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Σε πολύ φιλικό κλίμα με αρκετά 

πειράγματα, χωρίς όμως να λείπει και ο 

υγιείς ανταγωνισμός μεταξύ των 

συμμετεχόντων, έκλεισε και για φέτος η 

αγωνιστική περίοδος, με τα αγωνίσματα 

των διπλών του Σαββατοκύριακου. 

Πρώτες στο χωρό μπήκαν οι γυναίκες με 

το δίδυμο Τζένη Πετράκη - Λίλιαν Λουκά, 

εύκολα ή δύσκολα να επικρατεί των 

αντιπάλων και να κρατάει τα σκήπτρα 

του πρωταθλητή. Στη 2η θέση βρέθηκαν 

οι Ελισάβετ Κούκα - Zhang Zhi Zhua και στην 3η οι Ρένα Φυλακούρη και Βάκη Σταθά. Το δεύτερο αγωνίσμα 

του Σαββάτου ήταν τα μεικτά διπλά, όπου συμμετείχαν 7 ζευγάρια. H Λίλιαν Λουκά ανέβηκε πάλι στο ψηλότερο 

σκαλοπάτι του βάθρου με συμπαίκτη τον Χρήστο Τσαρσιταλίδη. Στη 2η θέση βρεθηκαν οι Zhang Zhi Zhua - 

ΓΙάννης Συμεωνίδης και στην 3η οι Βάκη Σταθά - Γιώργος Κυριακόπουλος και Ρένα Φυλακούρη - Γιάννης 

Τερψίδης.. Την Κυριακή το πρόγραμμα περιελάμβανε τα αγωνίσματα των διπλών ανδρών με επιλογή 

συμπαίκτη αλλά και τα διπλά με τυχαία κλήρωση. 

Στα διπλά ανδρών οι Κώστας Σταμνίδης και Γιώργος Κυριακόπουλος αν και έχαναν με 2-0 και 10-8, 

κατάφεραν τελικά να κερδίσουν τους Χρήστο Τσαρσιταλίδη - Σταύρο Πλακαντωνάκη και κατέκτησαν το 

κύπελλο. Νωρίτερα στους ημιτελικούς οι Σταμνίδης - Κυριακόπουλος επικράτησαν εύκολα των Kruczynski - 

Waclawek, ενώ οι Τσαρσιταλίδης - Πλακαντωνάκης ίδρωσαν αρκετά με τους Μπουσούνη - Θεοδωρίδη 

κάμπτοντας την αντίστασή τους με 3-2. Έτσι αποφεύχθηκαν ο εμφύλιος μεταξύ των τεσσάρων Ταταυλιανών 

και τα σχετικά πειράγματα. Στα διπλά με τυχαία κλήρωση οι Γιάννης Πασχαλίδης - Γιώργος Κυριακόπουλος 

(2ο κύπελλο και γι' αυτόν) επικράτησαν των Γιάννη Παπαγεωργίου - Γιάννη Τερψίδη με 3-2 (13-11 κόντρα 

σετ) και αναδείχτηκαν κυπελλούχοι εν μέσω Βραζιλιάνικων πανηγυρισμών. Στην 3η θέση βρέθηκαν οι Χρήστος 

Μπαλάσκας - Μανώλης Καπίρης και Βαγγέλης Στεργίου - Παύλος Ρογκότης. Ο τελικός των τυχαίων διπλών 

μεταδόθηκε και ζωντάνα στο facebook στην ομάδα "Φίλοι Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α" σε κάλυψη του Χρήστου Βίλλα. 

Σύσσωμο του Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους τους φίλους και φίλες καλό καλοκαίρι. Ανανεώνουμε το 

ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο με τα ομαδικά αγωνίσματα, που στην Αττική λόγω της αναδιάρθρωσης των 

κατηγοριών, θα ξεκινήσουν νωρίτερα από άλλες χρονιές. 

http://www.pofepa.gr/alpharhochiiotakappa942/2560825


 

 

 



 

 


