
ΘΕΑΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΧΕ 

Η 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  
Υπέροχο θέαμα και πολλές συ-
γκινήσεις μας επιφύλαξε η 2η 

αγωνιστική του πρωταθλήματος 

φαρμακευτικών επιχειρήσεων 
υπό την αιγίδα του ΣfΕΕ. Τα 54 

γκολ αποτελούν αριθμό ρεκόρ 
για μια αγωνιστική και οι ομά-

δες δείχνουν ότι θέλουν να 
προσφέρουν θέαμα σε κάθε 

τους αγώνα. Μεγάλες νικήτριες 

της αγωνιστικής, η ΑΒΒΟΤΤ 
που επικράτησε της GLAXOS-

MITHKLINE, η SANOFI 
AVENTIS που κέρδισε την 

JANSSEN και η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ 

που επικράτησε πολύ δύσκολα 
της FAMAR με εκπληκτική α-

νατροπή στο τέλος. Οι τρεις 
αυτές ομάδες συνεχίζουν με το 

απολυτό των νικών ενώ και η 
BOEHRINGER που έκανε ντε-

μπούτο αυτή την εβδομάδα ξε-

κίνησε πολύ δυνατά με νίκη επί 
της αισθητά ανεβασμένης SOL-

VAY. Στα άλλα ματς ξεχώρισε 
η νίκη της ALCON HELLAS επί 

της  ELPEN σ’ ένα υπέροχο 
ματς που κρίθηκε στις λεπτομέ-

ρειες ενώ η GENESIS επικρά-

τησε της βελτιωμένης από την 
πρώτη αγωνιστική  PFIZER 

στον έναν από τους 2 αγώνες 
που άνοιξαν την αυλαία της 2ης 

αγωνιστικής. Την Τρίτη 8/10 

λοιπόν διεξήχθησαν οι πρώτοι 
αγώνες ενώ το πρόγραμμα ολο-

κληρώθηκε την Τετάρτη 9/10 
με τα υπόλοιπα παιχνίδια. 
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙΣΗΜΟΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

SolvaySolvaySolvay   AlconAlconAlcon   20:30 

FamarFamarFamar   JanssenJanssenJanssen   21:30 

PharmaservPharmaservPharmaserv   PfizerPfizerPfizer   21:30 

SanofiSanofiSanofi   BoehringerBoehringerBoehringer   20:30 
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Το άλλο ματς της πρώτης 
ημέρας της 2ης αγωνιστικής 

ήταν αυτό μεταξύ της 

GENESIS PHARMA και της 
PFIZER με τους πρώτους 

να επικρατούν τελικά με το 
εύκολο όπως εξελίχθηκε το 

παιχνίδι 7-2. Το ματς ξεκί-
νησε με τις δυο ομάδες να 

ψάχνουν για αρκετή ώρα το 

πρώτο γκολ που θα τους 
έδινε το πλεονέκτημα. Αυτό 

τελικά το κατάφερε η 
GENESIS PHARMA που 

άνοιξε το σκορ και στην συ-

νέχεια ανεβάζοντας στροφές 
κατάφερε να απλουστεύσει 

τα πράγματα. Παίχτης απο-

ες με αποτέλεσμα να μην 

κατορθώσει να πάρει το 

προβάδισμα που θα την βο-
ηθούσε να αποκτήσει ψυχο-

λογία για την συνέχεια του 
παιχνιδιού. Οι παίχτες της 

που χρήστηκαν σκόρερ 

ήταν οι Γεωργιόπουλος 
και Ανδρέου πετυχαίνοντας 

από ένα γκολ έκαστος. 

κάλυψη της νικήτριας ήταν 
ο καταπληκτικός Λάμπρος 

Μετοικίδης ο οποίος σκό-

ραρε 3 φορές και έχει γίνει 
πλέον σύνθημα στα χείλη 

των πιστών φίλων της 
GENESIS που έδωσαν ξανά 

το παρόν ενισχύοντας την 
ομάδα στο δύσκολο έργο 

της. Ο Τζανιδάκης ήταν 

επίσης πολύ θετικός πετυ-
χαίνοντας 2 γκολ ενώ από 

ένα σημείωσαν οι Λάμπρου 
και Νικολάου. Η PFIZER η 

οποία ήταν αισθητά βελτιω-

μένη σε σχέση με την πρώ-
τη αγωνιστική έπαιξε καλά 

αλλά έχασε πολλές ευκαιρί-

OI ”ΚΟΚΚΙΝΟI” ΤΗΣ ABBOTT  ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΤΗΣ 
GLAXOSMITHKLINE 

ΑΝΕΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ GENESIS PHARMA ΜΕ 7-2 ΕΠΙ ΤΗΣ 
PFIZER 

Σελίδα 2  

Χολέβας έχασε πέναλτι 

όταν το σκορ βρισκόταν στο 
4-2 χάνοντας την μεγάλη 

ευκαιρία να διεκδικήσει η 
ομάδα κάτι περισσότερο απ’ 

το δύσκολο αυτό παιχνίδι.  

Το πρώτο ματς της αγωνι-
στικής ήταν αυτό μεταξύ 

της ABBOTT και της 

GLAXOSMITHKLINE που 
βρήκε νικήτρια την πρώτη 

με σκορ 5-2 και φάνηκε ότι 
φέτος οι ’’κόκκινοι’’ είναι ι-

κανοί για πολύ μεγάλα 
πράγματα. Το ματς δεν ήταν 

εύκολο καθώς η GLAXOS-

MITHKLINE διαθέτει μια 
πολύ δυνατή άμυνα και 

έναν εξαιρετικό τερματοφύ-
λακα ο οποίος έκανε ακόμη 

μια εκπληκτική εμφάνιση. 

Δυστυχώς φάνηκε η απου-

σία του πρώτου της σκόρερ 
Καϊντά. Για την ABBOTT ο 

Μιχάλης Φερέτος πέτυχε 1 

γκολ ενώ φαίνεται ότι την 
εκτελεστική δεινότητα του 

Πέρρου την έχουν ”κλέψει” 
μέχρι στιγμής 2 παίχτες, ο 

Αντώνης Χλέπας ο οποίος 
πέτυχε 2 γκολ και έφτασε 

τα 4 όσα και ο Δημήτρης 

Κοκκαλιάρης που πέτυχε 
τα άλλα 2 και έφτασε και 

αυτός τα 4 τέρματα. Για την 
GLAXOSMITHKLINE σκό-

ραραν οι Λεστάκης και 

Χόνδρος ενώ ο Ξενοφών 

Η ΑΒΒΟΤΤ ΕΚΑΝΕ ΤΟ 2 ΣΤΑ 2, ΠΡΩΤΗ 

ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ GLAXO 

ΕΥΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ GENESIS, 

ΣfEE Soccer League 2009 



ΜΑΤΣ ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΝΕΥΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ALCON HELLAS ΚΑΙ ELPEN 

ληλα και πολύ καλές εμφα-

νίσεις. Στα αξιοσημείωτα ε-
πίσης είναι η συγκέντρωση 

της ομάδας μετά τον αγώνα 
στο κυλικείο του γηπέδου 

παρακολουθώντας τα υπό-

λοιπα παιχνίδια. 

Σαρωτική στην πρεμιέρα της 
η BOEHRINGER παίζοντας 

εκπληκτικό ποδόσφαιρο 

κέρδισε με 9-2 την μαχητι-
κή SOLVAY. Η δεύτερη 

στάθηκε άτυχη καθώς έπεσε 
πάνω στον εξαιρετικό Νίκο 

Μαζωνάκη που σημείωσε 4 
γκολ με καταπληκτική εμ-

φάνιση. Ο Μανώλης Δαρα-

τσάνος και ο αρχηγός 
Γιώργος Χριστοδούλου 

πέτυχαν από 2 ενώ ο πρώ-
τος σκόρερ της ομάδας Βα-

σίλης Βλάχος σημείωσε το 

τελευταίο, αφού πρώτα 

έχασε πάρα πολλές ευκαιρί-
ες με αποκορύφωμα το δι-

πλό δοκάρι που έκλεψε την  

παράσταση. Για την SOL-
VAY η οποία έπαιξε καλά 

χάνοντας και αυτή πολλές 
ευκαιρίες σκόραρε 2 φορές 

ο Πετρόπουλος που ήταν 
εξαιρετικός ενώ και ο Ροδο-

κανάκης ήταν πολύ καλός, 

ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γί-
νει για τον Θοδωρή Σχίζα 

ο οποίος διανύει πάρα πολ-
λά χιλιόμετρα για να αγωνι-

στεί για την ομάδα του 

πραγματοποιώντας παράλ-

τρης Τσαρούχης. Εξαιρετι-

κοί εμφάνιση πραγματοποί-
ησαν και οι τερματοφύλακες 

της, Shira Gentian και Δι-
ονύσης Μαυρίδης οι οποί-

οι έσωσαν ουκ ολίγες φορές 

την εστία τους από άλλη 
παραβίαση με υπέροχες ε-

πεμβάσεις. 

Πολύ μεγάλο παιχνίδι διεξή-
χθη μεταξύ της ALCON 

HELLAS και της ELPEN 

που βρήκε νικήτρια την 
πρώτη με 4-3.Το ματς καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ήταν 
ένα πραγματικό ντέρμπι με 

πολλές δυνατές μάχες και 
με συγκλονιστική εξέλιξη 

καθώς μέχρι και 8 λεπτά 

πριν το τέλος το σκορ ήταν 
ισόπαλο 2-2. Εκείνη την 

χρονική περίοδο όμως η 
ALCON κέρδισε πέναλτι που 

εκτέλεσε εύστοχα ο Επιτρο-

πάκης και έτσι πήρε το 
προβάδισμα με 3-2. Η 

ELPEN προσπάθησε να πιέ-

σει για την ισοφάριση χωρίς 
να τα καταφέρει και ο Σα-

μιώγλου σε μία αντεπίθεση 

έκανε το 4-2 δίνοντας σαφή 
πλεονέκτημα στην ομάδα 

του. Οι ’’πράσινοι’’ δεν το 
έβαλαν όμως κάτω και μείω-

σαν αμέσως με τον αρχηγό 
τους Τριαντάφυλλο Χα-

σούρα παρόλα αυτά  δεν 

κατάφεραν να σκοράρουν 
και να φέρουν το ματς στα 

ίσα. Τα υπόλοιπα γκολ για 
την νικήτρια ομάδα πέτυχαν 

οι ίδιοι παίχτες, από ένα 

έκαστος ενώ για την ELPEN 
σκόραρε άλλο ένα ο αρχη-

γός της και ένα ο Δημή-

ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ Η BOEHRINGER ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ 9-2 ΤΗΣ 

SOLVAY 

Σελίδα 3 ΣfEE Soccer League 2009-10 

ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ALCON ΚΑΙ ELPEN 

ΔΥΝΑΤΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η BOEHRINGER, ΔΕΝ 

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ Η SOLVAY 



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΚΑΙ FAMAR ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΑΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΤΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ 

τοποίησε και πολύ καλή εμ-

φάνιση όπως επίσης οι Τά-
σης και Τσιγκρής ενώ ο 

Κωστόπουλος ήταν μακριά 
απ’ τον καλό του εαυτό και 

δεν κατάφερε να σκοράρει 

κι αυτή την αγωνιστική. 

Μετά τα 2 πρώτα ματς ακο-
λούθησε το παιχνίδι μεταξύ 

της SANOFI AVENTIS και 

της JANSSEN, με τους 
πρώτους να πραγματοποι-

ούν εξαιρετική εμφάνιση 
κερδίζοντας με το εντυπωσι-

ακό 10-1 δείχνοντας ότι θα 
αποτελέσουν ένα από τα 

φαβορί για την κατάκτηση 

του πρωταθλήματος. Πρώ-
τος σκόρερ ήταν ο εξαιρετι-

κός Δημήτρης Le Bolloch 
που πέτυχε 3 γκολ ενώ από 

2 γκολ σημείωσαν ο Δημό-

πουλος, ο Παπαχριστό-

πουλος και ο Μακρής με 
τον Αγγελίδη να γράφει 

και αυτός το όνομά του 

στον πίνακα των σκόρερ πε-
τυχαίνοντας ένα τέρμα. Για 

την JANSSEN που της 
έλειψε η αποτελεσματικότη-

τα της πρώτης αγωνιστικής 
χάνοντας πολλές ευκαιρίες 

και θυμίζοντας μας αγώνες 

από το προηγούμενο πρω-
τάθλημα όπου η δυστοκία 

της ομάδας, της στέρησε μία 
θέση στην τριάδα, σκόραρε 

ο εξαιρετικός Βασίλης Σί-

μος, που μάλιστα πραγμα-

έκανε ένα από τα καλύτερα 

της παιχνίδια σκόραραν ο 

Αλέξανδρος Θεοδώρου 
που πέτυχε 2 γκολ και φαί-

νεται ότι θα είναι ο ηγέτης 
της ομάδας ενώ οι Παπαδό-

πουλος και Κούνας από 

ένα και θα αποτελέσουν και 
φέτος σημαντικότατες μονά-

δες. 

Το συγκλονιστικότερο παι-
χνίδι της βραδιάς που το 

παρακολούθησαν και οι ο-

μάδες που έπαιζαν νωρίτερα 
ήταν αυτό μεταξύ της ΦΑΡ-

ΜΑΣΕΡΒ και της FAMAR με 
την περσινή πρωταθλήτρια 

να γυρίζει από την κόλαση 
στο τελευταίο τρίλεπτο και 

να παίρνει την νίκη με 5-4. 

Η FAMAR η οποία παρου-
σιάστηκε πολύ δυνατή δια-

τηρούσε το προβάδισμα μέ-
χρι και 3 λεπτά πριν την 

λήξη, εκείνη την χρονική 

στιγμή όμως ο πρώτος σκό-
ρερ Φάνης Βλαστός ισο-

φάρισε. Λίγο αργότερα ο 

μεγάλος πρωταγωνιστής της 
βραδιάς Γιώργος Στεργίου 

σφράγισε την εξαιρετική του 

εμφάνιση με γκολ καθορι-
στικής σημασίας στο τελευ-

ταίο λεπτό δίνοντας την νί-
κη στην ομάδα του. Η 

FAMAR πίεσε ξανά αλλά το 
χρονόμετρο δεν της άφησε 

τα περιθώρια για την ισοφά-

ριση και την κατάκτηση ε-
νός τουλάχιστον βαθμού. Τα 

άλλα γκολ των περσινών 
κατόχων του τίτλου πέτυ-

χαν και πάλι οι δυο προανα-

φερθέντες ενώ ένα σημείω-
σε και ο Αργύρης Μπά-

στας. Για τη FAMAR που 

ΕΥΚΟΛΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ SANOFI AVENTIS ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΕ 

10-1 ΤΗΝ JANSSEN 
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ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ, ΣΤΟ ΝΗΜΑ ΚΡΙ-

ΘΗΚΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-FAMAR 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ Η SANOFI AVENTIS, 

ΣΚΟΝΤΑΨΕ Η JANSSEN 



ΟΙ ΠΑΙΧΤΕΣ ΤΗΣ SOLVAY 

Þ 15 οπαδοί της ABBOTT και της GLAXO στή-
ριξαν τις προσπάθειες των ομάδων τους  

Þ Ο Διονύσης Μαυρίδης, τερματοφύλακας 
της ALCON βρέθηκε στο ABBOTT-GLAXO 
”κατασκοπεύοντας” τους αντιπάλους του 

Þ Οι φίλοι της GENESIS (10 άτομα περίπου) 
είναι οι πιο εκδηλωτικοί του τουρνουά και 
επινοούν  διάφορους τρόπους (κυρίως ντου-
ντούκες) για να εκδηλώσουν την συμπαρά-
σταση τους όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Þ Καθιερωμένη τείνει πλέον να γίνει η συγκέ-
ντρωση των παιχτών της SOLVAY μετά το 
τέλος του κάθε αγώνα τους. Οι παίχτες της 
ανέλυσαν τα θετικά και τα αρνητικά του ματς 
τους και παρακολούθησαν μαζί το παιχνίδι 
της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ με την FAMAR. 

Þ Επίσης το ίδιο παιχνίδι παρακολούθησαν και 
οι δυο αρχηγοί της  BOEHRINGER Γιώργος 
Χριστοδούλου και Νίκος Μαζωνάκης κα-
θώς και παίχτες της ALCON και της ELPEN. 

Α/Α ΟΜΑΔΑ B Aγ. N I H ΓΚΟΛ 

1 SANOFI AVENTIS 6 2 2 0 0 19-3 

2 ΑΒΒΟΤΤ 6 2 2 0 0 15-2 

8 GLAXO 3 2 1 0 1 6-8 

9 ELPEN 0 1 0 0 1 3-4 

10 FAMAR 0 2 0 0 2 6-14 

12 PFIZER 0 2 0 0 2 2-17 

11 SOLVAY 0 2 0 0 2 3-17 

3 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ 6 2 2 0 0 14-5 

4 BOEHRINGER 3 1 1 0 0 9-2 

5 ALCON HELLAS 3 2 1 0 1 7-7 

6 JANSSEN 3 2 1 0 1 9-11 

7 GENESIS 3 2 1 0 1 8-10 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΚΟΡΕΡΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ 

1 ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ 6 

2 ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ABBOTT 4 

3 LE BOLLOCH SANOFI AVENTIS 4 

4 ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ BOEHRINGER 4 

6 ΧΛΕΠΑΣ ABBOTT 4 

5 ΜΕΤΟΙΚΙΔΗΣ GENESIS PHARMA 4 

  ΠΕΜΠΤΗ 15/10 

 20:30  SANOFI AVENTIS-BOEHRINGER  

 20:30  SOLVAY-ALCON HELLAS 

 21:30  FAMAR-JANSSEN 

 21:30 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-PFIZER  

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ALCON HELLAS ELPEN 

Ο ΦΑΝΗΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 

Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΑLCON 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΗΣ BOEHRINGER 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ 

 ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 

PLANET COSMOS 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙΣΗΜΟI  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ 

Συντακτική 
Επιμέλεια: 

Νταϊφώτης 
Παναγιώτης 

Επιμέλεια  
Κειμένων: 

Νταλάκος   
Πέτρος 


