
ΒΡΟΧΗ ΓΚΟΛ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!! 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ! 
πιάς 2 γκολ και από 
1 γκολ οι Μπάστας 

και Μεμάι. Από την 

GENESIS PHARMA 
η οποία είχε και την 

συμπαράσταση των 
φιλών της που πα-

ρακολούθησαν τον 
αγώνα, σκόραρε ο 

Μετοικίδης . 

Η πρωταθλήτρια 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ξεκί-

νησε εντυπωσιακά 

κερδίζοντας με το 
εντυπωσιακό 9-1 

την GENESIS 
PHARMA η οποία 

έδειξε πολύ δυνατή 
ομάδα με συνεχεία 

που προμηνύεται 

καλύτερη. Ξεκινώ-
ντας εντυπωσιακά 

με τον Γιώργο 

Στεργίου  να ανοί-
γει τον χορό των 

γκολ για την νέα 

χρονιά ενώ ο Φά-
νης Βλαστός έδειξε 

ότι και φέτος θα εί-
ναι το μεγάλο φα-

βορί για τον τίτλο 
του πρώτου σκόρερ 

της διοργάνωσης 

σημειώνοντας 4 
γκολ, ακόμη σκό-

ραραν ο Κουτσου-

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ξεκί-
νησε το δεύτερο τουρνουά 

φαρμακευτικών εταιρειών υπό 

την αιγίδα του ΣfΕΕ  με τα παι-
χνίδια της 1ης αγωνιστικής να 

είναι πλούσια σε γκολ και θέα-
μα με πολλούς πρωταγωνιστές 

απ το 1ο  τουρνουά να ξεκινούν 
πολύ δυνατά  ενώ υπάρχουν 

και πολλοί νέοι παίχτες που θα 

μας κινήσουν το ενδιαφέρον με 
τις ικανότητες τους. Οι ομάδες 

που πρωταγωνίστησαν στο 
πρώτο τουρνουά έδειξαν τις 

δυνάμεις τους με το καλημέρα 
ενώ προστεθήκαν σε αυτές και 

νέες ομάδες ικανές να φτάσουν 

πολύ ψηλά στο πρωτάθλημα. Η 
αγωνιστική ξεκίνησε την Τετάρ-

τη με τρεις αγώνες.  

ΦΑΣΗ ΑΠO ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-GENESIS 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

Αθλητικό Μάνατζμεντ 
Εθνικής Αμύνης 61 

15669 Παπάγος  
210 65 10 783 
210 65 16 622 
www.sportoption.gr 

info@sportoption.gr 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙΣΗΜΟΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  

GenesisGenesisGenesis   PfizerPfizerPfizer   21:30 

AbbottAbbottAbbott   GlaxoGlaxoGlaxo   21:30 

AlconAlconAlcon   ElpenElpenElpen   20:30 

SanofiSanofiSanofi   JanssenJanssenJanssen   21:30 

PharmaservPharmaservPharmaserv   FamarFamarFamar   21:30 

SolvaySolvaySolvay   BoehringerBoehringerBoehringer   20:30 
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TΕTAΡΤΗ 7/10 
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Στο τελευταίο παιχνίδι της 

ημέρας η JANSSEN αντιμε-

τώπισε την SOLVAY νικώ-
ντας την με 8-1 δείχνοντας 

ότι η προηγούμενη σεζόν 
ήταν μια κακή παρένθεση 

και έμαθε από τα λάθη της 
σκοράροντας πλέον με με-

γάλη ευκολία. Ο Τάσης συ-

νέχισε από εκεί που είχε 
σταματήσει πέρυσι και με 3 

γκολ οδήγησε την ομάδα 
του στη μεγάλη νίκη. Ο Κω-

στόπουλος σημείωσε 2 

γκολ μοιράζοντας παράλλη-
λα και πολλές ασίστ, ενώ 

από 1 γκολ σημείωσαν ο 
Κουτρωνάς  και ο αρχηγός 

της ομάδας Φώντας Τσι-

η ομάδα μαζεύτηκε στο κυ-

λικείο του γηπέδου μαζί με 
τον γενικό διευθυντή κύριο 

Κοφινά, που ήταν από την 

πρώτη στιγμή δίπλα στην 
ομάδα ενισχύοντας τις προ-

σπάθειες της και απ’ ότι μά-
θαμε θα βρίσκεται κοντά της 

σχεδόν σε κάθε αγώνα όπως 

βέβαια και οι φίλαθλοι, διότι 
αξίζει να σημειωθεί ότι η 

SOLVAY είχε την υποστήρι-
ξη 15 περίπου ατόμων. 

γκρής. H SOLVAY από την 

άλλη έδειξε στοιχειά που θα 

την οδηγήσουν σε νίκες στο 
προσεχές μέλλον, σκόρερ 

ήταν ο εξαιρετικός παίχτης 
και αρχηγός της Παντελής 

Τζανάκος. Ενώ πολύ κάλος 
ήταν και ο Αντώνης Ρόκ-

κος  κάνοντας όμορφες ε-

νέργειες στον αγώνα. Αξιο-
σημείωτη και η εμφάνιση 

του Ανδρέα Αγγελόπου-
λου που αγωνίστηκε στην 

θέση του τερματοφύλακα 

στο δεύτερο μέρος και ενώ 
το σκορ ήταν ήδη 7-0 έκανε 

εξαιρετικές επεμβάσεις κρα-
τώντας το σε λογικά πλαίσι-

α. Μετά το τέλος του αγώνα  

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ Η ABBOΤΤ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΕ 10-0 ΤΗΝ PFIZER 

ΔΥΝΑΤΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η JANSSEN, 8-1 ΤΗ SOLVAY  

Σελίδα 2  

PFIZER καλύτερη στο επό-

μενο παιχνίδι καθώς ήταν ο 
πρώτος αγώνας της ομάδας 

και οι παίχτες της έδειξαν 
ότι δεν έχουν προσαρμοστεί 

απόλυτα.  

Η ΑΒΒΟΤΤ έδειξε ότι φέτος 
δεν αστειεύεται καθόλου και  

θα αποτελέσει από τις βασι-

κές διεκδικήτριες για τον 
φετινό τίτλο αφού παίζο-

ντας καταπληκτικό ποδό-
σφαιρο κέρδισε με το επι-

βλητικό 10-0 την PFIZER 
η οποία αν και δεν ξεκίνησε 

καλά ελπίζουμε στη συνέ-

χεια να την δούμε καλύτερη 
και ανταγωνιστικότερη. Φε-

ρέτος, Κοκκαλιάρης και 
Χλέπας με πολύ καλή εμ-

φάνιση αμφότεροι με 2 

γκολ, ενώ και ο Πέρρος ερ-
χόμενος από τον πάγκο, δεν 

θα μπορούσε να λείπει από 

τους σκόρερ σημειώνοντας 
και αυτός 2 γκολ. Από 1 

γκολ σημείωσαν οι Καρβε-
λάς και Γκόνος, με τον τε-

λευταίο να στέκεται άτυχος 
καθώς σε μια ανύποπτη φά-

ση τραυματίστηκε στο πόδι 

χωρίς όμως να είναι κάτι α-
νησυχητικό και θα τον δού-

με στο επόμενο παιχνίδι. 
Του ευχόμαστε περαστικά. 

Αναμένουμε και την 

ΠΛΟΥΣΙΟ ΘΕΑΜΑ ΑΠΟ ABΒOTT ΚΑΙ PFIZER 

ΔΥΝΑΤΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΤΟ JANSSEN-SOLVAY  

ΣfEE Soccer League 2009 



ΜΑΤΣΑΡΑ ΣΤΟ GLAXOSMITHKLINE-ALCON LABS!! 

loch. Για την FAMAR τα 

γκολ πέτυχαν ο Σταύρος 
Κούνας που άνοιξε λογα-

ριασμό ενώ 1 γκολ πέτυχε 
και ο Θεοδώρου. 

Το πρώτο από τα δυο ματς 
της Πέμπτης ήταν το SAN-

OFI AVENTIS-FAMAR  με 

την νεοεισελθόντα ομάδα 
στο πρωτάθλημα να εντυ-

πωσιάζει κερδίζοντας με το 
εκπληκτικό 9-2. Η FAMAR 

η οποία δεν έδειξε με την 
σειρά της τις πραγματικές 

της δυνατότητες καθώς από 

την περσινή σεζόν είδαμε 
ότι είναι μια πολύ δυνατή 

ομάδα και με την προσθήκη 
του αρχηγού της Τάσου 

Βούργα ο οποίος απουσίαζε 

από τον αγώνα θα πρωτα-

γωνιστήσει και στο φετινό 
πρωτάθλημα. Η SANOFI 

AVENTIS από την άλλη 

έδειξε ομάδα ικανή ακόμη 
και για τον τίτλο ενώ πολλοί 

παίχτες της διαθέτουν εξαι-
ρετική τεχνική κατάρτιση με 

πρωτεργάτη τον αρχηγό της 
Νίκο Πολίτη  που πέτυχε 

και 1 γκολ ενώ μοίρασε 

πολλές ασίστ. Οι Αγγελί-
δης, Κατσιμάνης και 

Ντούσκας σημείωσαν από 
2 γκολ ενώ από 1 γκολ πε-

τυχαν ο Καναβός και ο πο-

λύ καλός Αντώνης Le Bol-

δυνατές και ικανές να κυνη-

γήσουν τις πιο ψηλές θέσεις 
στην κανονική διάρκεια του 

πρωταθλήματος που θα 
τους εξασφαλίσουν το πλεο-

νέκτημα στην διάρκεια των 

play off.  

Στο άλλο ματς που είχε και 
το πιο μεγάλο ενδιαφέρον 

αφού μας πρόσφερε πολλές 

συγκινήσεις η GLAXOS-
MITHKLINE κέρδισε με 4-

3 την καταπληκτική ALCON 
LABS έχοντας σε μεγάλη 

μέρα τον καταπληκτικό τερ-
ματοφύλακα της Γιώργο 

Μαύρο που έκανε σωρεία 

εξαιρετικών επεμβάσεων και 
με τον Χαράλαμπο Καϊντά 

να σκοράρει 2 φορές και να 
μοιράζει τις ασίστ στον Λε-

στάκη και τον Χόνδρο, 

που σημείωσαν τα άλλα 
γκολ ξεκινώντας με το δεξί 

τις υποχρεώσεις της. Αξιο-

σημείωτη είναι η αμυντική 
λειτουργία της ομάδας  που 

απ’ ότι φαίνεται θα ξεχωρί-

σει στο πρωτάθλημα. Από 
την άλλη η ALCON LABS 

που αγωνίστηκε εξαιρετικά 
αλλά ήταν άτυχη στην τελι-

κή προσπάθεια είχε παίχτες 
που ξεχώρισαν με τις ενέρ-

γειές ενώ τα 3 γκολ τα πέ-

τυχαν τρεις διαφορετικοί 
παίχτες, οι Επιτροπάκης, 

Κανονιέρης και Λεοντίου 
πράγμα που δείχνει ότι οι 

ομάδα βασίζεται στο καλό 

σύνολο που παρουσίασε και 
όχι σε ατομικές μονάδες. Οι 

δυο ομάδες έδειξαν πολύ 

ΟΙ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΙ SANOFI AVENTIS ΕΔΕΙΞΕ ΤΙΣ 

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΩΝΤΑΣ 9-2 ΤΗΣ FAMAR 

Σελίδα 3 ΣfEE Soccer League 2009-10 

ΩΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗ-

ΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ GLAXO-ALCON 

SUPER SANOFI AVENTIS, ΣΤΡΑΒΟΠΑΤΗΣΕ 

Η FAMAR 



Þ Το ματς ELPEN-BOEHRINGER αναβλήθη-
κε και θα διεξαχθεί στις 22/12/2009.  

Þ Οι παίχτες και οι φίλαθλοι της SOLVAY κα-

τανάλωσαν περισσότερα από 100 σουβλάκια 
στο κυλικείο του γηπέδου και έδειξαν ότι θα 
πάρουν το πρωτάθλημα σ’ αυτόν τον τομέα! 

Þ Αυτή η σελίδα θα φιλοξενεί δηλώσεις των 

πρωταγωνιστών μετά από κάθε παιχνίδι 

Þ Ο project manager Πέτρος Νταλάκος πραγ-
ματοποίησε ταυτοπροσωπία σε όλους τους 
ποδοσφαιριστές των ομάδων χωρίς να υ-

πάρξει το παραμικρό πρόβλημα 

Þ Αρκετός ήταν ο φίλαθλος κόσμος που παρα-
κολούθησε τους αγώνες και αναμένεται α-
κόμη περισσότερος στη συνέχεια 

Α/Α ΟΜΑΔΑ B Aγ. N I H ΓΚΟΛ 

1 ΑΒΒΟΤΤ 3 1 1 0 0 10-0 

2 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ 3 1 1 0 0 9-1 

8 ALCON 0 1 0 0 1 3-4 

9 FAMAR 0 1 0 0 1 2-9 

10 SOLVAY 0 1 0 0 1 1-8 

12 PFIZER 0 1 0 0 1 0-10 

11 GENESIS 0 1 0 0 1 1-9 

3 SANOFI AVENTIS 3 1 1 0 0 9-2 

4 JANSSEN 3 1 1 0 0 8-1 

5 GLAXO 3 1 1 0 0 4-3 

6 ELPEN 0 0 0 0 0 - 

7 BOEHRINGER 0 0 0 0 0 - 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΚΟΡΕΡΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ 

1 ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ 4 

2 ΤΑΣΗΣ JANSSEN 3 

3 ΚΑΪΝΤΑΣ GLAXO 2 

4 ΧΛΕΠΑΣ ABBOTT 2 

5 ΝΤΟΥΣΚΑΣ SANOFI AVENTIS 2 

  ΤΡΙΤΗ 6/10 

 21:30   GENESIS PHARMA-PFIZER 

 21:30  ABBOTT-GLAXO 

  TETAΡΤΗ 7/10 

 20:30  SOLVAY-BOEHRINGER  

 20:30  ALCON LABS-ELPEN 

 21:30  SANOFI AVENTIS-JANSSEN 

 21:30 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-FAMAR  

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΒΒΟΤΤ PFIZER 

GENESIS PHARMA SANOFI AVENTIS 

SOLVAY FAMAR 

 ΜΙΚΡΑ ΜΙΚΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 

PLANET COSMOS 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙΣΗΜΟI  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ 

Συντακτική 
Επιμέλεια: 

Νταϊφώτης 
Παναγιώτης 

Επιμέλεια  
Κειμένων: 

Νταλάκος   
Πέτρος 


