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Mε στόχο μας 
τις νέες επιτυχίες

Η περσινή σεζόν έκλεισε με διακρίσεις και βραβεύσεις,
η νέα ξεκινά δυναμικά

τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.
του
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Με... μαγιά εμπειρίας 
για καλά αποτελέσματα

΄Ολα όσα έγιναν στο 
αγωνιστικό έτος 1967-68

Με δυνατό... σερβίς 
αρχίζει η χρονιά

Ενισχυμένοι οι Άνδρες, 
νέο αίμα στις υποδομές

Καλοκαιρινές διακρίσεις

Με αυξημένες 
προσδοκίες στο ταρτάν

Α γαπητοί γονείς, αθλητές και φίλοι του 
συλλόγου.
Με την έναρξη της νέας αθλητικής χρο-

νιάς θα ήθελα να απευθύνω ένα θερμό καλω-
σόρισμα από τη Διοίκηση του Α.Ο.Ν. Αργυρού-
πολης και εμένα προσωπικά σε όλους εσάς που 

εμπιστεύεστε και στέκεστε δίπλα στο Σύλλογο.
Σας βεβαιώνω ότι θα κάνουμε το καλύτερο που 
μπορούμε για να επιτύχουμε τους στόχους και 
τις επιδιώξεις που έχουμε θέσει στον υγιή στίβο 
του Αθλητισμού, σε συνέχεια της περσινής σε-
ζόν, που έκλεισε με επιτυχίες, αλλά και βραβεύ-
σεις στην ετήσια γιορτή του Α.Ο.Ν.Α. 
Σας εύχομαι μια πολύ καλή αθλητική χρονιά με 
υγεία για εσάς και τις οικογένειες σας και να 
είστε σίγουροι ότι όλοι εμείς στον Α.Ο.Ν. Αρ-
γυρούπολης θα παλέψουμε για να κάνουμε τα 
όνειρα και τις φιλοδοξίες όλων στο Σύλλογο 
πραγματικότητα.
 Με τιμή
 Κώστας Βάγιας
 Πρόεδρος Α.Ο.Ν.Α.

Κώστας
Βάγιας
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Α.Ο.Ν.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ



Τ ο καλοκαίρι έλαβε τέλος, αλλά τα 
καλύτερα αρχίζουν τώρα για τον 
Α.Ο.Ν.Α. Όλα τα Τμήματα του ιστορι-

κού Συλλόγου μας, από το Ποδόσφαιρο, το 
Βόλεϊ, το Μπάσκετ, μέχρι το Τζούντο και τον 
Στίβο είναι πανέτοιμα για μια νέα και απαι-
τητική χρονιά, αφήνοντας πίσω μια σεζόν 
που έκλεισε με επιτυχίες, διακρίσεις, αλλά 
και βραβεύσεις στην Ετήσια Γιορτή του 
Συλλόγου μας (σελ. 4,9). 
Με τις «μπαταρίες» γεμάτες και τον καλό 
σχεδιασμό, όλο το έμψυχο δυναμικό του 
Αθλητικού Συλλόγου Νέων Αργυρούπολης 
είναι έτοιμο να πατήσει γκάζι και να προ-
σπαθήσει όχι απλώς για το καλύτερο, αλλά 
για διακρίσεις και επιτυχίες που θα φέρουν 
τον Α.Ο.Ν.Α  σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. 
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι 
και φέτος ο Σύλλογος μας εξακολουθεί να 
αποτελεί μια «αθλητική κυψέλη», η οποία 
αναπτύσσει και εξελίσσει αθλητές και αθλή-
τριες στο πλαίσιο οικογενειακού κλίματος. 
Παράλληλα, και αυτή τη σεζόν που ξεκινά 
στόχος μας είναι, πέρα από την ανάπτυξη, 
να προσελκύσουμε τη νεολαία στα γήπεδα 
και στο υγιές κλίμα του αθλητισμού και της 
άμιλλας. 
Οι πρώτες ομάδες του Α.Ο.Ν. Αργυρούπο-
λης ενισχύθηκαν σε έμψυχο δυναμικό, θέ-
λοντας να ανέβουμε κι άλλα… σκαλοπάτια, 
αλλά ο Σύλλογος μας εξακολουθεί να κα-

ταβάλλει σημαντικές και εν τέλει επιτυχη-
μένες προσπάθειες για την ανάπτυξη των 
ακαδημιών και των υποδομών του. Με ση-
μαντικές μεταγραφές στις πρώτες ομάδες 
και ελπιδοφόρες και συνάμα αρκετές εγ-
γραφές στις ακαδημίες, είμαστε για ακόμη 
μια χρονιά έτοιμοι για τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα, αλλά και τις καλύτερες συν-
θήκες άθλησης των παιδιών σας.
Όλα αυτά βέβαια, με τη σημαντική και δια-
χρονική στήριξη της δημοτικής αρχής του 
δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. Συγκε-
κριμένα μέσω του Οργανισμού Νεολαίας 
και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αρ-
γυρούπολης (ΟΝΑΔΕΑ), κάνει χρήση των 
σύγχρονων δημοτικών αθλητικών εγκα-
ταστάσεων (Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Στάδιο 
Αργυρούπολης, Α΄ Κλειστό Γυμναστήριο 
Αργυρούπολης, Β΄ Κλειστό Γυμναστήριο 
Αργυρούπολης και το Σπίτι της Γυμναστι-
κής), υποστηρίζοντας και αναπτύσσοντας 
τον αθλητισμό σε μια σειρά αθλημάτων στα 
οποία διακρίνονται οι αθλητές και οι αθλή-
τριες του Α.Ο.Ν.Α. 
Μια νέα αθλητική χρονιά ξεκινά λοιπόν, με 
τις βάσεις να έχουν μπει και να χαρακτηρί-
ζονται κάτι περισσότερο από αξιόλογες και 
όλους του ανθρώπους του Συλλόγου μας να 
είναι έτοιμοι για ακόμη καλύτερες μέρες και 
ακόμη περισσότερες επιτυχίες. 
Πάμε Α.Ο.Ν.Α…

Πάμε γερά 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
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Το έντυπο τα «Nέα του Α.Ο.Ν.Α.» διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ
Tα δικαιώματα της έκδοσης ανήκουν στην Inpraxis

τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.
του

Το νέο Δ.Σ.
Μια νέα σεζόν αρχίζει με ένα και-
νούργιο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Οι εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου Δ.Σ. του ΑΟΝ Αργυρούπο-
λης διεξήχθησαν πριν «κλείσει» 
η περσινή αγωνιστική περίοδος 
και συγκεκριμένα στις 17 Ιουνίου 
στο Α’ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης.
Το 15μελές Διοικητικό Συμβού-
λιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 
19 του περασμένου Ιουνίου και 
προέκυψε η παρακάτω σύνθεση:

Βάγιας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος.
Παπαδόπουλος Δαμιανός, Α΄ Αντιπρόεδρος.
Αποστολάκη Μαρία, Β΄ Αντιπρόεδρος.
Σταματάκης Εμμανουήλ,  
Γενικός Γραμματέας.
Κοντογιαννόπουλος Γιώργος, Ταμίας.
Πάνου Ζώτος, Αναπληρωτής Γραμματέας.
Καλφοδήμος Παναγιώτης,  
Γενικός Αρχηγός Ποδοσφαίρου.
Μουλακάκης Αποστόλης,  
Γενικός Αρχηγός Πετοσφαίρισης.
Παπασωτηρίου Αντώνης,  
Γενικός Αρχηγός Καλαθοσφαίρισης.
Παπουτσάκης Μιχάλης,  
Γενικός Αρχηγός Τζούντο.
Μηνόπουλος Ιωάννης,  
Γενικός Αρχηγός Στίβου.
Μαρτιναίος Κώστας, Μέλος.
Δαρδαγάνη Κωνσταντίνα, Μέλος.
Χριστοδουλόπουλος Θανάσης, Μέλος.
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Μέλος



Έ 
χει ξεκινήσει η προετοιμασία 
όλων των τμημάτων βόλεϊ του 
Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης για την 

αγωνιστική περίοδο 2015-2016.
Σε σχέση με την περασμένη σεζόν έγι-
ναν αρκετές αλλαγές σε ορισμένα τμή-
ματα και λιγότερες σε κάποια άλλα, 
πάντα με γνώμονα την υλοποίηση του 
πλάνου και της πορείας που έχουμε 
χαράξει, έτσι ώστε στο μέλλον αθλη-
τές και αθλήτριες των ακαδημιών μας 
να στελεχώνουν τις πρώτες ομάδες 
του τμήματος. Η μύηση στον αθλητισμό 
και ειδικότερα στο βόλεϊ περισσοτέρων 
παιδιών, η βελτίωση των υλικοτεχνι-
κών υποδομών και του επιπέδου εκ-
μάθησης του βόλεϊ, είναι προταρχικός 
στόχος της διοίκησης και εργαζόμαστε 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της ανα-
βάθμισης του τμήματος στον Α.Ο.Ν.Α. 
προχωρήσαμε σε νέες προπονητικές 
συνεργασίες, και το νέο προπονητικό 
«αίμα» που εντάχθηκε στις τάξεις του 
συλλόγου ευελπιστούμε να δώσει μια 
νέα δυναμική, και μέσα από την σκλη-
ρή δουλειά, τον προγραμματισμό και 

την διοίκηση παρούσα εκεί που πρέπει, 
να επιτευχθούν οι στόχοι μας. 

Βελτιώσεις
Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις ιδι-
αίτερες καταστάσεις που επικρατούν 
στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, δεν 
το βάζουμε κάτω. Προσπαθούμε, οργα-
νωνόμαστε, και όπως θα διαπιστώσετε 
με μια επίσκεψη στο κλειστό γυμναστή-
ριο, έχουν προστεθεί αρκετά νέα όργανα 
και συστήματα, τα οποία θα βοηθήσουν 
στην καλύτερη εκμάθηση του βόλεϊ.
Όλοι στο τμήμα πετοσφαίρισης του 
ΑΟΝΑ, λιθαράκι λιθαράκι χτίζουμε το 
μέλλον το οποίο είναι εκεί μας περιμένει 
και είναι στο χέρι μας να φτάσουμε στο 

τέρμα του δρόμου της επιτυχίας, που 
είναι η ανάδειξη αθλητών και αθλητρι-
ών εμποτισμένους με το αθλητικό ιδε-
ώδες και προικισμένους με την γνώση 
του αθλήματος που εκπροσωπούμε. Εί-
μαστε σίγουροι ότι όποιος εργάζεται και 
προσπαθεί στο τέλος ανταμοίβεται. 
Ο ΑΟΝΑ είναι μεγάλος και ευελπιστού-
με να τον κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο.

Σελίδα 3

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Με δυνατό σερβίς ξεκινά η σεζόν
τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. του

Σ το δυναμικό του 
τμήματος πετο-

σφαίρισης του Α.Ο.Ν.Α. 
εντάχθηκε ο προπονη-
τής Γιώργος Στάης, ο 
οποίος ανέλαβε την δι-
εύθυνση των ακαδημι-
ών Μίνι βόλεϊ. Ο Γιώρ-
γος Στάης είναι πτυχιούχος του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με πτυχίο στην επιστήμη 
φυσικής αγωγής και αθλητισμού 
και ειδίκευση στην προπονητική 
πετοσφαίρισης. Είναι επίσης πτυ-
χιούχος του Χαροκόπειου Πανε-
πιστημίου του τμήματος επιστή-
μης διαιτολογίας-διατροφής με 
μεταπτυχιακό στην εφαρμοσμένη 
διαιτολόγια-διατροφή.
Ο Γιώργος Στάης με την προπο-
νητική του εμπειρία σε συνδυ-
ασμό με την επιστημονική του 
κατάρτιση και την εξειδικευμένη 
γνώση που διαθέτει, αναλαμβά-
νει το δύσκολο έργο της διεύθυν-

σης των ακαδη-
μιών, με στόχο 
να γνωρίσουν τα 
παιδιά τον κό-
σμο του βόλεϊ, 
να γνωρίσουν το 
αθλητικό ιδεώ-
δες, και τελικά 

μέσα από την προσπάθεια, την 
συμμετοχή, και την ευγενή άμιλ-
λα, να αγαπήσουν τον αθλητισμό 
και τη ζωή. 
Παρά τις οποίες δυσκολίες (ση-
μάδια των καιρών…) είμαστε 
αποφασισμένοι στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης και αναβάθμισης του 
τμήματος να προχωρήσουμε στις 
αλλαγές εκείνες οι οποίες θα δώ-
σουν νέα δυναμική και μια ου-
σιαστική ώθηση στους στόχους 
που σαν διοίκησή έχουμε βάλει.
Ευχόμαστε στον Γιώργο καλή 
επιτυχία στο έργο του και τον δι-
αβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε δί-
πλα του σε ότι χρειαστεί.

Η 
Διοίκηση του τμήματος 
πετοσφαίρισης του ΑΟΝ 

Αργυρούπολης είναι στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώσει την 
έναρξη συνεργασίας με την προ-
πονήτρια Κατερίνα Οικονόμου.
Η Κατερίνα Οικονόμου είναι 
γεννημένη το 1972 είναι πτυχι-
ούχος του τμήματος Οικονομίας 
& Διοίκησης των ΤΕΙ Αθηνών, 
και είναι κάτοχος διπλώματος 
προπονήτριας πετοσφαίρισης 
Β΄ κατηγορίας, με άδεια εξα-
σκήσεως επαγγέλματος έως και 
Α2 Εθνική κατηγορία. Υπήρξε 
αθλήτρια στις ομάδες ΑΓΣ Ιωαν-
νίνων, Πειραικός, Μοσχάτο, Ίρις, 
και ΑΠΣ Πήγασος, με συμμετοχή 
στην Προ-Εθνική Κορασίδων 
Ηπείρου ως αρχηγός για 3 έτη.
Η Κατερίνα ανέλαβε τα τμήμα-
τα των Παγκορασίδων με σκο-

πό και 
σ τ ό χ ο 
να υλο-
ποιήσει 
το αναπτυξιακό όραμα και συ-
νάμα το στοίχημα της διοίκησης 
του τμήματος πετοσφαίρισης για 
την ανάπτυξη των υποδομών. 
Στο πρόσωπο της Κατερίνας 
βρήκαμε την ποιότητα και τον 
επαγγελματισμό, που μαζί με 
το οργανωτικό πλαίσιο και τη 
διαρκή διοικητική υποστήριξη, 
ευελπιστούμε σε σημαντικές 
και αναγνωρίσιμες προοπτικές 
ανάπτυξης για της αθλήτριες του 
τμήματος.
Καλωσορίζουμε την Κατερίνα 
στην αθλητική οικογένεια του 
ΑΟΝΑ και θα είμαστε δίπλα της 
στην επιτυχία αλλά και στα δύ-
σκολα.

Η Οικονόμου στο τιμόνι 
των Παγκορασίδων

Με Στάη οι ακαδημίες Μίνι βόλεϊ
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ΓΙΟΡΤΗ

Μ 
ε μια λαμπρή τελετή αποχαιρέ-
τησε ο Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης 
τη σεζόν που πέρασε, προτού 

έρθει το καλοκαίρι και η ξεκούραση, 
αλλά και τα όνειρα εν όψει της νέας πε-
ριόδου. 
Στο συνεδριακό κέντρο «Μίκης Θεοδω-
ράκης» πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-
τη 27 Μαΐου η ετήσια γιορτή  του Συλ-
λόγου και οι βραβεύσεις τον αθλητών 
και αθλητριών όλων των τμημάτων του 
Α.Ο.Ν.Α. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης 
κ. Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Πρόεδρος 
του ΟΝΑΔΕΑ κ. Γιώργος Καλιντέρης, 
Δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι σω-
ματείων και άλλων φορέων της πόλης.
Με την παρουσία τους τίμησαν τον Σύλ-
λογο μας ο Ολυμπιονίκης Ηλίας Ηλιά-
δης, η 5η Ολυμπιονίκης και πρώην 
αθλήτρια του Α.Ο.Ν.Α. Μαρία Καραγγια-
νοπούλου, καθώς και ο ομοσπονδιακός 
προπονητής του τζούντο Νίκος Ηλιάδης. 
Σε όλους τους παραπάνω απονεμήθη-
καν αναμνηστικές πλακέτες από τον Δή-

μαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης και 
τον πρόεδρο του Α.Ο.Ν.Α. για την πολύ-
τιμη προσφορά τους στον Αθλητισμό.
Πέραν από τους αθλητές και τις αθλή-
τριες που βραβεύτηκαν για τις διακρί-
σεις τους στα διάφορα πρωταθλήματα, 
το Δ.Σ. του συλλόγου τίμησε επίσης τον 
πρώην Γενικό Αρχηγό του τμήματος 
Βόλεϊ και πρώην πρόεδρο του Α.Ο.Ν.Α. 
κ. Γιώργο Χειλαδάκη, καθώς επίσης 
τους υποστηρικτές του τμήματος Βόλεϊ 

κ. Ηλία Σγούρο και κ. Σπύρο Κόντο, για 
την προσφορά τους στο τμήμα. Τιμήθη-
καν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Συλλό-
γου κ. Δαμιανός Παπαδόπουλος για την 
πολυετή προσφορά του, ο κ. Μιχάλης 
Πεσιρίδης για την αφοσίωση του και το 
μεγάλο έργο του -παρακαταθήκη για τον 
Σύλλογο- την συλλογή της Ιστορίας του 
Α.Ο.Ν.Α., καθώς και οι κ.κ. Αντώνης 
Μπάνος και Μανώλης Ανυφαντάκης για 
την υποστήριξη τους προς τον Σύλλογο.

τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.
του

Λαμπρή βραδιά για την Αργυρούπολη          
                    και τον Σύλλογο

Ο Δήμαρχος 
Ελληνικού-
Αργυρούπολης, 
Γιάννης 
Κωνσταντάτος, 
ο Ολυμπιονίκης 
του Τζούντο 
Ηλίας Ηλιάδης 
και ο Πρόεδρος 
του Α.Ο.Ν.Α., 
Κώστας Βάγιας.

Απονομή 
τιμητικής 
πλακέτας στον 
ομοσπονδιακό 
τεχνικό του 
τζούντο Νίκο 
Ηλιάδη από 
τους Κώστα 
Βάγια και Γιάννη 
Κωνσταντάτο. 

Βράβευση του 
πρώην Γενικού 
Αρχηγού του 
τμήματος Βόλεϊ 
και πρώην 
Προέδρου 
του Α.Ο.Ν.Α. 
Γεώργιου 
Χειλαδάκη από 
τον νυν Πρόεδρο, 
Κωνσταντίνο 
Βάγια.

Η 5η Ολυμπιονίκης Τζούντο και πρώην αθλήτρια 
του Α.Ο.Ν.Α. Μαρία Καραγιαννοπούλου.

Η Ιστορία του Α.Ο.Ν.Α. φτάνει κάθε φορά στα 
χέρια των αναγνωστών της εφημερίδας δια χειρός 

κ. Μιχάλη Πεσιρίδη. Για το έργο αυτό, αλλά και 
τη μεγάλη προσφορά του στο Σύλλογο τιμήθηκε 
από τον Πρόεδρο Κώστα Βάγια και τον Δήμαρχο 
Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο. 

 Βράβευση του κ. Μανώλη Ανυφαντάκη 
από τον Πρόεδρο του Α.Ο.Ν.Α. Κωνστα-
ντίνο Βάγια και την τότε Γενική Γραμμα-

τέα και νυν Β΄ Αντιπρόεδρο του Συλλόγου, 
Μαρία Αποστολάκη, για την υποστήριξή 

του στον Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης.



Σ υνεχίζοντας την ποδοσφαιρική αφήγη-
ση από τον ερευνητή της ιστορίας του 

Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης Πεσιρίδη Μιχάλη φτά-
νουμε στο αγωνιστικό έτος 1967-1968. Ένα 
αγωνιστικό έτος που θα αφήσει την σφραγίδα 
του στην ιστορία του Α.Ο.Ν.Α.
Τον Σεπτέμβριο του 1967 στην αίθουσα του 
ΟΠΑΠ έγινε η απονομή των επάθλων πρω-
ταθλητριών και ήθους της περιόδου 1966-
1967 στα σωματεία της ΕΠΣΑ κατά την 
οποία η Αργυρούπολη ήταν ένα από τα τιμώ-
μενα σωματεία. Η κατηγορία όμως που αγω-
νίζεται η ομάδα του Α.Ο.Ν.Α. είναι και πάλι 
η Β΄ κατηγορία και ο Β’ όμιλος, κάτι που 
όπως γράψαμε και στο προηγούμενο φύλλο 
έγινε μετά από την απόφαση της στρατιωτικής 
χούντας της 21ης Απριλίου να ανεβάσει την 
ομάδα του Κορωπίου που τερμάτισε 5η και όχι 
την Αργυρούπολη που κατέκτησε την 1η θέση. 
Η απόφαση αυτή πείσμωσε τους ποδοσφαιρι-
στές, τον προπονητή Τσιμέκη Δημήτριο και τους 
παράγοντες της ομάδος για να βάλουν στόχο 
για μια ακόμα φορά την άνοδο της ομάδος στην 
Α΄ ερασιτεχνική κατηγορία Αθηνών . Η διοίκη-
ση της ομάδος αποτελείται από τους κάτωθι 
: ΚΟΡΩΝΕΛΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Πρόεδρο), 
ΜΥΛΩΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Αντιπρόεδρο), ΘΩΜΑΙ-
ΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (Γεν. Γραμματέα), ΒΑΓΓΕΛΑΤΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Ταμία), ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗ (Γεν. Αρχηγό), ΚΟΜΠΟΡΟΖΟ ΑΝ-
ΔΡΕΑ (Έφορο υλικού και αρχηγό β΄ ομάδος), 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗ και φυσιοθεραπευτής 
της ομάδος είναι ο Κομνηνός Ιωάννης. Σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας για τα ως άνω η ομάδα 
δεν συμμετέχει σε αγώνες Κυπέλλου. Και τον 
Οκτώβριο ξεκινάει η ομάδα τον μαραθώνιο των 
36 αγωνιστικών με πρώτο της αγώνα εκτός 
έδρας με το Α.Π.Ο. Ρούφ. Στην συγκεκριμένη 
αγωνιστική χρονιά η Αργυρούπολη ήλθε 1η 
στα εισιτήρια με μέσο όρο 800 ανά αγώνα.
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΙΓΑΛΕΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ: 15/10/1967 ΩΡΑ:3.00 Μ.Μ.
Α.Π.Ο. ΡΟΥΦ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 1-3
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ 2 – ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΤΑ-
ΝΤΑΛΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΠΕ-
ΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-
ΜΠΑΣΤΑΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ.
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/10/1967 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: ΡΕΠΟ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ: 29/10/1967 ΩΡΑ: 3.15 Μ.Μ. ΑΝΕ-
ΒΛΗΘΗ 
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ: 8/11/1967 ΩΡΑ: 3.00 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Α.Π.Ο. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ:1-1
ΤΟ ΓΚΟΛ: ΤΣΙΜΕΚΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-ΣΑ-
ΓΙΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ 
Κ.-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΜΠΑΣΤΑΣ.
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ:ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ: 5/11/1967 ΩΡΑ: 3.00 Μ.Μ.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΧΑΛΚ.-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ:1-4
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΜΠΑΣΤΑΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-
ΓΚΑΜΩΤΟΣ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΟΥΔΑΡΟΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.- ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-
ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
6/11/1967 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Παρουσία χιλίων περίπου φιλάθλων και εν 
μέσω ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας διεξήχθη 
ο αγών Προόδου Χαλκηδόνας –Α.Ο. Αργυ-
ρουπόλεως, ο οποίος έληξε με νίκην της Αρ-
γυρουπόλεως με σκορ 4-1. Τόσον κατά το 
πρώτον όσον και κατά το δεύτερον ημίχρονον 
ο αγών παρουσίασε εξαιρετικόν ενδιαφέρον. Και 
οι δύο αντίπαλοι ρίφθηκαν με σφοδρότητα εις 
την μάχην δια την κατάκτησιν της νίκης. Την 
υπεροχήν του αγώνος διατήρησε η ομάς της 
Αργυρουπόλεως και μόνον κατά το διάστημα 
60’-80’ αντεπετέθη η Πρόοδος και επέτυ-
χε το μοναδικόν τέρμα της. Η Αργυρούπολις 
με μαχητικούς παίκτας εις την άμυναν και 
την επίθεσιν δικαίως ενίκησεν με το ευρύ σκορ 
4-1. Οι σκόρερ του νικητού είναι οι Πεσιρίδης 
Κ., Γκαμώτος, Τσαλίδης και Μπάστας. Ο δι-
αιτητής και οι επόπται Κατσίκης, Λιναρδάκης, 
Σκούταρης άφησαν άριστας εντυπώσεις».
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ:.12/11/1967 ΩΡΑ:3.00 Μ.Μ.
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 1-4
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΤΣΙΜΕΚΗΣ 2-ΓΚΑΜΩ-
ΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΣΑΓΙΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
13/11/1967 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Η ομάς του Α.Ο.Αργυρουπόλεως ύστερα από 
ένα ωραίο παιχνίδι εθριάμβευσεν επί του Πα-
λαιού Φαλήρου εις το γήπεδον Καλαμακίου με 
σκορ 4-1. Εις το α’ ημίχρονον ο αγών ήτο αρ-
κετά ενδιαφέρων και καμμία ομάς δεν υπερ-
τερούσε σαφώς της άλλης. Τας επιθέσεις της 
μιάς ομάδος διαδέχονται αι επιθέσεις της άλ-
λης. Έτσι εις μίαν επίθεσήν της η Αργυρούπολις 
δια του Πεσιρίδη Κοσμά επιτυγχάνει το πρώτο 
της τέρμα εις το 22’. Εις το δεύτερον ημίχρο-

νον η Αργυρούπολις παίζει αποφασιστικά και 
κατορθώνει να επιτύχει 3 ακόμη τέρματα δια 
του Τσιμέκη εις το 55’ κατόπιν ωραίας μεταβι-
βάσεως του Γκαμώτου, και δια του Γκαμωτου 
με κεφαλιά εις το 60’ και δια του Τσιμέκη εις 
το 74’ κατόπιν εύστοχου κτυπήματος πέναλ-
τι. Το Φάληρο εμείωσεν το σκορ εις το 78’ δια 
του Βασιλειάδη κατόπιν κτυπήματος πέναλτι, 
το οποίον παρεχώρησε ο διαιτητής χωρίς να 
υφίστατο ουδείς λόγος.Η Αργυρούπολις ήξιζε 
του θριάμβου. Διεκρίθησαν από την Αργυρού-
πολιν οι Τσιμέκης, Παπαδάκης, Τάνταλος, και 
από το Φάληρον οι Γρηγορίου και Βασιλειάδης. 
Ο διαιτητής Διακάκης ήτο καλός εκτός της 
φάσεως του πέναλτι που παρεχώρησε στο Φά-
ληρο».
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΓΛΥΦΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ: 1/11/1967 ΩΡΑ: 10.30 Π.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ: 2-0
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΜΠΑΣΤΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-ΣΑ-
ΓΙΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ 
Κ.- ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΑΔΑ-
ΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
20/11/1967 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Εις το γήπεδον Γλυφάδας ο πρωτοπόρος της 
Β’ Αθηνών Α.Ο. Αργυρουπόλεως επεβλήθη του 
Πανθησειακού με σκορ 2-0. Εις το πρώτον μέ-
ρος οι της Αργυρουπόλεως επέβαλαν το παι-
χνίδι των και εσημείωσαν δύο τέρματα, το 1ον 
εις το 2΄ του αγώνος κατόπιν θαυμασίας κα-
θόδου ολοκλήρου της επιθετικής πεντάδος και 
πλασσαριστού σουτ του Μπάστα και το 2ον εις 
το 11’ δια του Πεσιρίδη Κοσμά με εξαιρετικόν 
ωραίον σουτ. 
Η Αργυρούπολις απέδειξεν ότι δικαίως ευρί-
σκεται εις την κορυφήν της βαθμολογίας. Εί-
ναι θαυμασία ομάς με πλήρεις όλας της τας 
γραμμάς. Διακριθέντες οι Πεσιρίδης,Μπάστας, 
Στεφανόπουλος. Η διαιτησία του κ. Γιαννακα-
ρώνη,και των εποπτών Καρρά, Μαινά καλή».
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΠΕΥΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ: 26/11/1967 ΩΡΑ: 3.00 Μ.Μ.
Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 0-0
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-ΣΑ-
ΓΙΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ 
Κ.-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΜΠΑΣΤΑΣ.
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ: 3/12/1967 ΩΡΑ: 10.30 Π.Μ.
ΑΦΟΒΟΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 2-1
ΤΟ ΓΚΟΛ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΣΑΓΙΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-

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

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/1967 ΩΡΑ: 3.00 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: 3-2
ΤΑ ΓΚΟΛ:ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-ΣΑ-
ΓΙΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ 
Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
11/12/1967 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Ο Α.Ο.Αργυρουπόλεως κατόπιν θαυμασίας 
εμφανίσεως ενίκησεν την ισχυράν ομάδα του 
Ακράτητου με σκόρ 3-2. Ο αγών παρουσίασε 
ενδιαφέρον, διεξήχθη ομαλώς και παρουσίασε 
ωραίας φάσεις και συνδυασμούς. Η υπερο-
χή ήτο μοιρασμένη με πλέον επικίνδυνον την 
ομάδα της Αργυρουπόλεως. Οι κυνηγοί της, 
εκμεταλλευθέντες τας παρουσιασθείσας ευκαι-
ρίας, κατόρθωσαν να νικήσουν ένα αντίπαλον 
ισχυρότατον. 
Εις το 30’ ετραυματίσθη ο Μπάστας δια να 
επανέλθη μετά δεκάλεπτον. Εις το 41΄ ο Τσι-
μέκης σημειώνει το πρώτον τέρμα της Αργυ-
ρουπόλεως κατόπιν σουτ- φάουλ. Εις το 60’ 
ο Πεσιρίδης αναβιβάζει το σκορ σε 2-0, εις το 
63΄ ο Καραλής μειώνει την διαφορά σε 2-1. 
Στο 65΄ ο Σιδηρόπουλος με κεφαλιά επιτυγ-
χάνει το τρίτο τέρμα της Αργυρουπόλεως, στο 
80’ ο Χριστοδούλου κλείνει το σκορ σε 3-2. 
Υπέρτεροι από την Αργυρούπολιν ανεδείχθησαν 
οι Τάνταλος, Σαγίας, Στεφανόπουλος και Πε-
σιρίδης Κ. Εκ του Ακράτητου οι Φαλαγγίτης 
και Χριστοδούλου. Η διαιτησία του κ. Παπά-
ζογλου και των εποπτών Σαβουλία. Κοσμάν 
καλή».
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟ-
ΜΗΝΙΑ: 17/12/1967 ΩΡΑ:11.00 Π.Μ.
Α.Π.Ο. ΨΥΧΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 2-2
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΦΑΦΟΥΤΑΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-ΣΑ-
ΓΙΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕ-
ΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΦΑΟΥΤΑΚΗΣ.
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/12/1967 ΩΡΑ: 3.00 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΤΡΑΧΩΝΕΣ: 2-1
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
27/12/1967 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Νέα νίκην επέτυχεν η Αργυρούπολις κερ-
δίζοντας τους γειτονικούς Τράχωνες με σκορ 
2-1 και ανέβηκε εις την δευτέραν θέσιν της 
βαθμολογίας. Βασικά στοιχεία εις την διαμόρ-
φωσιν του αποτελέσματος ήταν ο παράγων 
τύχη και δύο βασικά σφάλματα των παικτών 
των Τραχώνων, και αποτέλεσμα των ως άνω 
ήταν να φύγει νικήτρια η ομάδα της Αργυ-
ρουπόλεως με 2-1. Εις το παιχνίδι η Αργυ-
ρούπολις προηγήθηκε στο σκορ με τέρμα που 
πέτυχε ο Γκαμώτος στο Α΄ ημίχρονο. Εις την 
επανάληψιν μπήκε δυνατά η Αργυρούπολις 
και επέτυχε δεύτερο τέρμα εις το 47’ με τον 
Τσαλίδη. Εις την συνέχειαν οι Τράχωνες ανέ-
λαβαν μία ελαφριάν πρωτοβουλίαν αλλά το 
μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν το σκορ 
σε 2-1 στο 81΄ με τον Φινάλη που ήταν και 
το τελικό. Διεκρίθησαν από τον Α.Ο. Αργυρού-
πολις οι Πεσιρίδης, Σιδηρόπουλος, Κοσικίδης, 
Γκαμώτος. Μέτρια η διαιτησία του κ. Θεοδώ-
ρου, οι επόπται κ. Αναστασόπουλος και ο κ. 
Ιγνατίου σωστοί».
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/1/1968 ΩΡΑ: 3.00 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: 1-1
ΤΟ ΓΚΟΛ: ΓΚΑΜΩΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΕ-
ΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
8/1/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Μετά από δραματικήν μάχην ο Α.Ο. Αργυ-
ρουπόλεως εξήλθεν ισόπαλος προς τον πρω-
τοπόρον της Β’ Γ.Σ. Αγ. Αναργύρων με 1-1. Η 

ομάς της Αργυρουπόλεως υπερέχουσα ελα-
φρώς επέτυχε να προηγηθή εις το 19΄ με τέρ-
μα του Γκαμώτου. Εις την επανάληψιν οι ΑΓΙΟΙ 
Ανάργυροι επέτυχαν εις το 62’ δια του εξόχου 
Τσίρου την ισοφάρισιν. Εις το 75’ πέναλτι εκτύ-
πησεν ο Παπαθωμάς και με εκπληκτικήν εκτί-
ναξιν απέκρουσεν ο Κοσικίδης. Διεκρίθησαν από 
την Αργυρούπολιν οι Κοσικίδης και Γκαμώτος. 
Η διατησία Βαμβακίδη κοσμία, οι επόπται Ατσικ-
μπάσης και Αναστασόπουλος καλοί».
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/1/1968 ΩΡΑ: 3.00 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 1-1
ΤΟ ΓΚΟΛ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
14/1/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Εις το γήπεδον της Αργυρουπόλεως διεξή-
χθη το ντέρμπυ μεταξύ του Α.Ο.Αργυρουπόλε-
ως και του Γ.Σ.Ηλιουπόλεως,το οποίον έληξεν 
ισόπαλον 1-1. Ο αγών ήτο αμφίρροπος πλού-
σιος εις φάσεις και… επεισόδια. Αξιοπαρατήρητον 
είναι επίσης ότι ο αγών διεξήχθη υπό φοβερόν 
κρύο και μονάχα με έναν επόπτη. Τον αγώ-
να παρηκολούθησαν λιγοστοί φίλαθλοι λόγω 
του δριμύτατου ψύχους. Πριν από τον αγώνα 
ο αριστεύσας διαιτητής Ιωάννης Βαμβακό-
πουλος εκάλεσεν εις τα αποδυτήρια του,τους 
αρχηγούς,προπονητάς και τερματοφύλακας 
των δύο ομάδων και τους είπε τί θέλει και 
πώς οι παίκται πρέπει να συμπεριφερθούν μέσα 
εις τον αγωνιστικόν χώρον. Παρ’ όλα ταύτα 
όμως συνέβησαν πολλά επεισόδια λόγω της 
ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας και της κρισιμότη-
τας του ματς. Στο 24 ο αρχηγός της Ηλιου-
πόλεως Πετράτος εξετέλεσε φρήκικ δίδοντας 
πάσσα προς τον Τάταρη ο οποίος με απ’ ευθεί-
ας σουτ έστειλε την μπάλα εις τα δίκτυα της 
Αργυρουπόλεως γράφοντας το 1-0 παρά την 
προσπάθειαν του γκολκήπερ Γρυπάρη ο οποίος 
επλόνζαρε αλλά δεν ήλθεν εις επαφήν με την 

Ο ΤΣΙΜΕΚΗΣ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Ο. ΡΟΥΦ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΙΚΤΗ ΤΟΥ ΤΣΑΛΙΔΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.Ο. ΡΟΥΦ ΜΕ ΣΚΟΡ 3-1 ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10/1967.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 1967-1968 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟΥΣ.  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ. ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΘΙΟΙ 

ΟΙ  ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π. (ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ).ΚΑΘΙΣΤΟΙ ΟΙ ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, 

ΔΑΜΠΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ), ΤΑΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ.
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σφαίραν. Εις το 25’ απεβλήθη ο Γουργούρας 
της Αργυρουπόλεως ο οποίος εξύβρισε τον δι-
αιτητή και ο Βαμβακόπουλος ορθώς τον απέ-
βαλεν, στο ίδιο λεπτόν ο διαιτητής απέβαλεν 
και τον μπάκ της Ηλιουπόλεως Χριστοδούλου 
διότι ελάκτισεν αντίπαλον. Εις το 33΄ εις μίαν 
κάθοδον της Αργυρουπόλεως ο Πεσιρίδης 
Κοσμάς δεχθείς μπαλιά από τον Παπαδά-
κην επροχώρησεν ολίγα μέτρα και επάνω εις 
τον βηματισμόν του έπιασε ένα δυνατό σουτ η 
μπάλα διαγράφοντας μία μεγαλοπρεπή τρο-
χιά, εκτύπησεν εις το εσωτερικόν της οριζοντίου 
δικού και εξοστρακίσθη εις τα δίκτυα το 1-1 
ήτο γεγονός. Διεκρίθησαν από την μεν γηπε-
δούχον Αργυρούπολιν οι Γρυπάρης, Πεσιρίδης 
Κοσμάς και Τσιμέκης ενώ από την Ηλιούπολιν 
οι Μάνδρος, Πετράτος, Γκίνος και ο πανύψη-
λος Σπηλιόπουλος. Ο διαιτητής κ. Βαμβακό-
πουλος και ο επόπτης κ. Χατζηπαναγιώτης 
ήσαν άριστοι χωρίς κανένα λάθος».
«Εις το γήπεδον της Αργυρουπόλεως διε-

21/1/1968 ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ: 
1-1  ΣΤΟ 30΄ Ο ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΟΥΤ ΠΕΤΥΧΕ 

ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ 1-0 .

ΓΗΠΕΔΟ ΘΡΙΑΜΒΟΥ 20/3/1968 Α.Π.Ο. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 0-1 ΤΟ ΓΚΟΛ Ο ΤΣΙΜΕΚΗΣ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΟΣ 
ΕΠΑΝΩ: ΠΑΥΛΟΥ-ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΤΕΡΖΗΣ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-

ΜΠΑΣΤΑΣ. ΚΑΤΩ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 1967-1968. ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΘΙΟΙ 
ΟΙ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ(ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ)-ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ(ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ)-ΜΗΝΑΣ-ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ 

ΣΠΥΡΟΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΑΜΠΟΛΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ).ΚΑΘΙΣΤΟΙ ΟΙ ΠΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΚΟΡΩΝΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΓΚΟΣ-ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΑΦΟΥΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ.
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ξήχθη το ντέρμπυ μεταξύ του Α.Ο.Αργυρου-
πόλεως και του Γ.Σ.Ηλιουπόλεως,το οποίον 
έληξεν ισόπαλον 1-1. Ο αγών ήτο αμφίρρο-
πος πλούσιος εις φάσεις και… επεισόδια. Αξιο-
παρατήρητον είναι επίσης ότι ο αγών διεξήχθη 
υπό φοβερόν κρύο και μονάχα με έναν επόπτη. 
Τον αγώνα παρηκολούθησαν λιγοστοί φίλα-
θλοι λόγω του δριμύτατου ψύχους. Πριν από 
τον αγώνα ο αριστεύσας διαιτητής Ιωάννης 
Βαμβακόπουλος εκάλεσεν εις τα αποδυτήρια 
του,τους αρχηγούς,προπονητάς και τερματο-
φύλακας των δύο ομάδων και τους είπε τί 
θέλει και πώς οι παίκται πρέπει να συμπερι-
φερθούν μέσα εις τον αγωνιστικόν χώρον. Παρ’ 
όλα ταύτα όμως συνέβησαν πολλά επεισόδια 
λόγω της ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας και της 
κρισιμότητας του ματς. Στο 24 ο αρχηγός της 
Ηλιουπόλεως Πετράτος εξετέλεσε φρήκικ δί-
δοντας πάσσα προς τον Τάταρη ο οποίος με 
απ’ ευθείας σουτ έστειλε την μπάλα εις τα δί-
κτυα της Αργυρουπόλεως γράφοντας το 1-0 
παρά την προσπάθειαν του γκολκήπερ Γρυ-
πάρη ο οποίος επλόνζαρε αλλά δεν ήλθεν εις 
επαφήν με την σφαίραν. Εις το 25’ απεβλήθη 
ο Γουργούρας της Αργυρουπόλεως ο οποίος 
εξύβρισε τον διαιτητή και ο Βαμβακόπουλος 

ορθώς τον απέβαλεν, στο ίδιο λεπτόν ο διαιτη-
τής απέβαλεν και τον μπάκ της Ηλιουπόλεως 
Χριστοδούλου διότι ελάκτισεν αντίπαλον. Εις 
το 33’ εις μίαν κάθοδον της Αργυρουπόλεως 
ο Πεσιρίδης Κοσμάς δεχθείς μπαλιά από τον 
Παπαδάκην επροχώρησεν ολίγα μέτρα και 
επάνω εις τον βηματισμόν του έπιασε ένα δυ-
νατό σουτ η μπάλα διαγράφοντας μία μεγα-
λοπρεπή τροχιά, εκτύπησεν εις το εσωτερικόν 
της οριζοντίου δικού και εξοστρακίσθη εις τα 
δίκτυα το 1-1 ήτο γεγονός. Διεκρίθησαν από 
την μεν γηπεδούχον Αργυρούπολιν οι Γρυπά-
ρης, Πεσιρίδης Κοσμάς και Τσιμέκης ενώ από 
την Ηλιούπολιν οι Μάνδρος, Πετράτος, Γκίνος 
και ο πανύψηλος Σπηλιόπουλος. Ο διαιτητής 
κ. Βαμβακόπουλος και ο επόπτης κ. Χατζηπα-
ναγιώτης ήσαν άριστοι χωρίς κανένα λάθος».
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/1/1968 ΩΡΑ:3.00 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Ο.Φ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ: 1-1
ΤΟ ΓΚΟΛ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.

ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
21/1/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Νέον πολύτιμον βαθμόν απώλεσε η Αργυ-
ρούπολις υποχρεωθείσα εις ισοπαλίαν από τον 
ισχυρόν Ο.Φ. Χολαργού εις το γηπεδόν της με 
1-1.Ετσι απεμακρύνθη από τους πρωτοπό-
ρους και κινδυνεύει να χάση κάθε ελπίδα δια 
την κατάκτησιν του τίτλου εις την Β’ κατηγορί-
αν Αθηνών. Εις το 30’ μετά από αλλεπάλλη-
λα σουτ και κόντρες ο Πεσιρίδης Κ., μισό μέτρο 
πρό του γκολκήπερ Πέτρου σουτάρει και επι-
τυγχάνει το μοναδικό γκόλ της Αργρυρουπό-
λεως 1-0. Εις το 35’ ο διακριθείς χθές Μου-
στάκης του Χολαργού επελαύνει, ντριμπλάρει 
τον Παύλου και εισέρχεται επικίνδυνα εις την 
μικρήν περιοχήν και ετοιμάζεται να σουτάρη, 
άμεσος κίνδυνος δια την εστίαν του Γρυπάρη 
και προ του κινδύνου που λέγεται γκολ ο αρ-
χηγός της Αργυρουπόλεως τον ανατρέπει ,ο 
διαιτητής σφυρίζει το κλασικό πέναλτι το οποίο 
μετατρέπει εις γκολ ο Χαλκιόπουλος ισοφαρί-

ζοντας το σκορ 1-1 το οποίο ήταν και το τελικό. 
Διεκρίθησαν από την Αργυρούπολιν οι Γκαμώ-
τος (καλύτερος των 22),Γρυπάρης, Τάντα-
λος, Πεσιρίδης Κ. ,ενώ από τον Χολαργό οι Πέ-
τρου, Βολάκης, Χαλκιόπουλος, Μουστάκης.
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/1/1968 ΩΡΑ:3.00 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΕΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ: 2-1
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ-
ΛΟΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-
ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
29/1/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Η ισχυρά ομάς της Αργυρουπόλεως “έσπασε” 
χθές την γκίνια των συνεχών ισοπαλιών και 
επέτυχεν  σπουδαίαν νίκην εις το γήπεδόν της 
επιβληθείσα του Αετού Καισαριανής με  2-1. 
Η ηττηθείσα ομάς του Αετού έδειξε τον καλόν 

εαυτόν της  εις  το πρώτο 10’ και αργότερα 
εφήρμοσεν αμυντικόν σύστημα προκειμένου να 
αναχαιτίση τους “λέοντες” της Αργυρουπόλε-
ως οι οποίοι με επικεφαλής τους Πεσιρίδην Κ. 
και Γκαμώτον έφεραν πολλές φορές εις δύσκο-
λον θέσιν την εστίαν του γκολκήπερ Βεργούλη. 
Το σκορ άνοιξε εις το 12’ ως εξής ο Πεσιρίδης 
Κ. εκέρδισε την μπάλα κοντά εις το σημείον του 
κόρνερ και αφού επροχώρησε ολίγον επραγ-
ματοποίησε ωραίαν σέντραν,εις την παράλλη-
λον πορείαν της μπάλας παρενεβλήθη ο Σιδη-
ρόπουλος ο οποίος με εκπληκτικήν ανάποδην 
κεφαλιάν έστειλε την σφαίραν εις τα δίκτυα του 
Αετού γράφοντας το 1-0. Εις το 35΄ ετραυ-
ματίσθη και απεχώρησεν ο Στεφανόπουλος , 
επανήλθεν εις το β΄ μέρος αλλά δεν μπόρε-
σε να προσφέρει εις την ομάδαν πολλά διότι ο 
τραυματισμός ήτο πολύ σοβαρός. Εις το 67’ ο 
Πεσιρίδης Κ. κάνει μια σέντρα σουτ δίνοντας 
πολύ φάλτσο εις την μπάλαν η οποία διαγρά-
φοντας μίαν εκπληκτικήν τροχιάν εκτύπησεν 
εις το εσωτερικόν της αριστεράς καθέτου δο-
κού και κατέληξεν εις τα δίκτυα γράφοντας 
το 2-0. Εις το 75΄ η ομάς του Αετού εμεί-
ωσεν την διαφοράν εις 2-1 κατόπιν τέρματος 
το οποίον επέτυχεν ο Γεωργίου με σουτ. Διε-
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΕΡ 
ΤΕΡΜ.

ΚΑΤΑ 
ΤΕΡΜ.

ΒΑΘΜΟΙ

1 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 42 16 48

2 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 36 23 44

3 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 40 21 42

4 ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 43 27 42

5 Α.Ο.ΔΑΦΝΗΣ 37 24 41

6 ΑΦΟΒΟΣ 29 17 40

7 ΗΦΑΙΣΤΟΣ 31 22 40

8 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 22 31 78

9 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 39 37 36

10 ΑΕΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 21 21 36

11 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ 35 38 35

12 ΑΠΟ ΡΟΥΦ 23 35 35

13 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ 31 33 34

14 ΠΑΛ. ΑΦΛΗΡΟ 27 32 33

15 ΤΡΑΧΩΝΕΣ 21 28 31

16 ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 21 30 30

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΡΙΑΜΒΟΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 2-0
ΟΡΘΙΟΙ: ΤΑΝΤΑΛΟΣ-ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΚΟΜΝΗΝΟΣ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ)-ΤΕΡΖΗΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-

ΤΣΑΛΙΔΗΣ-ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΚΑΘΙΣΤΟΙ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΟΣ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 1968
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ 
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-
ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΤΟΥΜΠΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΤΡΙΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ.

κρίθησαν από την Αργυρούπολιν οι Τσιμέκης, 
Τάνταλος, Πεσιρίδης Κ., Γκαμώτος, Γρυπάρης, 
και από τον Αετόν οι Μπαμιατζής και Βεργού-
λης. Ο διαιτητής κ. Κώτσος και ο επόπτης κ 
Τριανταφύλλου υπήρξαν άριστοι». 
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/2/1968 ΩΡΑ: 11.00 Π.Μ.
Α.Ο.ΔΑΦΝΗΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 6-2
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-
ΓΚΑΜΩΤΟΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/2/1968 ΩΡΑ: 3.30 Μ.Μ.
ΝΙΚΗ ΠΛΑΚΑΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 1-3
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΜΠΑΣΤΑΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΟΥΔΑΡΟΣ-
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της  
12/2/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Η εκ των πρωτοπόρων Αργυρούπολις 
κατώρθωσεν χθές να νικήση την ουραγό ομάδα 
της Νίκης Πλάκας με 3-1 και ανεπτέρωσε 
τας ελπίδας της δια το μέλλον. Το σκορ 
άνοιξε εις το 14' ο Γονίδης, κατόπιν πέναλτι 
το οποίον παρεχώρησε ο τερματοφύλακας της 
Αργυρουπόλεως ανατρέποντας αυτόν. Μετά 
την πάροδον ενός πενταλέπτου ο Μπάστας 
μετά  από εκπληκτικήν κούρσαν από τα 
αριστερά, ανατρέποντας 3 αντιπάλους και 
σουτάροντας εκπληκτικά δημιουργεί το 1-1. 
Εις το σημείον αυτό αποχωρεί ο τραυματισθείς 
Στεφανόπουλος (δεν θα μπορέσει μέχρι το τέλος 
του πρωταθλήματος να αγωνιστεί λόγω ρίξης 
μηνίσκου).
Εις το 37΄ ο Παύλου, προωθηθείς, φθάνει 
4-5 μέτρα προ της περιοχής της Νίκης και 
εξαπολύει έναν δυνατόν κεραυνόν, η πο-
ρεία του οποίου καταλήγει εις τα δίκτυα 
του ανήμπορου να αντιδράση Μέξη και ήτο 
ομολογουμένως ένα ωραιότατο τέρμα. Εις το 
δεύτερον ημίχρονον, αν και έπαιζε με 10 παί-
κτες, η Αργυρούπολις υπήρξεν περισσότερον 
επικίνδυνος. Εις το 83΄ ο Τσιμέκης μετά 
από ισχυρόν σουτ έξω της περιοχής έγραψε 

το τελικό σκορ 3-1. Διακριθέντες από την 
νικήτριαν είναι οι Τάνταλος, Σιδηρόπουλος, 
Τσιμέκης, και από την ηττηθείσα οι Κουτλής 
και Καμπούρης. Ο διαιτητής Κακουλίδης και 
οι επόπται Διακουμάτος και Αναστασόπουλος 
ήσαν πολύ καλοί».
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/2/1968 ΩΡΑ: 3.30 Μ.Μ.
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ: 2-0
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ- 
ΤΣΙΜΕΚΗΣ -ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.- ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ-
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΦΑΦΟΥΤΑΚΗΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
19/2/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Η Αργυρούπολις κατόπιν ενός ενδιαφέροντος 
αγώνος ενίκησεν τον ΄Ηφαιστο με 2-0 και 
διετήρεσε την διαφοράν των βαθμών από τον 
πρωτοπόρον. Το σκορ ανοιξε εις το 7΄ κατόπιν 
“τραβέρσας” του Τσιμέκη και ανεπιτυχούς 
εξόδου του Κουγιουμτζιάν ο Σιδηρόπουλος 
με έξυπνην κεφαλιάν έστειλε την μπάλαν εις 
το κενόν τέρμα γράφοντας το 1-0. Εις το 
23' ο υπέροχος Πεσιρίδης Κ., εκμεταλλευθείς 
δυνατήν μπαλιάν έστειλε με ωραίο πλασέ την 
μπάλαν να κτυπήση εις την κάθετον δοκόν 
και εν συνεχεία να αναπαυθεί 
εις τα δίκτυα γράφοντας το 2-0.
Κατά την επανάληψιν ο Ήφαιστος 
υποβοηθούντος του ανέμου 
ανέλαβε την εδαφικήν υπεροχήν 
και συγκεκριμένως εις το 51' ο 
διαιτητής κατελόγισε πέναλτι εις 
βάρος της Αργυρουπόλεως, ανέ-
λαβε και εξετέλεσεν ο Βίλιας 
αλλά ο Γρυπάρης με εκπληκτικόν 
πλοζόν απέκρουσε εις κόρνερ. Εις 
το 67' και πάλιν ο Βίλιας πρό του 
τέρματος έδωσεν την ευκαιρίαν εις 
τον Γρυπάρη να πλονζάρη και να 
αποτρέψη τον κίνδυνον να δεχθεί 
τέρμα η ομάδα του. Διεκρίθησαν από 
την Αργυρούπολιν οι Γρυπάρης, 
Τάνταλος και Μπάστας, και από 
τον Ήφαιστο οι Βίλιας, Βαμβακάρης, 
Γεωργίζας και Δημόπουλος. Ο 
διαιτητής κ Αγγέλου εκτός της 

περιπτώσεως του πέναλτι ήτο καλός».
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΗΠΕΔΟ: ΖΗΡΙΝΕΙΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/2/1968 ΩΡΑ: 3.30 Μ.Μ.
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: 1-2
ΤΑ ΓΚΟΛ: ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.-ΤΣΙΜΕΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ: ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΠΑΥΛΟΥ-ΤΑΝΤΑΛΟΣ 
-ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Π.-ΤΣΙΜΕΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ Κ.- ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΑΛΙΔΗΣ-
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ-ΜΠΑΣΤΑΣ.
Απόκομμα αθλητικής εφημερίδας της 
26/2/1968 αναφέρει αναλυτικά για τον 
αγώνα.
«Έξοχος η ομάς της Αργυρουπόλεως με 
ηγέτην τον Τσιμέκην επεράτωσεν τον α΄ 
γύρον με θρίαμβον εκτός  έδρας επί του 
Πενερυθραϊκούυ με 2-1. Ο αγών πεισματώδης 
με συναρπαστικάς φάσεις ικανοποίησεν τους 
φιλάθλους. Εις το 60' ο Πεσιρίδης εχάρισεν την 
πρωτοπορίαν εις την Αργυρούπολιν και εις το 
75' ο Σιδέρης ισοφάρισεν 1-1. Τέλος ένα φάουλ 
που εκτύπησεν ο Τσιμέκης εις το 90' εχάρισε 
την πολυπόθητον νίκην εις την Αργυρούπολιν 
η οποία εχαιρετίσθη ενθουσιωδώς υπό των 
φιλάθλων της. Διεκρίθησαν από τους νικητές 
οι Τσιμέκης, Πεσιρίδης Κ., Τανταλός, Μπάστας 
και από τους ηττημένους οι Χριστοφυλάκης, 
Τσιμπίνας, Κωτσέλης. Η διατησία του κ. 
Σαραλιώτη, Τορνικίδη,Τσούτσια ήτο αρίστη».
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Πανηγυρισμοί και το τρόπαιο στα χέρια αθλητών  
από το ποδοσφαιρικό τμήμα του Α.Ο.Ν.Α. Οι τζουντόκα του Α.Ο.Ν. Αργυρούπολης σε παράταξη.

Βράβευση αθλητών στίβου από τον Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννη Τσαρπαλή.

Απονομή 
μεταλλίων  
στις Νεάνιδες.

Τα Μέλη του Δ.Σ. του Α.Ο.Ν.Α.

Βράβευση των αθλητών του τμήματος βόλεϊ 
του Α.Ο.Ν.Α. από τον κ.  Βασίλη Κρητικό, Αντι-
δήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστα-
σίας του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Ομαδική φωτογραφία των αθλητριών του 
τμήματος βόλεϊ του Α.Ο.Ν.Α.

Στιγμιότυπο από τη βράβευση των 
αθλητών του τζούντο του Συλλόγου 
μας από τον ομοσπονδιακό τεχνικό 
τζούντο, Νίκο Ηλιάδη.

Αθλητές τμήματος μπάσκετ του Α.Ο.Ν.Α. ποζά-
ρουν με τα μετάλλια τους. 

Τα μετάλλια που απονεμήθηκαν στους 
αθλητές και τις αθλήτριες του Συλλόγου.

Λίγο πριν την έναρξη της γιορτής, τα 
βραβεία είναι… έτοιμα για να απονε-
μηθούν.

Η εφημερίδα μας.

Τα βραβεία για τους αθλητές του τζού-
ντο και οι τιμητικές πλακέτες που απο-
νεμήθηκαν τη γιορτινή βραδιά.



Φ έτος προβλέπουμε μια 
συναρπαστική νέα χρο-

νιά σχεδόν για όλα τα αγωνι-
στικά τμήματα τα οποία είναι 
ενισχυμένα και προσδοκούμε 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέ-
σματα.
Το ανδρικό τμήμα με κόουτς 
τον Παναγιώτη Δημητρίου, 
με τους νέους έμπειρους παί-
χτες όπως οι Μπουρούσης, 
Καμπούρης, Κόκκαλης, Ψια-
κής, Θεοδώρου, Ζευγώλης 
μαζί με το περσινό ρόστερ και 
εφήβους θα χαράξουν μία 
νέα πορεία στο ανδρικό και 
στην ΕΣΚΑΝΑ. Υλοποιούμε 
σιγά- σιγά τον στόχο μας το 
ανδρικό τμήμα ν’ αποτελείται 
από περισσότερους εφήβους 
ΑΟΝιτες. 

Νέο αίμα στις Γυναίκες
Το γυναικείο τμήμα με κόουτς 
τον Δημήτρη Χρυσοβελίδη θα 
μας δώσει μια αγωνιστική 
εικόνα τελείως διαφορετι-
κή σε σχέση με ότι παρακο-

λουθούσαμε μέχρι σήμερα. 
Μια γυναικεία ομάδα που θα 
αποτελείται από αρκετές νέες 
παίχτριες όπως τις Ζαχαρο-
πούλου Σ., Ζαχαροπούλου Δ, 
Ψυλλάκη, Χατζηχαραλαμπί-
δου, Καλογεροπούλου, Ζού-
πα, Μεμίνη, Κουτσοσίμου, 
Πάνου και μαζί με το περσινό 
ρόστερ και τις νεανίδες είναι 
σίγουρο ότι θα πρωταγωνι-
στήσουν στην κατηγορία.
Το εφηβικό τμήμα θεωρούμε 
ότι τη φετινή σεζόν έχει ένα 
από τα καλύτερα αθλητικά 
team, που αποτελείται αμιγώς 
από ΑΟΝιτες γεννηθέντες από 
το 1997 έως και το 1999 και 
έχοντας ως κόουτς τον Γιάννη 
Θεοφανίδη είναι σίγουρο ότι 
θα δούμε αρκετές νίκες και 
όχι μόνο.

Το τμήμα νεανίδων θα είναι 
γεμάτο από νέα κορίτσια 18-
20 ετών και μαζί με τον τεχνι-
κό Δημήτρη Χρυσοβελίδη θα 
κάνουν αισθητή την παρου-
σία τους στην κατηγορία.  
Το παιδικό τμήμα με τον κό-
ουτς Παναγιώτη Δημητρίου 
στο τιμόνι του, ίσως να διεκ-
δικήσει κάτι παραπάνω από 
την παραμονή στην Α΄ κατη-
γορία. Μάλιστα, έχει ενισχυ-
θεί με τρείς αθλητές που από 
τις πρώτες ημέρες ενσωμα-
τώθηκαν όχι μόνο στην φι-
λοσοφία της ομάδας αλλά και 
στην «παρέα». 
Σε όλα τα άνω αγωνιστικά 
τμήματα, μαζί με τους Πα-
μπαίδες, τις Παγκορασίδες 
και το Mini αγοριών -που θα 
συμμετέχουν στα τουρνουά 
ΕΣΚΑΝΑ- όπως και τα υπό-
λοιπα τμήματα junior που θα 
συμμετέχουν σε τοπικά τουρ-
νουά, τους ευχόμαστε καλές 
επιτυχίες με πολλές νίκες και 
χωρίς τραυματισμούς!!!

Με… μαγιά εμπειρίας
προς τις επιτυχίες

Ενισχυμένοι οι Άνδρες, νέο αίμα στις υποδομές
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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.
του

Εγγραφές με 
υπευθυνότητα
Μπάσκετ στον ΑΟΝΑ σημαίνει 
Οικογένεια, μαθαίνω τα μυστι-
κά του αθλήματος, ασκούμαι, 
πρωταγωνιστώ με την ομάδα 
μου στα πρωταθλήματα. 
Οι εγγραφές άρχισαν και από το 
Σάββατο 5/9/2015 στα γήπεδα 
το προπονητικό team σας περι-
μένει να σας διδάξουν ένα από 
τα δημοφιλή ομαδικά αθλήματα. 
Πλέον στον ΑΟΝΑ η κάθε κατη-
γορία τμημάτων έχει τον υπεύ-
θυνο τεχνικό προπονητή που 
καθορίζει και χαράζει μαζί με 
το προπονητικό team το ασκη-
σιολόγιο. Υπάρχει, υπεύθυνος 
αγωνιστικών τμημάτων (ηλικί-
ες 1998-99-2000-01-02-03-04), 
υπεύθυνος junior τμημάτων 
αγοριών (ηλικίες 2005-06-07-
08-09-10), Υπεύθυνος τμημά-
των κοριτσιών.
Πληροφορίες για την συμπλή-
ρωση αίτησης:
• Στο site www.aona.gr
• Στο ανοικτό γήπεδο Ολυμπίας 
3 (18:30-21:00)
• Στα τηλέφωνα γραμματείας: 
2114045236, 6953006958
Αρχηγός τμήματος Μπάσκετ: 
Αντώνης Παπασωτηρίου.

Μ ε στόχο την επανάλη-
ψη των περσινών επι-

τυχιών, αλλά και… κάτι πα-
ραπάνω ξεκινά η χρονιά για 
το ποδοσφαιρικό τμήμα του 
Α.ΟΝ. Αργυρούπολης. Με γε-
νικό αρχηγό τον κ. Παναγιώτη 
Καλφοδήμο και το προπο-
νητικό team  αποτελούμενο 
από τους Δημήτρη Μπουγά 
(ανδρικό τμήμα) , Παναγιώτη 
Κούση ,Κώστα Γεωργίου και 
Καραβασιλειάδη Νίκο (στις 
υποδομές), η προσπάθεια 
για ένα ακόμα πιο ποιοτικό 
και ανταγωνιστικό πρόσωπο 

μπαίνει σε εντατικότερους 
ρυθμούς με την έναρξη της 
νέας σεζόν.
Η προετοιμασία των ομάδων, 
ολοκληρώθηκε στις 8 Σε-
πτεμβρίου, με τους αθλητές 
να μπαίνουν πια στην τελική 
ευθεία για την έναρξη των 

πρωταθλημάτων. Η ενίσχυ-
ση του ανδρικού τμήματος 
με τους Σκούρα Βασίλη, Ξα-
γοράρη Σπύρο την επιστρο-
φή του φαντάρου Μαλλιώ-
ρα Βαγγελη, αλλά και με την 
προσθήκη ακόμα δυο τριών 
παικτών, κρατώντας το βασι-

κό κορμό της ομάδας δίνει το 
στίγμα για μια ακόμα καλύτε-
ρη χρονιά.
Το τμήμα ξεκίνησε τους φιλι-
κούς αγώνες εν όψει και της 
έναρξης του πρωταθλήματος 
που αρχίζει στις 26-27 του 
μήνα όπως και τα πρωταθλή-
ματα υποδομών που αγωνί-
ζονται στην Ε.Π.Σ.Α.
Οι υποδομές μας αφήνοντας 
τις καλύτερες εντυπώσεις 
κάθε χρόνο και περισσότερο 
προσελκύουν νέο αίμα στην 
ομάδα, όχι μόνο ποσοτικά, 
αλλά και ποιοτικά.



Με αυξημένες προσδοκίες στο ταρτάν
ΣΤΙΒΟΣ

Τ ο φετινό καλοκαίρι ήταν άκρως 
εποικοδομητικό για τους τζου-
ντόκα του ΑΟΝΑ, οι οποίοι συμ-

μετείχαν σε αρκετά τουρνουά εκτός Ελ-
λάδος και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία 
για την αθλήτρια του Συλλόγου Μίνα 
Αγνέτα Ρίκεν.
Αναλυτικά: 
1) 12/06 έως 14/06. Στο Βαλκανικό Πρω-
τάθλημα U18 που διεξήχθη στην Κραϊό-
βα της Ρουμανίας, η Μίνα Αγνέτα Ρίκεν 
κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο 
μετάλλιο. Ένα χρυσό και 3 χάλκινα ήταν 
η συγκομιδή της ελληνικής αποστολής. 
Επίσης συμμετείχε η Άννα Τασάκου. 
2) 26/06. Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Παίδων Κορασίδων Α! (Ζάμπλιακ, Μαυ-
ροβούνιο) συμμετείχαν οι Γιώργος Πα-
πουτσάκης -και για πρώτη φορά σε Βαλ-
κανικούς αγώνες- η Σχοινά Φωτούλα κι 
η Σπυροπούλου Ζωή οι οποίες πραγμα-
τοποίησαν καλές εμφανίσεις με μια και 
δυο νίκες αντίστοιχα.
3) 03/07 έως 05/07. Στο Ευρωπαϊκό 

Εφήβων / Νεανίδων (Σό-
φια, Βουλγαρία) συμμε-
τείχε η Μίνα Αγνέτα Ρί-
κεν και κατέκτησε την 9η 
θέση.
4) Λόγω των εκτάκτων 
πολιτικών εξελίξεων 
αναβλήθηκε το προγραμ-
ματισμένο σεμινάριο της 
επιτροπής Ιεραρχίας και 
Dan της Ελληνικής Ομο-
σπονδίας Τζούντο στο 
Gokyo (1ο και 2ο Dan).
5) Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 
στην αίθουσα συνεδρι-
άσεων του Ολυμπιακού 
Κέντρου Άνω Λιοσίων 
πραγματοποιήθηκε η τε-
λετή απονομής πτυχίων στους προπο-
νητές Γ΄ Κατηγορίας παρουσία του γγΑ. 
Από τη Σχολή αποφοίτησε ο τζουντόκα 
του ΑΟΝΑ Βασίλης Βάγιας.
6) 28/07 έως 01/08. Στο European Youth 
Olympic Festival που διεξήχθη στην Τι-

φλίδα της Γεωργίας 
συμμετείχε η Μίνα 
Αγνέτα Ρίκεν και κα-
τέκτησε την 9η θέση!
7) 05/08 έως 08/08. 
Στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα U18 (Βοσνία/
Ερζεγοβίνη) συμμε-
τείχε η  αθλήτρια του 
ΑΟΝΑ Μίνα Αγνέτα 
Ρίκεν.
Οι αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις (Ελληνικά 
τουρνουά και Πρωτα-
θλήματα) των τζουντό-
κα του ΑΟΝΑ αρχίζουν 
από τον Οκτώβριο. Οι 
εγγραφές για το Τζου-

ντο άρχισαν την 01/09/2015 καθημερινά 
από τις 17:00 και διαρκούν όλο το χρόνο 
και οποιαδήποτε στιγμή. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2109630576 
(απογευματινές ώρες) και στο 
aonajudo@gmail.com.
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ΤΖΟΥΝΤΟ

Καλοκαιρινές επιτυχίες για Ρίκεν
τα Nέα Α.Ο.Ν.Α. του

Τ ο τμήμα Στίβου του 
ΑΟΝΑ συνεχίζοντας για 

τρίτη χρονιά τη δραστηριότητά 
του, ξεκίνησε τη νέα αγωνι-
στική περίοδο την 1η Σεπτεμ-
βρίου 2015.
Ο αριθμός των μικρών αθλη-
τών την χρονιά που μας πέρα-
σε ξεπέρασε τις προσδοκίες 
του τμήματος και αναμένεται 
ότι ο αριθμός αυτός θα αυξη-
θεί φέτος αφού η εμπιστοσύ-
νη των γονιών προς το τμήμα 
είναι μεγάλη.
Συγκεκριμένα θα λειτουργή-
σουν τα τμήματα:
• Προσχολικό τμήμα για παι-
διά από 4 έως 6 ετών.
• Προ μίνι για παιδιά Α΄, Β΄, Γ΄ 
Δημοτικού.
• Μίνι για παιδιά Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 
Δημοτικού

• Παμπαίδων-Πανκορασί-
δων για παιδιά ΣΤ΄ Δημοτι-
κού και Γυμνασίου.
• Αγωνιστικό τμήμα 
Επίσης θα λειτουργήσουν 
τμήματα προετοιμασίας για 
ΤΕΦΑΑ και Στρατιωτικές σχο-
λές.
Στόχος μας είναι, τη φετινή 
σεζόν να λειτουργήσουν για 
πρώτη φορά, και εφ όσον 
υπάρξει ικανός αριθμός συμ-
μετοχών: 

• Τμήμα 
Ενηλίκων 
και
• τμήμα 
προετοι-
μασίας 
ενηλίκων 

για συμμετοχή σε αγώνες 
δρόμων.
Οι προπονήσεις για όλα τα 
τμήματα θα διεξάγονται στο 
Αθλητικό Κέντρο του Δήμου 
Αργυρούπολης καθημερινά 
από 6-7 μ.μ ή 7-8 μ.μ.
Για πληροφορίες σχετικά με 

τα τμήματα μας μπορείτε να 
απευθύνεστε:
• Στο γραφείο του συλλόγου 
μας που βρίσκεται στο Στάδιο 
του Δημοτικού Αθλητικού Κέ-
ντρου (Τριπόλεως 1 και Λεω-
φόρος Κύπρου στην Αργυρού-
πολη)  κάθε μέρα 6-7και 7-8.
• Στο χώρο του Δημοτικού 
Σταδίου τις ώρες των προπο-
νήσεων απευθυνόμενοι στους 
προπονητές του Συλλόγου.
• Στο τηλέφωνο: 697591 3001 
(Κα Ξένια Αργειτάκη).
Απαιτούνται για την εγγραφή 
στο Τμήμα Στίβου:
• Ετήσια ιατρική βεβαίωση.
• 4 φωτογραφίες και πιστο-
ποιητικό γέννησης.
• Από 8 ετών δημιουργία δελ-
τίου ΣΕΓΑΣ για συμμετοχή σε 
αγώνες στίβου. 



ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Λεωφ. Σαλαμίνος 122, Τ.Κ. 187 56 Κερατσίνι, Τηλ.: 210 4226 963
TERMINAL: Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 193 00 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 4131 090 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ: SEMPO, Ν. Ικόνιο, Τ.Κ. 188 63 Πέραμα, Τηλ.: 210 4000 050
Mobile: 698 55 51000,  www.ask-trans.com  e-mail: info@ask-trans.com 

Α. ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

➣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
➣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
➣ LOGISTICS TERMINAL
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τα Nέα Α.Ο.Ν.Α.
του

www.sxolimpalletou-kalfodimos.gr

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

Σχολή
  Χορού

ΤΜΗΜΑΤΑ:

• Kλασσικού Μπαλλέτου
• Σύγχρονου χορού
• Μοντέρνου χορού

Λ. Κύπρου 163-167, Ελληνικό-Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 96 04 790, www.xifaras.edu.gr

       www.facebook.com/xifarasfrontistirio

Κύπρου 167 Αργυρούπολη, T 210 99 36 204

Αλεξιουπόλεως 15Α, Τηλ.: 210 92 10 850

Cafe Βazaar

Α’ και Β’ Λυκείου: 
Πλήρης προετοιμασία σε όλα τα μαθήματα

Β’ και Γ’ Λυκείου: Ειδική προετοιμασία για 
Θεωρητικές και Οικονομικές σχολές

νότια... & κάτι


