeting	 Special	 Olympics	 (Wuerzburg),	
«Αθλητική Εβδομάδα» ΤΕΦΑΑ, Πανελλήνια 
συνέδρια ΠΕΠΦΑ.

Ευαγγελία Αλχασίμη: Προπονήτρια
των Ακαδημιών
Η Ευαγγελία είναι Πτυχιούχος της Σχολής 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανε-
πιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στον Στίβο. 
Κατέχει και την ειδικότητα της προσαρμοσμέ-

νης κινητικής αγωγής και γνωρίζει άριστα την 
Ελληνική νοηματική γλώσσα. Ασχολήθηκε 
ερασιτεχνικά με τον Κλασσικό Αθλητισμό, την 
κολύμβηση και τις αθλοπαιδιές. Έχει πλούσια 
δραστηριότητα ως ομαδάρχισσα σε παιδικές 
κατασκηνώσεις, καλοκαιρινά camp και παι-
δικούς σταθμούς. Επίσης έχει ασχοληθεί στο 
σύλλογο προσαρμοσμένων αθλητικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ως βοηθός 
παιδαγωγού σε παιδιά με διάχυτες αναπτυ-
ξιακές διαταραχές (ALMA). Έχει προσφέρει 
εθελοντική εργασία στον κλασσικό μαραθώ-
νιο καθώς και στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας 
τα τελευταία χρόνια. Σημαντική εθελοντική 
εργασία έχει προσφέρει και στον κλασσικό 
μαραθώνιο	των	Special	Olympics.	

Λυδία Κονίδη: Προπονήτρια των μικρών
κατηγοριών
Η Λυδία είναι Τελειόφοιτος της Σχολής Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπι-
στημίου Αθηνών με ειδίκευση στον Στίβο. 
Έλαβε υποτροφία από το  Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών την χρονιά 2011-2012. Έχει ειδί-
κευση στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή 
και πιστοποιημένο πτυχίο Personal &Weight 
Trainer από την A.F STUDIES FITNESS Η επι-
στημονική της κατάρτιση συμπληρώνεται με 
συμμετοχή σε πολλά Αθλητικά σεμινάρια και 
συνέδρια όπως: Αθλητιατρικό Σεμινάριο με 
θέμα: Ά Βοήθειες στους αγωνιστικούς χώ-
ρους, Ημερίδα με θέμα: Η ιπποθεραπεία και 
ο ρόλος της στη σύγχρονη αποκατάσταση, 
Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Οι εξελίξεις 
της Φυσικής Αγωγής και της Ειδικής Φυσικής 
Αγωγής στην Ελλάδα και τον Κόσμο, Επιστη-

μονική Ημερίδα με θέμα: Άσκηση και παιδι-
κή παχυσαρκία, Σεμινάριο Βασικών Αρχών 
Ναυαγοσωστικής και Ά Βοηθειών. κ.α. Υπήρ-
ξε αθλήτρια των δρόμων ταχύτητας με πολλές 
διακρίσεις σε περιφερειακό και πανελλήνιο 
επίπεδο.

Προκόπης Χατζάκης: Νέος Προπονητής
Παμπαίδων-Παγκορασίδων Α
Ο Προκόπης Χατζάκης είναι Πτυχιούχος της 
Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στον Στί-
βο. Έλαβε 2 υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρα-
τικών Υποτροφιών την χρονιά 2007-2008 και 
2008-2009. Τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού 
τμήματος του ΣΕΦΑΑ στο πρόγραμμα «Φυσι-
κή Αγωγή και Αθλητισμός» με ειδίκευση την 
προπονητική Κλασικού Αθλητισμού (Αθλητικοί 
Δρόμοι). Έχει συμμετάσχει ως αθλητής, στην 
Εθνική Ομάδα Στίβου (1οι Αγώνες Μαύρης Θά-
λασσας Π-Κ, Τραπεζούντα, 2007/ 8εθνής Συ-
νάντηση Ε-Ν, Τύνιδα, 2010). Παράλληλα, εχει 
κατακτήσει μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλή-
ματα Στίβου όλων των κατηγοριών (Παμπαίδες 
Α’, Παίδες, Έφηβοι, Νέοι Άνδρες και Άνδρες), σε 
Ανοιχτό και Κλειστό Στίβο, στα 1500m (1000m 
στην κατηγορία Παμπαίδων Α’). Υπήρξε προπο-
νητής ακαδημιών στίβου και προπονητής Προε-
τοιμασίας υποψηφίων για Στρατιωτικές Σχολές, 
Λιμενικό Σώμα και ΤΕΦΑΑ στον Πανελλήνιο 
ΓΣ. Είναι εκπαιδευτής στη Βασική Υποστήριξη 
της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Αποικι-
σμό (BLS/AED) της Ελληνικής Εταιρείας Καρδι-
οαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) και 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης 
(European Resuscitation Council-ERC).

Το προπονητικό τιμ
ετοιμάζεται για επιτυχίες

τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. του

Οι προπονητές του τμήματος Στίβου (απο αριστερά): Προκόπης Χατζάκης, Ευαγγελία Αλχασίμη, Λυδία 
Κονίδη και Φοίβος Καρβέλας.
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τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.
του

ΤΜΗΜΑΤΑ:

•	Kλασσικού	Μπαλλέτου
•	Σύγχρονου	χορού
•	Μοντέρνου	χορού

www.sxolimpalletou-kalfodimos.gr

Λ.	ΚΥΠΡΟΥ	184	(8η	στάση),	ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ./FAX:	210	96	13	290

Όλες	οι	εκδηλώσεις	της	σχολής	και	τα	κοστούμια	
μπαλλέτου	των	παραστάσεων	είναι	μια	προσφορά	

της	σχολής	μας	στους	σπουδαστές	της.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	ΣΠΟΥΔΩΝ
ROYAL	ACADEMY	of	DANCING

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Σχολή
  Χορού

Λεωφ. Κύπρου 36 Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9951756

dimi.chryssa@gmail.com
    dimi women’s fashion

Κατεψυγμένα Προϊόντα

Λ. Κύπρου 94 (5η στάση), Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 99 60 352

Κιν.: 697 417 2820 - 694 515 8900
email: info@fishiki-diatrofi.gr

www.fishiki-diatrofi.gr


