
ΝΕΑ 2007

20/3/2007 ...

Καθορίστηκε η σειρά των αγώνων play off της Α1 Ανδρών 2006-07 για τις ομάδες που κατέλαβαν 
τις θέσεις 5-6-7-8 στην  κανονική περίοδο.
Οι ομάδες αυτές είναι αντίστοιχα οι  Α.Κ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΒΕΤΕΡ. Δ. ΔΑΦΝΗΣ ΒΕΤΕΡ. Δ. 
ΒΑΡΗΣ - ΒΕΤΕΡ. ΧΑΝ - ΠΕΡΑ.
Με δεδομένο την αποχώρηση από τους αγώνες της ομάδος  ΧΑΝ-ΠΕΡΑ που υποβιβάζεται στην 
Α2 για την σαιζόν 2007-08, καταρτίστηκε το υπόλοιπο πρόγραμμα που έχει ως εξής:

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ Δ. ΔΑΦΝΗΣ - ΒΕΤΕΡ.Δ.ΒΑΡΗΣ
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ Δ. ΔΑΦΝΗΣ - Α.Κ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ.Δ. ΒΑΡΗΣ - Α.Κ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Οι αγώνες αυτοί θα καθορίσουν την τελική κατάταξη για τις θέσεις 5-6-7.
Η ομάδα που θα καταταγεί 7η θα υποβιβαστεί στην Α2 ενώ οι άλλες δύο θα παραμείνουν στην Α1.
Τόπος διεξαγωγής των αγώνων είναι η αίθουσα του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ και το χρονικό διάστημα 
τέλεσης των αγώνων είναι μεταξύ 20 - 30/3/07.
Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των ομάδων να προχωρήσουν σε κλείσιμο συγκεκριμένων.

20/3/2007 ...

Kαθορίστηκε ημερομηνία τέλεσης του εξ αναβολής αγώνα της Α1 ΑΝΔΡΩΝ μεταξύ των ομάδων 
ΒΕΤΕΡ. Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΒΕΤΕΡ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. Ο αγώνας αυτός είναι ο τελευταίος 
της κανονικής περιόδου και θα γίνει την Τετάρτη 28/3/07 ωρα 8 μμ στην αίθουσα του Αρη Βούλας. 

21/3/2007 ...

Ανακοινώθηκαν από το Ευρωπαικό Αθλητικό κανάλι ΕUROSPORT oι ώρες μετάδοσης των 
Πανευρωπαικών αγώνων Πιγκ-Πογκ που θα γίνουν στοΒελιγράδι από 26/3 - 1/4/2007. Η πλήρης 
κατάσταση των μεταδόσεων έχει ως εξής:
       Date                        Time                  Match                                           Broadcast 
Mon. 26.03.2007 16:30-18:30   Men's Team – Semifinal No.1                      LIVE 
Tue.  27.03.2007 16:30-17:30   Women's Team – Final                                Delayed 
Tue.  27.03.2007 17:30-19:30   Men's Team – Final                                     LIVE 
Fri.    30.03.2007 16:00-18:00    Mix.Doubles +Wom. Singles Quar.- finals   LIVE 
Sat.  31.03.2007 15:30-17:00    Wom.Singles +Men's Singles Semi-finals     LIVE 
Sat.  31.03.2007 18:00-19:00    Women's Singles Final                                 LIVE 
Sun.  01.04.2007 19:00-20:00    Men's Singles Final                                      Delayed  

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι αναφερόμενες ανωτέρω ώρες είναι ώρες Γκρίνουιτς (για την Ελλάδα + 2 ώρες).
Ευχόμαστε σε όλους τους φίλους καλή τηλεθέαση !!



21/3/2007 ...

Πάνω από 2000 οι  δηλώσεις  συμμετοχής  έως τώρα για  το Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Πιγκ-
Πογκ Βετεράνων  που  θα  γίνει  στο  ROTTERDAM  της  Ολλανδίας  από  25  -  30/6/07.  Αυτό 
ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή του Πρωταθλήματος και όπως αναμένεται μέχρι την λήξη της 
προθεσμίας  (15/4/07)  θα  υπάρξουν  κι  άλλες  ,  καταρίπτοντας  έτσι  κάθε  προηγούμενο  ρεκόρ 
συμμετοχών .Οι  περισσότεροι Βετεράνοι  που έχουν δηλώσει  προέρχονται από Αγγλία, Τσεχία, 
Σουηδία, Δανία, Τουρκία και Σλοβακία. 

23/3/2007

Eγινε χθέςτο βράδυ ο εξ αναβολής αγώνας της Α1 μεταξύ των ομάδων Βετερ. Δ. ΒΟΥΛΑΣ και 
Βετερ. "ΜΙΛΩΝΑΡΑ". Μετά από συναρπαστικό αγώνα την νίκη πήρε η ομάδα "ΜΙΛΩΝΑΡΑ"με 5-4. 
Για τους νικητές 3 νίκες πέτυχε ο Κεχαγιάς Κ. και από μία οι Κουτσοφιός Κ. και Κολαίτης Λ. Για 
τους ηττημένους από δύο νίκες πέτυχαν οι  Μακρής Αγγ. και  Πλακαντωνάκης Σταύρος. Με τον 
αγώνα αυτό οι νικητές τερμάτισαν στους αγώνες της Α’ φάσης στην 1η θέση της βαθμολογίας και 
περιμένουν πλέον τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 2-3-4 για την σειρά των αγώνων της 
φάσης των play off που θα γίνουν μετά το Πάσχα σε ημερομηνίες που δεν έχουν ακόμη οριστεί. 

25/3/2007 Βελιγράδι ...

Eπιτυχής  μέχρι  τώρα  κρίνεται  η  εμφάνιση  των  Εθνικών  Ομάδων  Ανδρών  &  Γυναικών  στο 
Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Επιταπέζιας Αντισφαίρισης 2007 που ξεκίνησε σήμερα Κυριακή 25/3/07 
στο Βελιγράδι.  Συγκεκριμένα η Ανδρική Ομάδα πέτυχε μεγάλη νίκη επί  της Τσεχίας με 3-2 (ο 
Γκιώνης κέρδισε 3-1 τον Κόρμπελ) αλλά στην συνέχεια στο κρίσιμο παιχνίδι  για να μπει  στην 
τετράδα έχασε από την Κροατία  με 3-1.  Ετσι  μετά  απ’  αυτό το αποτέλεσμα η Εθνική μας θα 
διεκδικήσει μια θέση μεταξύ 5-8 και αύριο Δευτέρα 26/3/07 θα αγωνιστεί με την Δανία. 

Αντίθετα η Εθνική των Γυναικών παρά το ότι προσπάθησε δεν μπόρεσε να κερδίσει τελικά την 
Ισπανία από την οποία έχασε με 3-1. Ετσι τώρα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια θέση μεταξύ 
21-24 και επόμενος αντίπαλός της θα είναι η Πορτογαλία, αγώνας που θα γίνει και αυτός αύριο 
Δευτέρα 26/3/07.  

26/3/2007 Σαλαμίνα ...

Εγινε σήμερα 26/3/07 στην Σαλαμίνα ο αγώνας για την Α2 Ανδρών μεταξύ των ομάδων ΟΦΕΑΝ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ & ΠΑΝΘΕΟΝ. Νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα ΠΑΝΘΕΟΝ με σκορ 6-3 και έπιασε την 
1η  θέση  στην  βαθμολογία  έχοντας  όμως  έναν  αγώνα  περισσότερο  από  την  ομάδα  της 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Στον ανωτέρω αγώνα σημειώθηκαν κατά σειράν τα εξής αποτελέσματα:

ΟΦΕΑΝ        - ΠΑΝΘΕΟΝ
Χαρισιάδης Ι. - BESHER       0-3
Δημογλης Ι. - Γιαλούρης Λ.   3-0
Ανδριανός Ν. - Δούης Ν.        1-3
Δημογλης Ι. - BESHER       0-3
Xαρισιάδης Ι. - Δούης             1-3
Ανδριανός Ν. - Γιαλούρης Λ.  3-0
Δημογλης Ι. - Θεοδώρου Π. 3-0
Ανδριανός Ν. - BESHER        0-3
Xαρισιάδης Ι. - Γιαλούρης Λ.  0-3 



Μετά τον αγώνα ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΠΑΝΘΕΟΝ οι δύο ομάδες συνέχισαν τις "κόντρες" σε ψητοπωλείο της παραλίας 
στην Σαλαμίνα !!

26/3/2007 Βελιγράδι ...

Eπιτυχία για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών στους Ευρωπαικούς Αγώνες 2007 στο Βελιγράδι. 
Κατέκτησε τελικά την 6η θέση στο ομαδικό πετυχαίνοντας σήμερα 26/3/07 μια νίκη και μια ήττα. 
Συγκεκριμένα νίκησε το μεσημέρι την Δανία με 3-1 και το απογευμα αγωνίστηκε με την Αυστρία για 
τις θέσεις 5-6 από την οποία και έχασε με 3-0 καταλαμβάνοντας τελικά την 6η θέση. Να σημειωθεί 
πάντως ότι  και  στους δύο αυτούς αγώνες δεν αγωνίστηκε ο Κρεάνγκα. Αντίθετα η Εθνική των 
Γυναικών παρά το ότι πέτυχε δύο σπουδαίες νίκες με Πορτογαλία 3-0 και Σλοβενία 3-2 κατέκτησε 
τελικά την 21η θέση. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν τα ατομικά αγωνίσματα.

28/3/2007 Βούλα ...

Διεξήχθη χθες Τετάρτη 28/3/07 στην Βούλα ο αγώνας για την Α1 ανδρών μεταξύ των ομάδων 
Βετερ.  Δ.  Βούλας  και  Αγ.  Βαρβάρας/Περάματος.  Την  νίκη  απέσπασε  η  ομάδα  των  Βετερ.  Δ. 
Βούλας  με  σκορ 5-4 και  τερμάτισε έτσι  στην  2η  θέση της  βαθμολογίας για  την  Α΄  φάση των 
αγώνων  της  Α1.  Τις  υπόλοιπες  θέσεις  της  τετράδας  συμπληρώνουν  οι  ΜΙΛΩΝΑΡΑ  (1η), 
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ (3η) και ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ (4η). Οι τέσσερις αυτές ομάδες θα διεκδικήσουν  την  
τελική κατάταξη για τις θέσεις 1-2-3-4 σε αγώνες play off που θα γίνουν μετά το Πασχα. Η πλήρη 
σειρά των ατομικών συναντήσεων καθώς και τα αποτελέσματα του χθεσινού αγώνα έχουν  ως 
εξής :

Βετερ. Δ. Βούλας  -   Βετερ. Αγ. Βαρβ/Περάματος
Κυριακόπουλος - Μιχαηλίδης 0-3
Πλακαντωνάκης - Κουβουτσάκης 3-0
Μακρής - Σιψάς 3-0
Πλακαντωνάκης - Μιχαηλίδης 3-1
Κυριακόπουλος - Σιψάς 0-3
Μακρής - Μαρκουλής 3-0
Πλακαντωνάκης - Σιψάς 1-3
Μακρής - Μιχαηλίδης 3-0
Ζέρδιλας - Μαρκουλής 0-3 



30/3/2007 Βελιγράδι ...

Μεγάλη  επιτυχία  των  Ελλήνων  Αθλητών  στο  Πανευρωπαικό  Πρωτάθλημα  του  2007
ατομικών  αγωνισμάτων  στο  Βελιγράδι  .Συγκεκριμένα  ο  Παναγιώτης  Γκιώνης  πέτυχε  
μεγάλη  νίκη  με  4-1  σετ  απέναντι  στο  Νο  5  της  Ευρωπαικής  κατάταξης  Αυστριακό
CHEN WEIXING και  πέρασε  έτσι  στους  16  καλύτερους  αθλητές  όπου  θα  αντιμετωπίσει  
τον  Σουηδό  Χάκανσον  (ΝΟ  47)  και  είναι  μεγάλη  ευκαιρία  να  τον  νικήσει  για  να  περάσει
έτσι  στην  οκτάδα.  Ακόμη  ο  Κρεάνγκα  προχώρησε  και  αυτός  στους  16  νικώντας  τον  
Γάλλο  πρωταθλητή  Λεγκού  με  4-2  σ’  ένα  πολύ  κρίσιμο  παιχνίδι  που  κρίθηκε  στις
λεπτομέρειες.  Αντιμετωπίζει  στη  συνέχεια  σήμερα  το  απόγευμα  τον  Γερμανό  Μπάστιαν
Στιγκερ (ΝΟ 23) για είσοδο και αυτός στην οκτάδα.

Αντίθετα  η  Ελληνίδα  πρωταθλήτρια  Κατερίνα  Ντουλάκη  αποκλείστηκε  στον  γύρο  των
32  από  την  Ρωσίδα  Κοτίκινα  (Νο  42)  με  4-0  σετ.  Να  θυμίσουμε  ότι  η  Ντουλάκη  
προήρχετο  από  μια  μεγάλη  νικη  επί  της  Ιταλίδας  Στεφάνοβα  (Νο  5)  με  4-2  σετ  
αποκλείοντάς  την  από  την  συνέχεια  και  προκαλώντας  έτσι  μια  από  τις  μεγάλες  
εκπλήξεις  των  αγώνων.  Τέλος  για  όσους  φίλους  επιθυμούν  να  δουν  πλήρη  τα  
αποτελέσματα  του  Ευρωπαικού  Πρωταθλήματος  μπορούν  να  περιηγηθούν  στην
σχετική  ιστοσελίδα  του  επίσημου  site των  αγώνων  κάνοντας  κλικ  στην  παρακάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση :http  ://  www  .  bett  07.  com  /  en  /  Sport  /  results  .  php   

30/3/2007 Βελιγράδι, πέρασε στην οκτάδα ο Κρεάνγκα, αποκλείστηκε ο Γκιώνης ...

Ο Κρεάνγκα πέρασε δύσκολα στην  οκτάδα νικώντας πριν από λίγη ώρα τον Γερμανό (Νο 23) 
Μπάστιαν Στίγκερ με 4-3 σετ. Ο Ελληνας πρωταθλητής αν και προηγήθηκε με 3-0 σετ δυστυχώς ο 
Στίγκερ τον ισοφάρισε 3-3 και χρειάστηκε το 7ο σετ  για να μπορέσει να περάσει στο γύρο των 8 
νικώντας τελικά 11-8 και στο σύνολο 4-3 σετ. 

Αντίθετα  ο Γκιώνης δεν μπόρεσε να περάσει  το  εμπόδιο του  Σουηδού Χάκανσον (Νο 47)  και 
αποκλείστηκε χάνοντας με 4-1 σετ, όμως πολύ δύσκολα απ ότι δείχνουν τα αναλυτικά σκορ των 
σετ (15/17, 8/11, 4/11, 11/9, 12/14).

30/3/07 Play off A1 θέσεις 5-6-7-8 ...

Ολοκληρώθηκαν οι  αγώνες  play off της  Α1 Ανδρών για  τις  θέσεις  5-6-7-8 και  μετά  τα  πλήρη 
αποτελέσματα που μπορείτε να δείτε σe άλλες σελίδες του site μας, υποβιβάστηκαν οριστικά στην 
Α2 οι ομάδες ΧΑΝ/ΠΕΡΑ (8η) και Βετερ. Δ. ΒΑΡΗΣ (7η) ενώ αντίθετα παρέμειναν στην Α1 οι ΑΚ Δ. 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (5η) και Βετερ. Δ. ΔΑΦΝΗΣ (6η). 

http://www.bett07.com/en/Sport/results.php


30/3/07 Ένσταση ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ...

Ένσταση αντικανονικής συμμετοχής παίκτου υπέβαλλε ο ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ κατά της ομάδος 
ΕΚΤΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ  στον  αγώνα  της  εναντίον  του  ΗΡΑΚΛΗ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (5-4)  της  26/3/07. 
Συγκεκριμένα η ένσταση αφορά τον ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και η εκδίκασή της από το Δ.Σ. του 
ΠΟΦΕΠΑ θα γίνει σε έκτακτο Δ.Σ την Μ.Τρίτη 3/4/07 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Ομίλου στην 
Βούλα.

31/3/07 Tελική βαθμολογία Α1 ...

Oλοκληρώθηκε  με  επιτυχία  η  Α΄  φάση  των  ομαδικών  συναντήσεων  του  Πανελληνίου  Ομίλου 
Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για την Α1 Βετεράνων & Ανεξαρτήτων ανδρών περιόδου 2006-
07. Με την συμπλήρωση και των 7 αγωνιστικών η πλήρης βαθμολογική κατάταξη έχει ως εξής :

Α1 ΑΝΔΡΩΝ 2006-07 (τελική Α Φάσης 28/3/07)

 OMAΔΕΣ               AΓ Ν Η ΒΑΘΜ

1 ΒΕΤΕΡ. "ΜΙΛΩΝΑΡΑ"     7      7   0     30,2
2 ΒΕΤΕΡ ΔΗΜ. ΒΟΥΛΑΣ    7 6   1     26,4
3 ΑΓ.ΒΑΡΒ / ΠΕΡΑΜΑ      7      5   2     24
4 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ                  7     4    3     19,2
5 ΒΕΤΕΡ. Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  7      3   4     15,4
6 ΒΕΤΕΡ. Δ. ΔΑΦΝΗΣ         7      2   5     11,4
7 ΒΕΤΕΡ. Δ. ΒΑΡΗΣ           7      1   6      6,6
8 ΒΕΤΕΡ ΧΑΝ- ΠΕΡΑ         7      0   7      1,2

Στην συνέχεια στο τριήμερο 28-30/3/07 διεξήχθησαν οι συναντήσεις της Β΄ Φάσης (play off) για τις 
ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 5-6-7-8 όπου μετά και απ’ αυτές είχαμε τον υποβιβασμό στην Α2 
κατηγορία των ομάδων ΒΕΤΕΡ.ΧΑΝ/ΠΕΡΑ και ΒΕΤΕΡ. Δ. ΒΑΡΗΣ.

Για  την  πλήρη  ολοκλήρωση  των  ομαδικών  συναντήσεων  και  την  ανάδειξη  της  τριάδας  των 
νικητών, απομένει η Β΄Φάση της πρώτης τετράδας (play off για τις θέσεις 1-2-3-4). Τις θέσεις αυτές 
θα διεκδικήσουν οι 4 πρώτες ομάδες του πιο πάνω βαθμολογικού πίνακα σε αγώνες μεταξύ των , 
που θα γίνουν στην αίθουσα Πιγκ-Πογκ του Γ.Σ. Αρη Βούλας αμέσως μετά το ΠΑΣΧΑ. Συνολικά με 
την συμπλήρωση των ομαδικών αυτών φιλικών συναντήσεων υπολογίζεται  να έχουν διεξαχθεί 
συνολικά  37  συναντήσεις  και  να  έχουν  συμμετάσχει  σ  αυτές  περισσότεροι  από  40  παίκτες 
Βετεράνοι και Ανεξάρτητοι.

4/4/07 Απόφαση ένστασης ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ...

Συζητήθηκε χθές στο Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ η ένσταση που είχε υποβάλλει ο ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
κατά  της  ομάδος  ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ για  αντικανονική  συμμετοχή  παίκτη.  Η  απόφαση εξεδόθη 
ομόφωνα  και  δικαίωσε  την  ομάδα  της  Σαλαμίνας  μέ  αποτέλεσμα  οι  ΕΚΤΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ  να 
μηδενιστούν στον αγώνα κατά του ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της  26/3 με σκορ 0-9.  Ο λόγος της 
αντικανονικής  συμμετοχής  έχει  να  κάνει  με  την  ηλικία  του  Βετεράνου  παίκτη  ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (είναι 31 ετών, ενώ η προκήρυξη ορίζει σαν δικαίωμα συμμετοχής Βετεράνων παικτών 
την ηλικία άνω των 35 ετών). 

5/4/07 Play off Α1 θέσεις 1-2-3-4 ...

Ορίσθησαν οι ημερομηνίες και η σειρά των αγώνων της Α1 ανδρών για τα  play off των ομάδων 
που κατέλαβαν τις θέσεις 1-2-3-4. Συγκεκριμένα μετά από κλήρωση προέκυψε η ακόλουθη σειρά 
των συναντήσεων:



                         Βετερ.Αγ.Βαρβ/Πέραμα -  Βετερ.ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ  18/4/07 ώρα 20.00            
                         Βετερ.Δ.Βούλας            -  Βετερ.ΜΙΛΩΝΑΡΑ   24/4/07 ώρα 19.30 
                         ---------------------------------------------------------------------------------------------
                         Βετερ.ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ         -  Βετερ.Δ.Βούλας      26/4/07 ώρα 19.30
                         Βετερ.ΜΙΛΩΝΑΡΑ          -  Αγ.Βαρβ/Πέραμα    28/4/07 ώρα 19.00
                         --------------------------------------------------------------------------------------------
                         Βετερ.ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ          -  Βετερ.ΜΙΛΩΝΑΡΑ
                         Βετερ.Δ.Βούλας              -  Αγ.Βαρβ/Πέραμα
                         --------------------------------------------------------------------------------------------

Ολες  οι  συναντήσεις  θα  διεξαχθούν  στην  αίθουσα  Πιγκ-Πογκ  του  Αρη  Βούλας  στο  χρονικό 
διάστημα μεταξύ 16 – 30 / 4 / 2007. Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των ανωτέρω ομάδων όπως 
έλθουν  σε  επικοινωνία  μεταξύ  τους  προκειμένου  να  ορίσουν  τους  αγώνες  τους  εντός  της 
καθορισμένης πιο πάνω προθεσμίας.

19/4/07 Ξεκίνησαν οι αγώνες play off για τις θέσεις 1-2-3-4 ...

Ξεκίνησαν χθες Τετάρτη 18/4/07 στην αίθουσα Πιγκ-Πογκ του Δήμου Βούλας οι αγώνες play off για 
τις θέσεις 1-2-3-4 των συναντήσεων της Α1 Ανδρών για την περίοδο 2006-07. Συγκεκριμένα έγινε 
χθες  ο  πρώτος  αγώνας  μεταξύ  των  Βετεράνων Αγ.Βαρβ /  Περάματος  και  Βετερ.  Εφοριακών. 
Νικήτρια  αναδείχθηκε η ομάδα Αγ.Βαρβάρα /  Πέραμα  με  9-0.  Να σημειωθεί  ότι  η ομάδα των 
Εφοριακών  αγωνίστηκε  ελλειπής  (απουσίαζαν  Δημακόπουλος  -  Λογοθέτης).  Η  πλήρης  σειρά
και τα αποτελέσματα του αγώνα έχουν ως εξής :

Αγ.Βαρβ/Πέραμα    -   Εφοριακοί

Μιχαηλίδης     -   Ιωάννου 3-1
Κουβουτσάκης -   Σκορδάς 3-2
Σιψάς             -   Καμπούρης 3-0
Μιχαηλίδης     -   Σκορδάς 3-1
Σιψάς             -   Ιωάννου 3-0
Κουβουτσάκης -   Καμπούρης 3-0
Σιψάς             -   Σκορδάς 3-0
Μιχαηλίδης     -   Καμπούρης 3-0
Κουβουτσάκης -   Ιωάννου 3-0

Επόμενες συναντήσεις που έχουν καθοριστεί είναι :

Τρίτη 24/4/07 ώρα 19.30  Βετερ. Δ. Βούλας - Βετερ."Μιλωνάρα".

Σάββατο 28/4/07 ώρα 19.00 Αγ.Βαρβ / Πέραμα - Βετερ."Μιλωνάρα" (αίθ.Αγ.Βαρβ).

Πέμπτη 26/4/07 ώρα 19.30 Βετερ. Δ. Βούλας - Βετερ.Εφοριακοί.

19/4/07 Aποχώρηση της ομάδος ALPHA BANK ...

Με χθεσινό έγγραφό της η ομάδα Βετεράνων-Ανεξαρτήτων της ALPHA BANK προς το Δ.Σ του 
ΠΟΦΕΠΑ  έκανε  γνωστό  ότι  αποσύρεται  για  λόγους  ανωτέρας  βίας  από  το  υπόλοιπο  του 
πρωταθλήματος Α2, και έτσι οι 5 εναπομείναντες αγώνες της κατακυρώνονται με σκορ 9-0 υπέρ 
των  αντιπάλων  της  (ΠΕΥΚΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ-ΛΕΩΝ-ΤΡΑΠ.  ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΚΤΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ).  Οι  μέχρι 
τώρα τελεσθέντες αγώνες της θεωρούνται ότι καλώς έγιναν. 

23/4/07 Toυρνουά Πίγκ-Πογκ ΔΑΟ Αγ.Βαρβάρας 2007 ...

Aνοικτό  πρωτάθλημα  (τουρνουά)  διοργανώνει  ο  Δημοτικός  Αθλητικός  Οργανισμός  Αγίας 
Βαρβάρας την Κυριακή 6/5/07 και ώρα 10 το πρωί. Το πρωτάθλημα αυτό θα γίνει στο κλειστό 
Γυμναστήριο της περιοχής και μπορείτε παρακάτω να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη με όλες τις 
λεπτομέρειες που έχει ως εξής :



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ) 2007

Σας ενημερώνουμε ότι  στο πλαίσιο των αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνει  ο Δημοτικός 
Αθλητικός  Οργανισμός  Αγίας  Βαρβάρας  ,  θα  διεξαχθεί  το  ανοικτό  πρωτάθλημα  Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  ,  την  Κυριακή  6  Μαίου  2007,  στο  Δημοτικό  Κλειστό  Γυμναστήριο  "Νίκης  2ου 
Λυκείου" στην οδό Σιπύλου 16. Ωρα έναρξης των αγώνων : 10.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν οι μαθητές όλων τάξεων των Δημοτικών Σχολείων, 
Γυμνασίων, Λυκείων καθώς και ενήλικες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Κάθε σχολείο μπορεί να 
συμμετέχει  με  απεριόριστο  αριθμό  μαθητών  και  μαθητριών  κάθε  ηλικίας  ,  στοιχείο  στο  οποίο 
δίνουμε  μεγάλη  βαρύτητα,  βραβεύοντας  το  σχολείο  με  την  πολυπληθέστερη  συμμετοχή. Οι 
ενήλικες άνδρες και γυναίκες θα μετέχουν σε μια ενιαία κατηγορία.

Η  συμμετοχή  στο  ανοικτό  πρωτάθλημα  επιτραπέζιας  αντισφαίρισης  γίνεται  με  ευθύνη  των 
συμμετεχόντων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
1η κατηγορία : Μαθητών/τριών Α-Β-Γ τάξεων Δημοτικού Σχολείου.
2η κατηγορία : Μαθητών/τριών Δ-Ε-ΣΤ τάξεων Δημοτικού Σχολείου.
3η κατηγορία : Μαθητών/τριών Γυμνασίων.
4η κατηγορία : Μαθητών/τριών Λυκείων.
5η κατηγορία : Ενηλίκων (ανδρών & γυναικών).

Στο τέλος των αγώνων θα δοθούν έπαθλα στους νικητές και τις νικήτριες καθώς και αναμνηστικά σ 
όλους τους συμμετέχοντες. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν μέχρι και την Δευτέρα 
30 Απριλίου 2007 στα γραφεία του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αγίας Βαρβάρας , Σιπύλου 
16 στο fax 210.5442 377 ή στα τηλ. 210 5697 474, 210 5442 377.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ.ΜΙΧΟΣ

   κ.α.α
    Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Οσοι από τους φίλους του ΠΟΦΕΠΑ επιθυμούν,μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και μέσω του 
ομίλου στο τηλ. 6942654411 (κ.Σιψάς), είτε μέσω e mail στο info  @  pofepa  .  gr  

mailto:info@pofepa.gr


24/4/07 Bετερ.Δ.Βούλας - Βετερ."Μιλωνάρα" 5-4 ...

Διεξήχθη χθες Τρίτη 24/4/07 ο δεύτερος αγώνας των play off της Α1 ανδρών για τις θέσεις 1-2-3-4 
μεταξύ των ομάδων Βετεράνων του Δήμου Βούλας και  "Μιλωνάρα". Μετά από ένα συγκλονιστικό 
σε εξέλιξη ματς νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα του Δήμου Βούλας με σκορ 5-4 ! Στο κρισιμότερο 
σημείο του αγώνα και ενώ το σκορ εκείνη την στιγμή ήταν 3-3, ο Στ. Πλακαντωνάκης της ομάδος 
της Βούλας παίζοντας ένα εξαιρετικό σε απόδοση παιχνίδι  νίκησε τον βετεράνο διεθνή Κώστα 
Κεχαγιά με 3-2 σετ και έδωσε το προβάδισμα και ουσιαστικά την νίκη στην ομάδα του.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό η κατάσταση για την υπόθεση "τίτλος" περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. 
Ολα θα κριθούν πλέον στις τελευταίες 2 αγωνιστικές των play off, με  3 ομάδες (Μιλωνάρα - Βούλα 
-  Αγ.Βαρβάρα/Πέραμα)  να  διεκδικούν σχεδόν  επί  ίσοις  όροις  το  πρωτάθλημα.  Δείτε  πιο  κάτω 
αναλυτικά τα αποτελέσματα και την εξέλιξη του σκορ του χθεσινού αγώνα:

Βετερ."Μιλωνάρα" - Βετερ. Δ. Βούλας  4-5

Κουτσοφιός   - Μακρής  0-3
Κεχαγιάς - Ζέρδιλας 3-0
Κολαίτης - Πλακαντωνάκης 3-0
Κουτσοφιός - Πλακαντωνάκης 0-3
Κολαίτης - Ζέρδιλας 3-0
Κεχαγιάς - Πλακαντωνάκης 2-3
Κολαίτης - Μακρής 0-3
Κουτσοφιός - Κυριακόπουλος 3-0

 

 

25/4/07 Μετάθεση αγώνα Αγ.Βαρβάρας/Περάματος- Μιλωνάρα ...

Αλλαξε η ημερομηνία τέλεσης του αγώνα για τα play off των θέσεων 1-2-3-4 μεταξύ των ομάδων 
Αγ.Βαρβάρας /  Περάματος  -  Μιλωνάρα.  Ως  γνωστόν  το  παιχνίδι  αυτό  επρόκειτο  να  διεξαχθεί 
σήμερα 25/4/07 και λόγω κωλύματος της ομάδος Μιλωνάρα μεταφέρθηκε για το Σάββατο 28/4/07 
ώρα 7μμ στην έδρα της Αγ.Βαρβάρας / Περάματος.                 

28/4/07 Bετερ. Αγ.Βαρβάρας / Περάματος - Μιλωνάρα 5-4 ...

Διεξήχθη σήμερα Σάββατο 28/4/07 το κρίσιμο παιχνίδι των play off για τις θέσεις 1-2-3-4 μεταξύ 
των ομάδων Αγ.Βαρβ/Περάματος και Μιλωνάρα. Μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση νικήτρια 
αναδείχθηκε τελικά η ομάδα της Αγ. Βαρβάρας/Περάματος με σκορ 5-4. Για την νικήτρια ομάδα 
από 2  νικες  πέτυχαν  οι  Σιψάς  και  Μιχαηλίδης  και  μια  νίκη  πέτυχε  ο  Κουβουτσάκης  (επί  του 
Κολαίτη),  στο  κρισιμότερο  σημείο  του  αγώνα  και  ενώ  το  σκορ  ήταν  4-4.  Για  την  ομάδα  της 
Μιλωνάρα 3 νίκες πέτυχε ο Κεχαγιάς και μια ο Κουτσοφιός. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι αν η 
Μιλωνάρα κέρδιζε το παιχνίδι θα ήταν σίγουρα πρωταθλήτρια, ενώ τώρα μετά την ήττα της αυτή 
έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο. Αντίθετα η ομάδα της Αγ.Βαρβάρας/Περάματος με την νίκη της 



αυτή μπήκε και  πάλι στην διεκδίκηση του τίτλου.  Πιο συγκεκριμένα μένει  ακόμη ο αγώνας της 
Τετάρτης 2 / 5 / 07 μεταξύ Βετερ. Δ. Βούλας και Αγ. Βαρβάρας/Περάματος όπου ο νικητής της 
συνάντησης αυτής θα κατακτήσει και τον τίτλο για την Α1 κατηγορία 2006-07. Ο αγώνας αυτός θα 
γίνει στην αίθουσα Πιγκ-Πογκ της Βούλας στις 2/5/07 ώρα 20.00.

Η μέχρι τώρα βαθμολογία για τις 4 πρώτες ομάδες των play off και ενώ υπολοίπονται ακόμη τα 
παιχνίδια Αγ.Βαρβ/Πέραμα - Βετερ.Δ.Βούλας & Μιλωνάρα-Εφοριακοί εχει ως εξής:

ΟΜΑΔΕΣ       ΑΓΩΝΕΣ Ν – Η ΒΑΘΜ.

1) Βετερ. Δ. ΒΟΥΛΑΣ 9  8 - 1   34,8
2) Αγ.Βαρβ/Πέραμα 9  7 - 2   32,8
3) Μιλωνάρα 9  7 - 2   31,8
4) Εφοριακοί 9  4 - 5   19,6

Για την ιστορία να αναφέρουμε την αναλυτική εξέλιξη και τα σκόρ του ανωτέρω αγώνα:

Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα - Μιλωνάρα 5-4

Μιχαηλίδης – Κολαίτης 3-2
Κουβουτσάκης-Κεχαγιάς 0-3
Σιψάς – Κουτσοφιός 3-0
Μιχαηλίδης-Κεχαγιάς 1-3
Σιψάς - Κολαίτης 3-0
Κουβουτσάκης-Κουτσοφιός 2-3
Σιψάς - Κεχαγιάς 2-3
Μιχαηλίδης- Κουτσοφιός 3-0
Κουβουτσάκης-Κολαίτης 3-0 

Αναμνηστικές φωτογραφίες από τον αγώνα Αγ.Βαρβ/Πέραμα-Μιλωνάρα 5-4 (28/4/07)

30/4/07 ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ πολλά τα οφέλη του ...

Αναδημοσίευση από εφημεριδα "ΤΑ ΝΕΑ" 31.8.06

«Το Πιγκ-Πογκ οφελεί την υγεία και πιθανώς αυξάνει τα χρόνια ζωής. Το άθλημα αυτό καίει 272 
θερμίδες την ώρα σε έναν άνθρωπο περίπου 80 κιλών, δηλαδή τις μισές απ’ όσες καταναλώνει 
κάποιος παίζοντας τένις (544 θερμ/ώρα).  Το να παίζει  όμως κάποιος πιγκ-πογκ με φίλους σε 
τακτική  βάση προσφέρει  έναν  συνδυασμό  διανοητικών,  σωματικών  και  κοινωνικών  ωφελειών, 
σύμφωνα με τον Δρα Γκάρι Σμολ *, διευθυντή του Κέντρου Γήρανσης στο Πανεπιστήμιο UCLA της 
Καλιφόρνιας, στο Λος Αντζελες. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που παίζουν τακτικά πιγκ-πογκ 
παρουσιάζουν  αλλαγές  στο  μπροστινό  μέρος  του  εγκεφάλου  οι  οποίες  είναι  ορατές  με  τις 
σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους. Η διέγερση αυτή του εγκεφάλου προλαμβάνει την έκπτωση 
των διανοητικών λειτουργιών και την γήρανση.»



*  www  .  drgarysmall  .  com   Επισκεφθείτε το site του dr Gary Small

3/5/07 Πρωταθλήτρια της Α1 2006-07 η ομάδα της ΒΟΥΛΑΣ ...

Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε χθες η ομάδα Βετεράνων-Ανεξαρτήτων Ανδρών του Δήμου Βούλας για 
την τρέχουσα περίοδο 2006-07 στις συναντήσεις A1 του ΠΟΦΕΠΑ. Στον χθεσινό τελευταίο αγώνα 
της νίκησε στην αίθουσα Πιγκ-Πογκ της Βούλας ,  την αντίστοιχη ομάδα των Βετεράνων Αγίας 
Βαρβάρας/Περάματος με σκορ 6-3. Το παιχνίδι ηταν συναρπαστικό με αξιόλογες προσπάθειες και 
από τις δύο ομάδες , όμως τελικά η ομάδα της Βούλας ήταν εξαιρετική και δίκαια επεκράτησε και 
κατέκτησε έτσι την πρώτη θέση στην τελική κατάταξη των play off , ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα 
που θα φέρει η "Μιλωνάρα"στον τελευταίο αγώνα της με τους "Εφοριακούς".

Αναλυτικά η εξέλιξη του σκορ και τα πλήρη αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Βετερ. Δ. ΒΟΥΛΑΣ     -   Βετερ. Αγ. Βαρβ/Περάματος

Πλακαντωνάκης      -   Μιχαηλίδης         3-1
Μακρής                   -   Κουβουτσάκης   3-0
Ζέρδιλας                  -   Σιψάς               0-3
Μακρής                   -   Μιχαηλίδης         3-1
Πλακαντωνάκης      -   Σιψάς                 3-2
Ζέρδιλας                  -   Κοτβουτσάκης   0-3
Μακρής                   -   Σιψάς                3-1
Ζέρδιλας                  -   Μιχαηλίδης       0-3
Πλακαντωνάκης      -   Κουβουτσάκης    3-1

http://www.drgarysmall.com/


4/5/07 Παραιτήθηκε από τους υπολοιπους αγώνες η ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ...

Με χθεσινό έγγραφό της η ομάδα ανεξαρτήτων της ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ έκανε γνωστό στο Δ.Σ. του 
ΠΟΦΕΠΑ  την  αδυναμία  της  να  τελειώσει  το  υπόλοιπο  πρόγραμμα  των  αγώνων  της,  με 
αποτέλεσμα  να  αποσυρθεί  .  Κατόπιν  αυτού  οι  αντίπαλοί  της  στα  εναπομείναντα  2  παιχνίδια 
(ΟΦΕΑΝ - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ) κερδίζουν με σκορ 9-0. Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι αγώνες που 
εκκρεμούν στην Α2 κατηγορία είναι μόνο τρεις (3) και είναι οι εξής:

ΠΥΡΗΝΕΣ - ΒΕΤΕΡ. Δ. ΠΕΥΚΗΣ
ΒΕΤΕΡ. Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση και των ανωτέρω αγώνων , θα ακολουθήσουν συναντήσεις  play off μεταξύ 
των τεσσάρων (4) πρώτων ομάδων της βαθμολογίας με το σύστημα pool (ένας προς όλους). Μετά 
και από τα  play off οι  δύο πρώτες ομάδες της τελικής πλέον κατάταξης θα ανέλθουν στην Α1 
κατηγορία για την σαιζόν 2007-08. Οι συναντήσεις των play off θα διεξαχθούν  όλες στην αίθουσα 
Πίγκ-Πογκ της Βούλας το Σαββατοκύριακο 2-3 Ιουνίου 2007. Για το πλήρες πρόγραμμα και το 
ωράριο των αγώνων θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως από το site μας.

4/5/07 Μεγάλη συμμετοχή στο τουρνουά open του ΔΑΟ Αγ.Βαρβάρας ...

Ξεπέρασε κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη ο αριθμός των δηλώσεων συμμετοχής στο ανοιχτό τουρνουά 
Επιτραπέζιας  Αντισφαίρισης  που  διοργανώνει  ο  Δημοτικός  Αθλητικός  Οργανισμός  του  Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας την Κυριακή 6/5/07. Συγκεκριμένα δήλωσαν συμμετοχή συνολικά 480 (!!) άτομα 
από τα οποία τα 90 είναι ενήλικες (80 Ανδρες και 10 Γυναίκες) και τα υπόλοιπα 390 είναι μαθητές 
Δημοτικών  -  Γυμνασίων  και  Λυκείων  !!  Να  θυμίσουμε  ότι  οι  αγώνες  θα  γίνουν  στο  κλειστό 
Γυμναστήριο Αγ.Βαρβάρα , οδός Σιπύλου 16, την ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΙΟΥ 2007 με ώρα έναρξης την 10 
π.μ.

7/5/07 Αποτελέσματα τουρνουα Πιγκ-Πογκ ΔΑΟ Αγ. Βαρβάρας ...

Διεξήχθη με επιτυχία χθες 6/5/07 το τουρνουά open του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αγίας 
Βαρβάρας .Συνολικά οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 300 και χρειάστηκαν 7 ώρες περίπου και 12 
τραπέζια  προκειμένου  να  ολοκληρωθεί  το  πρόγραμμα  .  Στην  κατηγορία  των  ανδρών  υπήρξε 
αρκετά  υψηλό  επίπεδο  συμμετοχών  με  παίκτες  από  Β΄  Εθνική,  Α2  και  Α1.  Τα  πλήρη 
αποτελέσματα κατά κατηγορία έχουν ως εξής :



ΑΓΟΡΙΑ Α,Β,Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1) ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
2) ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
3) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΟΡΙΑ Δ,Ε,ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1) ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2) ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
3) ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
    ΒΑΚΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1) ΝΤΙΜΠ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2) ΝΤΙΜΠ ΚΩΣΤΑΣ
3) ΑΝΑΝΝΩΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
    ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

1) ΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΜΠΑΦΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
    ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1) ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2) ΚΕΡΙΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
3) ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
    ΙΓΚΝΙΑΤΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Α,Β,Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1) ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
2)ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
3) ΤΣΑΚΕΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
    ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔHMHTPA

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ,Ε,ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

1) ΚΟΡΔΟΥΤΗ ΘΑΛΕΙΑ
2) ΝΙΝΟΥ ΧΑΡΑ
3) ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
    ΜΠΡΙΣΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1) ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΝΟΡΙΤΑ
2) ΜΑΡΡΑ ΑΘΗΝΑ
3) ΚΑΡΥΜΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
   ΦΙΛΙΠΠΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1) ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
2) ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3) ΚΑΛΥΒΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
    ΝΤΑΝΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

13/5/07 Oλοκληρώθηκε η τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ...

Τελείωσε  σήμερα  Κυριακή  13/5/07  η  Τελική  φάση  Ατομικών  Αγωνισμάτων  του  Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης της ΕΦΟΕΠΑ, που διεξήχθη το διήμερο 12 και 13 
Μαίου στην αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Μετά από συναρπαστικούς αγώνες υπό την 
παρουσία 300 περίπου θεατών ανά ημέρα είχαμε την ανάδειξη των πρωταθλητών Ελλάδος κατά 
αγώνισμα ως εξής :

ΑΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ:

1. Γιάννης Βλοτινός (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2. Κώστας Παπαγεωργίου (Α.Σ. Πέρα Αθηνών)
3. Κώστας Λαγογιάννης (Α.Σ. Πέρα Αθηνών)
3. Δημήτρης Παπαδημητρίου (Φορτούνα Πασάου Γερμανίας)

ΑΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

1. Αρχοντούλα Βολακάκη (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2. Μαρία Μοίρου (Κρεμλίν Μπισέτρ Γαλλίας)
3. Λάουρα Νικουλάε (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
3. Χριστίνα Φίλη (Πόντα ντο Πάργκο Πορτογαλίας)

ΔΙΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ:

1. Κώστας Παπαγεωργίου/Κώστας Λαγογιάννης (Α.Σ. Πέρα Αθηνών)
2. Κλαούντιο Κύρου/Γιάννης Κορδούτης (Α.Ο.Ν. Φαλήρου/Α.Σ. Πέρα Αθηνών)
3. Αντώνης Μαλινάκης/Μανώλης Σγουρομάλλης (Ο.Α. Χανίων)
3. Γιάννης Γεωργαντάς/Τάσος Ρηνιώτης (Π.Κ.Δ. Ταύρου/Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)

ΔΙΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

1. Αρχοντούλα Βολακάκη/Λάουρα Νικουλάε (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2. Χριστίνα Φίλη/Μαρία Μοίρου (Πόντα ντο Πάργκο/Κρεμλίν Μπισέτρ)
3. Διάνα Ζέρδιλα/Βάνια Στάλεβα (Α.Σ. Πέρα Αθηνών/Γ.Σ. 'Aρης Βούλας)
3. Φιλαρέτη Εξάρχου/Όλγα Γεωργοπούλου (Π.Κ.Δ. Ταύρου/Α.Σ. Πέρα Αθηνών)



ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ: 

1. Κώστας Παπαγεωργίου/Λάουρα Νικουλάε (Α.Σ. Πέρα Αθηνών/Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.)
2. Κώστας Λαγογιάννης/Χριστίνα Φίλη (Α.Σ. Πέρα Αθηνών/Πόντα ντο Πάργκο)
3. Αντώνης Μαλινάκης/Μαρία Χριστοφοράκη (Ο.Α. Χανίων/Α.Ο. Φοίνιξ Αγίας Σοφίας)
3. Γιάννης Κορδούτης/Κατερίνα Αντιοπούλου (Α.Σ. Πέρα Αθηνών/Γ.Σ. 'Aρης Βούλας)

15/5/07 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5 – 4 ...

Εγινε χθές 14/5/07 το εξ αναβολής παιχνίδι της Α2 μεταξύ των διεκδικητών του τίτλου ομάδων της 
Γλυφάδας και του ΟΦΕΑΝ Σαλαμίνας. Μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα γεμάτο με συνεχείς 
ανατροπές η ομάδα της Γλυφάδας κατάφερε να νικήσει με σκορ 5-4 και να τερματίσει έτσι τους 
αγώνες  της  Α  φάσης  πρώτη  με  13  νίκες  σε  ισάριθμους  αγώνες  και  με  βαθμούς  54,8.  Στις 
υπόλοιπες 3 προνομιούχες θέσεις των play off τερμάτισαν κατά σειράν οι εξής :

ΠΑΝΘΕΟ 54,6
ΟΦΕΑΝ 47,4
ΕΚΤΟΣ ΑΘ. 43,2 

Οι 4 αυτές ομάδες θα συναντηθούν μεταξύ τους σε αγώνες pool (ένας προς όλους) μεταφέροντας 
την βαθμολογία της Α’ φάσης και οι τελικοί 2 πρώτοι της Γενικής Βαθμολογίας θα ανέλθουν στην 
Α1 της σαιζόν 2007 - 08. Οι αγώνες αυτής της σειράς (play off) θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 
2-3 / 6 / 2007 με αναλυτικό ωράριο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. 

16/5/07 Mιλωνάρα - Εφοριακοί 6-3 ...

Ολοκληρώθηκαν χθες 15/5/07 και  τυπικά  οι  συναντήσεις  του  ΠΟΦΕΠΑ για  την  Α1 της  σαιζόν 
2006-07. Στον τελευταίο αγώνα η ομάδα της "Μιλωναρας" νίκησε την ομάδα των Εφοριακών με 6-
3. Το παιχνίδι δεν είχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον μια και όλα είχαν κριθεί στις προηγούμενες 
αγωνιστικές των  play off.  Mετά λοιπόν και τον χθεσινό αγώνα να θυμίσουμε ότι  πρωταθλήτρια 
αναδείχθηκε η ομάδα Βετεράνων του Δήμου Βούλας, με δεύτερη την "Μιλωνάρα" και τρίτη την 
ομάδα  της  Αγ.Βαρβάρας  /  Περάματος.  Στην  ουρά  της  βαθμολογίας  τερμάτισαν  οι  ομάδες 
ΧΑΝ/ΠΕΡΑ και  Βετερ.  Δ.  Βάρης  οι  οποίες  από την  επόμενη  σαιζόν  θα  αγωνίζονται  στην  Α2 
κατηγορία. Ιδού και ο τελικός πίνακας της βαθμολογίας μετά και τα play off: 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ                       ΒΑΘΜ.

1.BETEΡ.Δ.ΒΟΥΛΑΣ 39
2.ΜΙΛΩΝΑΡΑ 36
3.ΒΕΤΕΡ. ΑΓ. ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 33,4
4.ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 20,2
-------------------------------------------------------------
5.ΑΚ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 23,6
6.Βετερ. Δ. ΔΑΦΝΗΣ 16,4
-------------------------------------------------------------
7.Βετερ. Δ. ΒΑΡΗΣ 7,8
8.Βετερ. ΧΑΝ / ΠΕΡΑ  ----  

16/5/07 Eγινε χθες η κλήρωση για τα play off της Α2 ...

Eγινε χθες η κλήρωση για τα play off της Α2 κατηγορίας για τις θέσεις 1-2-3-4. Οι συναντήσεις θα 
διεξαχθούν το  Σαββατοκύριακο 2  και  3  Ιουνίου  στην  αίθουσα επιτραπέζιας  αντισφαίρισης  του 
Δήμου  Βούλας  στην  οδό  Λευκάδος  1  στην  Βούλα.  Το πλήρες  πρόγραμμα  των  συναντήσεων 
σύμφωνα με την κλήρωση, καθώς και οι ώρες έναρξης έχουν αναλυτικά ως εξής :

Σάββατο 2 / 6 /2007 ώρα 7 μ.μ   1η αγωνιστική



ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Βετερ.Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΑΝΘΕΟ

Κυριακή 3 / 6 / 2007 ώρα 10 π.μ 2η αγωνιστική

Βετερ.Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΑΝΘΕΟ
ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Κυριακή 3 / 6 / 2007 ώρα 12 μεσημ. 3η αγωνιστική

ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - Βετερ.Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΠΑΝΘΕΟ - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

18/5/07 Tο πρόγραμμα των μεταδόσεων του EUROSPORT ...

Aνακοινώθηκαν οι ημέρες και οι ώρες των τηλεοπτικών μεταδόσεων του καναλιού EUROSPORT 
από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ατομικών Αγωνισμάτων του Ζάγκρεμπ στο χρονικό διάστημα 21 - 
27 / 5 / 2007. Συγκεκριμένα η αναλυτική κατάσταση των ωρών μετάδοσης έχει ως εξής:

Τετάρτη 23 Μαίου
1400-1615 Live
2000-2200 Mαγνητοσκόπηση την πρώτη μισή ώρα , μετά Live.

Πέμπτη 24 Μαίου
1300-1600 Live
1930-2045 Μαγνητοσκόπηση
2045-2215 Live

Παρασκευή 25 Μαίου
1245-1600 Live
1930-2030 Mαγνητοσκόπηση
2030-2300 Live

Σάββατο 26 Μαίου
1100-1400 Live
1500-1600 Live
1830-1945 Live Τελικοί

Κυριακή 27 Μαίου
2215-2315 Μαγνητοσκόπηση Τελικοί.

Για όλες τις αναφερόμενες παραπάνω ημέρες και ώρες είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές στο 
πρόγραμμα  των  μεταδόσεων.  Εν  τω  μεταξύ  πληροφορούμε  τους  φίλους  της  Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης ότι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ θα υπάρξει  για πρώτη φορά ΑΠ 
ΕΥΘΕΙΑΣ  μετάδοση  μέσω  ΙΝΤΕΡΝΕΤ  μέσα  από  το  site της  Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας.  
Συγκεκριμένα  στην  διεύθυνση  http  ://  www  .  ittf  .  com  /  competitions  /  itTV  2.  asp   μπορείτε  να 
παρακολουθήσετε  ΖΩΝΤΑΝΑ κάποιους  από τους  αγώνες  του  Ζάγκρεμπ,  με  την  προυπόθεση 
ύπαρξης ADSL σύνδεσης γρήγορης ταχύτητας. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή τηλεθέαση.

25/5/07 Στη 16άδα του απλού ανδρών ο Κρεάνγκα ...

Στη 16άδα του απλού ανδρών βρήκε τον Καλλίνικο Κρεάνγκα το κλείσιμο της 4ης ημέρας του 
Παγκοσμίου πρωταθλήματος του Ζάγκρεμπ. Αργά το βράδυ της Πέμπτης και ύστερα από δυνατή 
αναμέτρηση,  που κράτησε  περίπου τρία  τέταρτα,  ο  Έλληνας  πρωταθλητής  (νούμερο  15 στην 
παγκόσμια κατάταξη) έκαμψε την αντίσταση του πολιτογραφημένου Ιάπωνα Καν Γιο (Νο 26) με 4-
2 σετ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του αγωνίσματος. Αρχικά η εξέλιξη του αγώνα δεν ήταν καλή 
για  τον Κρεάνγκα,  ο οποίος βρέθηκε να χάνει  με  2-0 σετ.  Στη συνέχεια  όμως,  ο αθλητής της 
γαλλικής Ενεμπόν ανέβασε αισθητά την απόδοσή του, επέβαλλε το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι 

http://www.ittf.com/competitions/itTV2.asp


και επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του (6-11, 4-11, 11-4, 11-5, 11-8, 11-6). Ο Καν Γιο έχει γεννηθεί 
στην Κίνα, με τα χρώματα της οποίας ήταν 3ος στο απλό νέων στο Ασιατικό πρωτάθλημα του 
1994. Οι πιο πρόσφατες επιτυχίες του είναι τα χρυσά μετάλλια στο απλό στα φετινά τουρνουά Προ 
Τουρ  της  Χιλής  και  της  Βραζιλίας,  πάντως  δεν  εμφανίζει  ούτε  με  την  ιαπωνική  υπηκοότητα 
κορυφαία διάκριση.
Στον γύρο των «16» ο Κρεάνγκα αντιμετωπίζει σήμερα (Παρασκευή) το «μεγαθήριο» που ακούει 
στο όνομα Τίμο Μπολ. Η αναμέτρηση με τον Γερμανό πρωταθλητή Ευρώπης, που βρίσκεται στο 
νούμερο  3  του  παγκόσμιου  RANKING LIST,  αρχίζει  στις  20:30  ώρα  Ελλάδας.  Ο  35άχρονος 
πρωταθλητής μας είχε προχωρήσει στους «16» και στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
ατομικών αγωνισμάτων,  το  2005  στη  Σαγκάη και  στο  Ζάγκρεμπ φιλοδοξεί  να  κάνει  ένα  βήμα 
παραπάνω και να αυξήσει τις ελπίδες του για την κατάκτηση μεταλλίου. Η παράδοση είναι με το 
μέρος του Μπολ, αλλά στην τελευταία τους συνάντηση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Παρισιού τον 
περασμένο Οκτώβριο, είχε αναδειχτεί νικητής ο Κρεάνγκα. 
Να σημειωθεί τέλος, ότι στον γύρο των «16» έχει περάσει μόλις ένας Ευρωπαίος αθλητής ακόμη, ο 
Λευκορώσος  Βλαντιμίρ  Σαμσόνοφ.  Οι  υπόλοιποι  13  αθλητές  είναι  από  την  Ασία  και  μάλιστα 
συνεχίζουν  και  οι  επτά  Κινέζοι,  που  ήταν  στο  ταμπλό  (απλά,  το  βράδυ  θ'  αποκλειστούν 
τουλάχιστον δύο γιατί αναμετριόνται ο Τσεν Κι με τον Χάο Σουάι και ο Γουάνγκ Λιτσίν με τον Χου 
Γινγκτσάο)! 

***Πηγή είδησης το site της ΕΦΟΕΠΑ www  .  httf  .  gr   ***

25/5/07 Aποκλείστηκε ο Κρεάνγκα, έχασε 4-1 από τον Μπολ ...

Στον  γύρο  των  16  έμεινε  τελικά  ο  Καλλίνικος  Κρεάνγκα  στο  απλό  ανδρών  του  παγκοσμίου 
πρωταθλήματος του Ζάγκρεμπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής (νούμερο 15 στην παγκόσμια κατάταξη) 
δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο του Γερμανού πρωταθλητή Ευρώπης Τίμο Μπολ 
(Νο 3) και όπως στη Σαγκάη το 2005 αποκλείστηκε στον 4ο γύρο του αγωνίσματος (πριν δύο 
χρόνια είχε χάσει από τον Κινέζο Χάο Σουάι). 
Ο Κρεάνγκα κατάφερε σε λίγα σημεία  του  αγώνα να αποδώσει  πινγκ  πονγκ  σύμφωνα με  τις 
δυνατότητές του και μοιραία γνώρισε την ήττα με 4-1 σετ (6-11, 11-8, 4-11, 13-15, 4-11). 
Καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης πάντως, ήταν το 4ο σετ, όπου ο Κρεάνγκα προηγήθηκε με 8-
5 και στη συνέχεια είχε δύο σετ μπολ με 10-9 και 11-10. Τελικά έχασε το σετ με 15-13 και μαζί την 
ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2 και να διεκδικήσει γερά μία σπουδαία νίκη.  
Να σημειωθεί ότι στο ίδιο γυμναστήριο είχαν συναντηθεί και το 2002 οι δύο αθλητές, στον τελικό 
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τότε και ο Μπολ είχε αναδειχτεί νικητής με 4-2 σετ. Γενικά από το 
1998 και μετά η προϊστορία είναι σε βάρος του πρωταθλητή μας με 4 νίκες και 6 ήττες σε διεθνείς 
διοργανώσεις, ωστόσο στην αμέσως προηγούμενη συνάντησή τους, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 
Παρισιού τον περασμένο Οκτώβριο, τον είχε νικήσει με 4-2 σετ. 
Ο Τίμο Μπολ είναι  πρωταθλητής Ευρώπης φέτος στο απλό ανδρών, το διπλό ανδρών και  το 
ομαδικό. Στον ίδιο θεσμό πήρε και το 2002 το χρυσό μετάλλιο στα δύο πρώτα αγωνίσματα. Ήταν 
επίσης νικητής στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002 και το 2005 και δευτεραθλητής κόσμου πρόπερσι 
στο διπλό ανδρών. Έχει  τέλος στη συλλογή του και ένα ασημένιο μετάλλιο από το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα ομαδικού του 2004.

***Πηγή είδησης το site της ΕΦΟΕΠΑ www  .  httf  .  gr   ***

3/6/2007 Ξεκίνησαν χθες οι αγώνες play off της Α2 ...

Χθες Σάββατο 2 Ιουνίου το απόγευμα ξεκίνησαν οι αγώνες play off της Α2 κατηγορίας Ανδρών για 
τις  θέσεις  1-4  της  σαιζόν  2006-07.  Στην  πρώτη  αγωνιστική  των  αγώνων  συμφωνα  με  το 
πρόγραμμα έγιναν οι εξής συναντήσεις: 

ΠΑΝΘΕΟ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 7-2
ΓΛΥΦΑΔΑ- ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 7-2

Οπως  αναμενόταν  λοιπόν  επεκράτησαν  τα  φαβορί  και  έτσι  θεωρείται  πλέον  και  μαθηματικά 
σίγουρη η άνοδος των ομάδων ΠΑΝΘΕΟ και ΓΛΥΦΑΔΑΣ στην Α1 κατηγορία, ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματα της Κυριακής 3/6/2007. Το ενδιαφέρον στρέφεται μόνο στον τίτλο της πρώτης θέσης 
που θα κατακτήσει όποια από τις δύο ομάδες  νικήσει στο μεταξύ τους παιχνίδι .Την τρίτη θέση 

http://www.httf.gr/
http://www.httf.gr/


επίσης φαίνεται να έχει εξασφαλίσει ο ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ αν νικήσει έστω ένα από τα αυριανά 
δύο παιχνίδια του (με ΓΛΥΦΑΔΑ και ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ).

Δείτε αναλυτικά τώρα τα αποτελέσματα και τα σκορ των χθεσινών αγώνων:

ΓΛΥΦΑΔΑ    -    ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 7-2
Λογοθέτης    -    Ζιούβας 3-1
Τσακανίκας  -    Καλπαξής 3-1
Παγουρτζής  -    Βασιλείου 3-0
Λογοθέτης    -    Καλπαξης 3-0
Μαλατέστας -    Ζιούβας 0-3
Τσακανίκας  -     Βασιλείου 3-0
Μαλατέστας -    Καλπαξής 3-1
Λογοθέτης    -    Βασιλείου 3-0  
Δημίδης        -    Ζιούβας 0-3

ΠΑΝΘΕΟ    -   ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ..7-2  
Βesher        -    Ανδριανός 3-0
Γιαλούρης   -    Τσίγκος 3-0
Δούης         -    Δήμογλης 3-0
Βesher        -    Τσίγκος 3-0
Δούης         -    Ανδριανός 3-0
Γιαλούρης   -    Δήμογλης 0-3
Δανιάς        -    Τσίγκος 3-0
Βesher        -    Δήμογλης 3-0
Ψαρρας       -    Ανδριανός 0-3

Ακολουθεί φωτορεπορτάζ από τους χθεσινούς αγώνες :





3/6/2007 Πρωταθλήτρια στην Α2 η ομάδα ΠΑΝΘΕΟ ...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα Κυριακή 3/6/07 η φάση των play off της Α2 κατηγορίας 2006-
07 για τις θέσεις 1-4. Στο κρισιμότερο παιχνίδι  της ημέρας η ομάδα ΠΑΝΘΕΟ επεκράτησε της 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ με σκορ 6-3 και κατέκτησε έτσι τον τίτλο του πρωταθλητή της Α2 για την σαιζόν 2006-
07. Ανέρχεται έτσι στην Α1 κατηγορία της επόμενης σαιζόν μαζί με την ΓΛΥΦΑΔΑ που τερμάτισε 
στην δεύτερη θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της σημερινής δεύτερης ημέρας των play off  έχουν ως εξής :

ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 7-2
ΠΑΝΘΕΟ. - ΓΛΥΦΑΔΑ 6-3
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5-4 
ΠΑΝΘΕΟ - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 5-4

Μετά  και  την  πλήρη ολοκλήρωση  όλων των φάσεων των αγώνων της  Α2,  η βαθμολογία  της 
πρώτης τετράδας διαμορφώθηκε τελικά ως εξής:

    Ομάδες                          Ν-Η            Βαθμ.

1. ΠΑΝΘΕΟ 15-1 67,2
2. ΓΛΥΦΑΔΑ 15-1 63,8
3. ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 11-5 53
4. ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 9-7 44,8

Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο πρώτες ομάδες θα αγωνιζονται από του χρόνου στην Α1 κατηγορία.  
Τέλος αξίζει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αγωνισθέντες, όχι μόνο της πρώτης 
τετράδας και να ευχηθούμε και εις ανώτερα και πάντοτε υγιείς και δυνατοί.

Καλό καλοκαίρι σε όλους.

1/7/2007 Αξιόλογες εμφανίσεις των Ελλήνων στους Βαλκανικούς Νέων ...

Με  πολύ  θετικό  τρόπο  για  τα  ελληνικά  χρώματα  ολοκληρώθηκε  σήμερα  (Κυριακή)  το  15ο 

Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων της Κωνσταντινούπολης. Ύστερα από τα δύο μετάλλια στο ομαδικό, 
ήρθαν άλλα έξι μετάλλια στα ατομικά αγωνίσματα και συγκεκριμένα ένα χρυσό, ένα ασημένιο και 
τέσσερα χάλκινα. Έτσι, ο συνολικός απολογισμός έφτασε τα οκτώ μετάλλια και ήταν ο καλύτερος 



τα  τελευταία  χρόνια  στον  θεσμό  για  το  ελληνικό  πινγκ  πονγκ  (κορυφαία  επίδοση  είναι  τα  12 
μετάλλια το 1996 στην Πάτρα). 

Πρώτοι Βαλκανιονίκες αναδείχτηκαν ο Μιχάλης Τσαχάκης και η Αγγελίνα Παπαδάκη στο διπλό 
μικτό  νέων.  Δεύτεροι  στα  Βαλκάνια  ανακηρύχτηκαν  ο  Μιχάλης  Τσαχάκης  και  ο  Στέφανος 
Μανουσώφ στο διπλό νέων. Χάλκινα μετάλλια πήραν ο Μανουσώφ στο απλό νέων, ο Γιώργος 
Φραγκούλης στο απλό παίδων, οι Μαρία Χριστοφοράκη/Αγγελίνα Παπαδάκη στο διπλό νεανίδων 
και οι Γιώργος Φραγκούλης/Γιώργος Κωνσταντινόπουλος στο διπλό παίδων.

Αναλυτικά:  
Στο  διπλό  μικτό  νέων  οι  Τσαχάκης/Παπαδάκη,  που  ήταν  από  τα  φαβορί  του  ταμπλό, 
αντιμετώπισαν στον προημιτελικό γύρο τους Μιχάι Σάργκου/'Aνα Μαρία Σέμπε από τη Ρουμανία 
και πήραν τη νίκη με 3-1 σετ (9-11, 11-3, 11-8, 11-6). Στα ημιτελικά απέκλεισαν με εκπληκτική 
απόδοση το 1ο φαβορί του αγωνίσματος, τους Μπόγιαν Κρέπουλα/Μόνικα Μόλναρ από τη Σερβία 
με 3-1 σετ (11-13, 11-3, 11-7, 11-4) και στον τελικό ολοκλήρωσαν τον θρίαμβό τους, νικώντας τους 
Ρουμάνους Ράντου Βοϊνέα/Ελιζαμπέτα Σαμάρα με 3-1 σετ (11-8, 7-11, 11-8, 11-8).

Στο διπλό νέων οι Μανουσώφ/Τσαχάκης, που ήταν 2ο φαβορί των αγώνων, έπαιξαν στην 4άδα με 
τους Ρουμάνους 'Aντρας Τούροζι/Αλεξάντρου Πετρέσκου και επικράτησαν με 3-2 σετ (11-9, 11-6, 
11-13,  9-11,  11-6).  Στον  τελικό  πάλεψαν γερά κόντρα στο  1ο  φαβορί,  τους  Τούρκους  Γιανγκ 
Πενγκφέι/Γκενσάι  Μένγκε  μέχρι  να  καμφθούν  με  3-1  σετ  (6-11,  6-11,  11-4,  10-12).  Στα 
αξιοσημείωτα ότι ο Τσαχάκης πήρε μέρος σε δύο τελικούς.

Στο  απλό  νέων  ο  Στέφανος  Μανουσώφ (νούμερο  3  στα  Βαλκάνια  στο  RANKING  LIST  για   
αθλητές  έως  18  ετών),  νίκησε  στα  προημιτελικά  τον  Σέρβο  Λορέντσιο  Λουπουλέσκου  (Νο  7)
με 4-0 σετ (11-9, 11-3, 11-9, 11-8) και έχασε από τον πολιτογραφημένο Τούρκο Γιανγκ Πενγκφέι 
(Νο 1) με 4-1 σετ (8-11, 11-9, 6-11, 6-11, 7-11).  Στο αγώνισμα του απλού αυτό ήταν το τρίτο 
διαδοχικό μετάλλιο στη διοργάνωση για τον 17χρονο πρωταθλητή μας, μετά την 1η θέση στους 
παίδες το 2005 και την 3η στους νέους το 2006.

Στο ίδιο αγώνισμα ο Μιχάλης Τσαχάκης (Νο 6 στα Βαλκάνια στην κατάταξη U18) αποκλείστηκε 
στην 8άδα από τον Σέρβο Μπόγιαν Κρέπουλα (Νο 4) με 4-1 σετ (6-11, 3-11, 11-8, 7-11, 8-11).
Στο απλό νεανίδων η Μαρία Χριστοφοράκη (νούμερο 9 στα Βαλκάνια στον πίνακα αξιολόγησης
για αθλήτριες μέχρι 18 ετών) κοντραρίστηκε στα προημιτελικά με τη Ρουμάνα Ίρινα Χότζα (Νο 4) 
και γνώρισε την ήττα με 4-1 σετ (4-11, 11-9, 8-11, 3-11, 4-11).

Στο  απλό  παίδων  ο  Γιώργος  Φραγκούλης  αντιμετώπισε  στην  8άδα  τον  Βούλγαρο  Τεοντόρ 
Αλεξαντρόφ  και  επιβλήθηκε  με  4-1  σετ  (11-9,  11-7,  11-6,  3-11,  11-8),  ενώ στην  4άδα  έχασε 
δύσκολα από το 3ο φαβορί του ταμπλό, τον Σέρβο Νίκολα Ποπόφ με 4-1 (11-9, 7-11, 10-12, 7-11, 
3-11). Στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση ο 15άχρονος πρωταθλητής Ελλάδας παίδων 
πραγματοποίησε θαυμάσιες εμφανίσεις και φεύγει από την Κωνσταντινούπολη με τρία μετάλλια.

Στο  διπλό  νεανίδων,  οι  Παπαδάκη/Χριστοφοράκη  βρήκαν  απέναντί  τους  στα  ημιτελικά  τις 
πανίσχυρες Ρουμάνες Ελιζαμπέτα Σαμάρα/'Aνα Μαρία Σέμπε (η Σαμάρα είναι  δευτεραθλήτρια  
Ευρώπης στο απλό της κατηγορίας και πρωταθλήτρια στο ομαδικό) και έχασαν φυσιολογικά με 3-0 
σετ (8-11, 6-11, 9-11). Αυτό πάντως, ήταν το τρίτο μετάλλιο για τις δύο πρωταθλήτριές μας σε 
Βαλκανικούς Αγώνες νέων στο συγκεκριμένο αγώνισμα (είχαν χάλκινα επίσης,  το  2003 και  το 
2006). Στο διπλό παίδων ο Φραγκούλης με τον Κωνσταντινόπουλο αναμετρήθηκαν στα ημιτελικά
με  το  1ο  φαβορί  του  αγωνίσματος,  τους  Σέρβους  Βλαντιμίρ  Ράντοβιτς/Λούκα  Μάρκοβιτς  και  
ηττήθηκαν με 3-0 σετ (9-11, 6-11, 7-11).

Πηγή είδησης: www.httf.gr

14/7/07 Μια μικρή γεύση από την προετοιμασία της Κινεζικής Εθνικής Ομάδος ...

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Table-Tennis World, υπάρχει ένα ρεπορτάζ για τον τρόπο 
που  οι  Κινέζοι  πρωταθλητές  προετοιμάστηκαν για  το  πρόσφατο  Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα  του 
Ζάγκρεμπ (Μάιος 2007). Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για την προετοιμασία αυτή της Κινεζικής 

http://www.httf.gr/


Εθνικής  Ομάδος  διαβάζοντας  πιο  κάτω σε  μετάφραση το  σχετικό  ημερήσιο  πρόγραμμά  τους. 
Βέβαια κάποιοι ισχυρίζονται ότι κατά την διάρκεια της προετοιμασίας υπήρχε και ένα εβδομαδιαίο 
ρεπό μισής ημέρας (half day off), αλλά οι παίκτες συνήθως αισθάνονταν τόσο πολύ κουρασμένοι 
που λίγοι  απ αυτούς το χρησιμοποίησαν για να βγουν έξω από το camp προετοιμασίας.  Ιδού 
λοιπόν παρακάτω το ημερήσιο πρόγραμμα προετοιμασίας των Κινέζων πρωταθλητών :

07.15  Συγκέντρωση της Γυναικείας Ομάδος στην κεντρική αίθουσα και αμέσως μετά λήψη
           Πρωινού.
07.30  Συγκέντρωση της Ανδρικής Ομάδος στην κεντρική Αίθουσα και αμέσως μετά λήψη
           Πρωινού.
08.30  Συγκέντρωση αμφοτέρων των Ομάδων (Ανδρών - Γυναικών) στο Γυμναστήριο.
           Επαρση Σημαίας και ανάκρουση του Εθνικού Υμνου της Κίνας (!!). 
08.35 Οι προπονητές των Αθλητών (Ανδρών - Γυναικών) παραδίδουν το ατομικό πρόγραμμα
          προπόνησης της ημέρας . Η προπόνηση περιλαμβάνει συνήθως  1,5 ώρα εξάσκηση
          για τα ατομικά , 1 ώρα διπλά και αγώνες και τέλος ασκήσεις φυσικής κατάστασης . 
10.40 Οι 4 ομάδες των διπλών ανδρών παίζουν ένα τουρνουά μεταξύ τους ενώ οι Γυναίκες
          ξεκινούν την προπόνηση στα διπλά .
11.10  Εναρξη ασκήσεων φυσικής κατάστασης Γυναικών.
11.30  Εναρξη ασκήσεων φυσικής κατάστασης Ανδρών.
12.00  Γεύμα . Ξεκούραση 
15.30  Οι προπονητές παραδίδουν τις λεπτομέρειες για το απογευματινό πρόγραμμα 
           προπόνησης :
15.35-18.00 Προπόνηση σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες των προπονητών.
Ανδρες: Ατομικές ασκήσεις για 30 λεπτά., κόντρες- σπίν για 20 λεπτά και διάφορες
             μπαλιές (σερβίς - πρώτη μπαλλιά κλπ) για 60 λεπτά.
Γυναίκες: Σερβίς για 20 λεπτά, σερβίς και επίθεση για 30 λεπτά, διάφορες μπαλλιές
                για 60 λεπτά .
18.30  Δείπνο
20.00  Οι Αθλητές χωρίζονται σε ομάδες και παρακολουθούν μαζί με τους προπονητές
          τους  DVD από αγώνες Πίνγκ-Πόνγκ και συζητούν τεχνικά θέματα και θέματα 
          τακτικής .
21.00  Ιατρικές φροντίδες (φυσικοθεραπείες-μασάζ κλπ) όπου χρειάζεται.
22.00  Λήξη προγράμματος, απόσυρση των αθλητών για ξεκούραση.



31/07/2007 To oδοιπορικό ενός ΤRAINING CAMP στην Ουγγαρία ...

Φίλες  και  φίλοι  μπορείτε  παρακάτω  να  διαβάσετε  περιληπτικά  κάποιες  πληροφορίες  και 
εντυπώσεις από το πρόσφατο training camp του Πινγκ-Πονγκ που έγινε στην Ουγγαρία (Λίμνη 
BALATON, πόλις BALATOFURED) μεταξύ 23 και 27 Ιουλίου 2007. Στο camp αυτό συμμετείχε και 
ο γραμματέας του ΠΟΦΕΠΑ  Σιψάς Κων. καθώς και δύο ακόμη πολύ καλοί φίλοι της Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης από την Αγ.Βαρβάρα, ο Αντώνης Αλεξανδρόπουλος και ο ταλαντούχος μικρός γυιος 
του Παναγιώτης (9 ετών). Οπως ίσως μερικοί θα έχετε προσέξει στην ιστοσελίδα του ΠΟΦΕΠΑ , 
και  πιο  συγκεκριμένα στο ΜΕΝU /  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINKS)  υπάρχει  σαν αξιόλογο site  η  δ/νση :
www.pingpong.hu που είναι και η ηλεκτρονική δ/νση για τις γενικές πληροφορίες που μπορεί να 
έχει κάποιος για το συγκεκριμένο training camp.

Aς τα πάρουμε όμως από την αρχή . Το ταξίδι μας ξεκίνησε ξημερώματα Κυριακής 22/7/07 από το 
αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος όπου μετά από μια πολύ ευχάριστη πτήση 2 ωρών με αροπλάνο της 
MALEV AIRLINES φτάσαμε στις 06.30 το πρωί, τοπική ώρα, στην Βουδαπέστη. Από εκεί με ΜΙΝΙ 
ΒUS (τιμή 9,20 € / άτομο και το παιδί δωρεάν) πήγαμε κατ ευθείαν στον σιδηροδρομικό Σταθμό 
DELI  PU στο  κέντρο  της  Βουδαπέστης  όπου  πήραμε  το  τραίνο  των  07.55  για  την  διαδρομή 
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – BALATONFURED (τιμή 8,20 € / άτομο και για το παιδί 4,10 € ) όπου ήταν και ο 
τελικός προορισμός μας. Η διαδρομή με το τραίνο διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες και τα τοπία που 
περνάγαμε κατά μήκος των ακτών της λίμνης BALATON ήταν πανέμορφα με κουκλίστικα σπίτια 
και  μικρά  παραλίμνια  χωριά  με  πλαζ,  καταπράσινα  πάρκα  και  πλούσια  βλάστηση.  Στο 
BALATONFURED φτάσαμε τελικά στις 10.30 π.μ όπου αρκετά κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό 
ήταν  και  το  ξενοδοχείο  που  θα  μέναμε  (ΜΑRINA HOTEL).  Με  την  άφιξή  μας  στο  ξενοδοχείο 
συναντήσμε αμέσως έναν εκ των υπευθύνων οργανωτών του camp (Peter Aranyosi) όπου και μας 
εξυπηρέτησε για γρήγορο check in και γενικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προέκυπτε. To 
ξενοδοχείο ήταν 3 αστέρων , με 11 ορόφους και σχετικά καλή κατάσταση. Διέθετε 2 εστιατόρια (1 
στο  κεντρικό  κτίριο  και  1  στην  παραλία  της  λίμνης),  κλειστή  πισίνα,  Mπόουλινγκ,  δορυφορική 
τηλεόραση στο δωμάτιο και Σάουνα και Μασσάζ (προαιρετικά). Η ποικιλία αλλά και η ποιότητα των 
φαγητών ήταν ικανοποιητική κι ακόμη αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσα στην τιμή (45 € ημερησίως/ 
άτομο,  παιδικό  έκπτωση  50%)  ήταν  όλα  πλήρως  διαθέσιμα  δηλαδή  φαγητά-ποτά-καφέδες-
αναψυκτικά-φρούτα-γλυκά  κ.α  σε  οποιαδήποτε  ποσότητα  επιθυμούσε  ο  καθένας  !  Μετά  την 
τακτοποίησή μας στο ξενοδοχείο πήραμε και τις πρώτες οδηγίες-πληροφορίες για το πρόγραμμα 
του training camp που σε γενικές γραμμές ήταν το εξής :

Καθημερινά από 23 έως 26 Ιουλίου 2007 θα γίνονταν 2 προπονήσεις
0830 - 1130 πρωί &
1600 - 1830 απόγευμα.

Την  τελευταία  ημέρα  Παρασκευή  27  /  7  /  2007  θα  ελάμβανε  χώρα  τουρνουά  μεταξύ  των 
συμμετασχόντων  στο  camp,  χωρισμένων  σε  γκρουπ  ανάλογα  με  την  δυναμικότητά  τους.  Το 
γυμναστήριο που θα γίνονταν οι προπονήσεις απείχε περίπου 500 μ. από το ξενοδοχείο και είχε 
22  τραπέζια  TIBHAR .Υπεύθυνοι  και  επικεφαλής  του  προπονητικού  team ήταν  οι  :  FERENC 
KARSAI, PETER ARANYOSI , ATTILLA HALMAI και υπήρχαν ακόμη 7-8 αθλητές από Βέλγιο - 
Ουγγαρία που θα βοηθούσαν στη διάρκεια των προπονήσεων.

Οι συμμετέχοντες στο camp ήταν περίπου 50 άτομα από διάφορες χώρες με ηλικίες από 9 - 65 
ετών  περίπου.  Κάθε  προπόνηση  πρωινή  ή  απογευματινή  ξεκινούσε  με  15  λεπτά  φυσική 
κατάσταση (προθέρμανση) και η συνέχεια ήταν στα τραπέζια με διάφορες ασκήσεις (κόντρες - 
σπιν -  σέρβις  κλπ )  ,  που εναλλάσονταν ανά 5 λεπτά και  κάθε φορά γινόταν προσπάθεια να 
αγωνίζεσαι  με  διαφορετικό  αντίπαλο  .Ενδιάμεσα  της  προπόνησης  υπήρχε  ένα  δεκάλεπτο 
διαλλειμα  και  η  προπόνηση  τελείωνε  με  διαφορες  ασκήσεις  χαλάρωσης  .Κάποιες  φορές  η 
προπόνηση  περιελάμβανε  εναλλάξ  και  προπόνηση  με  "κούτες"  (multi  ball  training)σε  αρκετά 
έντονο ρυθμό (για όποιους άντεχαν). 

Σε γενικές γραμμές η ένταση στις 4 ημέρες των διπλών προπονήσεων ήταν σημαντική και σ’ αυτό 
συνέτεινε και  η αρκετή ζέστη που επικρατούσε στο διάστημα που έγινε το training  camp. Tην 
τελευταία ημέρα ( 27/07/07 ) διεξήχθη τουρνουά μεταξύ των συμμετασχόντων που χωρίστηκαν σε 
ομίλους  του  5-6  ατόμων  και  με  σύστημα  "ένας  προς  όλους"  αρχικά  και  νοκ-άουτ  στην 

http://www.pingpong.hu/


συνέχεια,ολοκληρώθηκαν  οι  αγώνες.  Στο  τέλος  δόθηκαν αναμνηστικά  δωράκια  σε  όλους  τους 
συμμετάσχοντες και ολοκληρώθηκε έτσι το training camp. Aπό την στιγμή εκείνη οι συμμετέχοντες 
ήταν ελεύθεροι να αναχωρήσουν. Εμείς καθήσαμε όμως μια ακόμη μέρα προκειμένου να φύγουμε 
την  επομένη  (Σάββατο)  το  πρωί  ,  για  το  ταξείδι  της  επιστροφής  με  μια  μικρή  στάση  στην 
Βουδαπέστη  για  μια  ολιγόωρη  περιήγηση  της  πόλης,  συνδιάζοντας  το  "τερπνόν  μετά  του 
ωφελίμου".

Τελειώνοντας μπορούμε να πούμε ότι συνιστούμε ανεπιφύλακτα το ταξείδι αυτό στην Ουγγαρία για 
την  παρακολούθηση  αυτού  του  training  camp  (όποιο  και  αν  είναι  το  επίπεδό  τους)  με  την 
προυπόθεση να έχουν διάθεση και όρεξη για "σκληρή δουλειά". Ακόμη να σημειώσουμε ότι όποιος 
φίλος ή φίλη επιθυμεί να ρωτήσει οτιδήποτε δεν διευκρινήσαμε , ας μη διστάσει να υποβάλλει την 
ερώτησή του μέσα από το site του ΠΟΦΕΠΑ στην σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και να είναι σίγουρος ότι 
θα λάβει αμέσως σχετική  απάντηση .

Αυτά προς το παρόν και ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ. 

Ακολουθεί  τώρα μια σειρά φωτογραφίες από το οδοπορικό στην Ουγγαρία :

.



7/8/2007 O Γ.Σ. Αρης Βούλας διοργανώνει όμιλο του "Nansy Evans Cup" ...

Στις  8  &  9  Σεπτεμβρίου  2007  το  τμήμα  Επιτραπέζιας  Αντισφαίρισης  Γυναικών  του  ΓΣ  ΑΡΗ 
ΒΟΥΛΑΣ  θα  διοργανώσει  έναν  όμιλο  του  Πανευρωπαικού  Πρωταθλήματος  "NANSY EVANS 
CUP".  Oι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  το  διήμερο  8-9  Σεπτεμβρίου  στο  Κλειστό  Γήπεδο  Μπάσκετ 
"Γ.Γεννηματάς" στην οδό Λυκούργου στην Βούλα. Στον όμιλο αυτό εκτός της ομάδος Γυναικών του 
ΓΣ Αρη Βούλας συμμετέχουν επίσης οι ομάδες STK VARAZDIN από την Κροατία και  ACD SAO 
JOAO από την Πορτογαλία. 

Μπορείτε  παρακάτω να δείτε  το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων ,  καθώς επίσης και  μερικές 
ακόμη πληροφορίες όπως αυτές αναφέρoνται στο σχετικό φυλλάδιο που κυκλοφόρησε ο Γ.Σ. Αρης 
Βούλας :



,



31/8/07 Kίνηση ανθρωπιάς από τους πρωταθλητές μας ΓΚΙΩΝΗ και ΒΛΟΤΙΝΟ ...

Φίλες και φίλοι του ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ, το βαθύτερο και πιο αληθινό νόημα του αθλητισμού βρίσκεται στην 
συναδέλφωση, στο να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, στην προσπάθεια για υπέρβαση των 
ορίων του καθημερινού μας εαυτού.

Στη σκιά των πρόσφατων γεγονότων με τις  φωτιές που έπληξαν τους συνανθρώπους μας και 
συγκλόνισαν όλους μας, προσπαθούμε να ρίξουμε μια ακτίνα φωτός.

Βάζουμε τις ρακέτες μας "κόντρα" στο μαύρο και ρίχνουμε το "μπαλάκι" (και) σε σας, όλους μαζί 
και τον καθένα χωριστά.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΟΤΙΝΟΣ και ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ δίνουν αγώνα φιλικό, αγώνα επίδειξης, 
απέναντι στην πληγή που άφησε πίσω του ο κοινός "αντίπαλος", για να στηρίξουμε τον αγώνα 
εκείνων που έχουν την ανάγκη μας .

Υποδεχτείτε  το  "σερβίς"  μας  και  ελάτε  να  αποδείξουμε  πως  κανένα  "διχτάκι"  δεν  μπορεί  να 
σταματήσει την ανθρωπιά μας. Βοηθήστε και με την δική σας παρουσία να δώσει η προσπάθειά 
μας "πόντους" ελπίδας και "σετ" κουράγιου σε εκείνους που δοκιμάστηκαν από τις δυνάμεις της 
φύσης και τις αδυναμίες της πολιτείας.

Σας  περιμένουμε  στην  αίθουσα  ΠΙΓΚ-ΠΟΓΚ  του  Γ.Σ  ΑΡΗ  ΒΟΥΛΑΣ (Λευκάδος  1,  Βούλα)
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/9/2007 και ΩΡΑ 7 μ.μ.

Aξίζουν πολλά συγχαρητήρια , κατ αρχήν στους δύο πρωταθλητές μας που με την ευγενική τους 
αυτή  προσφορά  δείχνουν  την  αλληλεγγύη  τους  προς  όλους  τους  συνανθρώπους  μας  που 
υπέστησαν τις καταστροφικές συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών. 

Ακόμη  θα  πρέπει  να  συγχαρούμε  τους  ανθρώπους  που  είχαν  την  ιδέα  και  ανέλαβαν  την 
πρωτοβουλία για την διοργάνωση αυτής της αθλητικής και συγχρόνως φιλανθρωπικής εκδήλωσης.



Τέλος να ευχαριστήσουμε  εκ των προτέρων όλους  εσάς που πιστεύουμε  να στηρίξετε  με  την 
συμμετοχή σας την προσπάθεια αυτή. 

(Σημ: Συμβολική τιμή πρόσκλησης 5 ευρώ)
Για πληροφορίες και παραλαβή προσκλήσεων:
Πλακαντωνάκης Σταύρος   τηλ. 6932-627835
Σιψάς Κων/νος                  τηλ. 6942-654411
Γαβριήλ Πέτρος                 τηλ. 6936-968385 

09/09/2007 Προκρίθηκε η ομάδα Γυναικών του Αρη Βούλας ...

Μετά από εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα Γυναικών του Γ.Σ. Αρη Βούλας, το 
διήμερο 8-9 Σεπτεμβρίου 2007, κατάφερε να πετύχει τον στόχο της και να προκριθεί στον επόμενο 
γύρο του Ευρωπαικού Κυπέλλου NANSY ENANS CUP της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Συγκεκριμένα πέτυχε μία νίκη επί της Κροατικής ομάδος STK VARAZDIN με 3-0 και μία ήττα από 
την Πορτογαλική ομάδα ACD SAO JOAO με 3-1. Τερμάτισε έτσι δεύτερη στον όμιλο και μαζί με 
την  ομάδα  της  Πορτογαλίας  (που  τερμάτισε  πρώτη  νικώντας  την  Κροατική  ομάδα  με  3-0) 
προκρίθηκε στον επόμενο γύρο (στις 32 ομάδες) όπου θα αντιμετωπίσει σε όμιλο των τεσσάρων, 
ομάδες από την Ισπανία, την Τουρκία και την Πολωνία. Οι νέοι αυτοί αγώνες θα διεξαχθούν στην 
έδρα  της  Ισπανικής  ομάδος  το  διήμερο  13-14  Οκτωβρίου  2007  και  θα  προκρίνεται  
μόνον ο πρώτος του ομίλου. Αναλυτικά τον όμιλο αποτελούν οι εξής ομάδες:

1 Centre Natacio Mataro-Quadis ESP
2 PKS Rafaello Mazimierza Wielka POL
3 Fenerbahce SC TUR
4 Aris Voulas Sports Club GRE

Ευχόμαστε στην ομάδα Γυναικών του Αρη Βούλας "καλή επιτυχία" για την συνέχεια.

Αντίθετα η ομάδα των ανδρών του Γ.Σ Αρη Βούλας δεν κατάφερε να προκριθεί από τον όμιλο του 
Βουκουρεστίου που συμμετείχε .Πέτυχε μία νίκη σε τρεις αγώνες και τερμάτισε στην τρίτη θέση 
ενώ προκρίνονταν μόνο οι δύο πρώτες του ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της ανδρικής ομαδος του Αρη Βούλας ήταν:



ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΛΙΝΤΣ ΦΡΟΣΜΠΕΡΓΚ (Αυστρία)  0-3
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΚΑΡΕΣΤ (Ρουμανία)       0-3
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΛΑΝΤΖΑ (Βοζνία & Ερζεγοβίνη)     3-2  

10/9/07 Νέο κανάλι στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ μεταδίδει Πινγκ-Πονγκ ...

Φίλες και φίλοι του Πινγκ-Πονγκ με χαρά σας πληροφορούμε την δημιουργία ενος νέου Γερμανικού 
καναλιού  στο  ΙΝΤΕΡΝΕΤ  όπου  μπορείτε  να  παρακολουθείτε  σπουδαίους  αγώνες  από  το 
Γερμανικό πρωτάθλημα 1ης κατηγορίας είτε ζωντανά είτε σε βίντεο. Ως γνωστόν το Γερμανικό 
πρωτάθλημα  είναι  από  τα  καλύτερα  στον  κόσμο  και  σ  αυτό  αγωνίζεται  η  αφρόκρεμα  του 
αθλήματος  (Τίμο  Μπόλλ  -  Βάλντνερ  -  Πέρσον-  Κόρμπελ-Σους-Οβτσχάροφ-Ρόσκποφ-Σβένσον-
Κριζάν-Μοντέρο-Μπλάτζικ-Ταν-Τόκιτς  κ.λ.π ).

Η δ/νση του καναλιού είναι www.dttl.tv και απαιτείται σύνδεση ΑDSL για καλύτερη απόδοση . Ηδη 
έχουμε προσθέσει την ανωτέρω διεύθυνση στους ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ/LINKS του κεντρικού ΜΕΝΟΥ 
στην ιστοσελίδα μας για καλύτερη διευκόλυνση όλων των φίλων του ΠΟΦΕΠΑ. Ευχόμαστε σε 
όλους καλή τηλεθέαση.

Ιδού παρακάτω το λογότυπο και το σήμα του νέου καναλιού : 

25/9/07 Σε ισχύ από σήμερα ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του ΠΟΦΕΠΑ ...

Ψηφίστηκε χθές από την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του ΠΟΦΕΠΑ, κατ’ άρθρο 
αλλά και στο σύνολό του, ο νέος ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΦΕΠΑ. Ο Κανονισμός αυτός 
είναι από σήμερα διαθέσιμος στην Ιστοσελίδα μας στην τελική πλέον εγκεκριμένη μορφή του και 
μπορούν όλοι οι φίλοι μας να τον διαβάσουν  ή ακόμη και να τον "κατεβάσουν" σε μορφή αρχείου 
Word. Tα κυριότερα σημεία για τα οποία έγινε αρκετή συζήτηση προτού ψηφιστούν, αφορούσαν 
κυρίως :

1) Τις δηλώσεις νέων παικτών.
2) Τα κριτήρια για το δικαίωμα να αγωνίζονται αλλοδαποί.
3) Τον προγραμματισμό των αγώνων  κ.λ.π

29/09/07 Xωρίς τον Γκιώνη η εκδήλωση για τους πυρόπληκτους ...

Τελικά χωρίς την συμμετοχή του πρωταθλητού μας Γκιώνη Παναγιώτη έγινε χθες η εκδήλωση - 
επίδειξη  Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ,τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την ένισχυση των 
πυροπλήκτων.  Οπως  έγινε  γνωστό  η  μη  συμμετοχή  του  Γκιώνη  οφείλεται  στο  ότι  δεν  του 
χορηγήθηκε άδεια από την  Ελληνική Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης προκειμένου να
συμμετάσχει στην φιλανθρωπική αυτή εκδήλωση (γιατί άραγε ;;). Θα πρέπει κάποιοι επιτέλους να 
καταλάβουν ότι το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης έχει ελάχιστους φίλους και αποτελεί 
πολυτέλεια αυτοί  οι ελάχιστοι να είναι συγχρόνως και χωρισμένοι σε "αντίπαλα στρατόπεδα". Να 
σημειώσουμε  πάντως την ευγενική συμμετοχή του επί  12  φορές πρωταθλητή Ελλάδος Γιάννη 
Βλοτινού, καθώς και μια σειρά άλλων αθλητών που βοήθησαν στην όλη επίδειξη. Να θυμίσουμε ότι 
όλα τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τους πυρόπληκτους. Λεπτομέρειες για το θέμα αυτό 
(ποσό  που  συγκεντρώθηκε  καθώς  και  τρόπος  διάθεσης)  θα  γνωρίζουμε  τις  επόμενες  ημέρες 
οπότε και θα σας ενημερώσουμε από τα "ΝΕΑ" της ιστοσελίδας μας.

http://www.dttl.tv/


18/10/07 Στα 2670 Ευρώ έφτασε το ποσό για τους πυρόπληκτους ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18 Οκτ.2007

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2007 η επίδειξη που είχε προγραμματίσσει ο 
Πανελλήνιος Ομιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  (ΠΟΦΕΠΑ) με σκοπό την συγκέντρωση 
χρημάτων για την ενίσχυση των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 

Αν και η Ελληνική Ομοσπονδία της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕΠΑ) δεν επέτρεψε (!!!) τον 
αθλητή, μέλος της Εθνικής Ομάδος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΚΙΩΝΗ την συμμετοχή του στην φιλανθρωπική 
αυτή εκδήλωση, εν τούτοις ο 13 φορές πρωταθλητής Ελλάδος ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΟΤΙΝΟΣ βοηθούμενος 
από νεότερους  αλλά και  βετεράνους  αθλητές  έφερε  σε  πέρας με  επιτυχία  το  πρόγραμμα  της 
επίδειξης. 

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε τελικά ανήλθε σε 2670 Ευρώ και αποφασίστηκε να διατεθεί 
σε οικογένειες της περιοχής Φαλαισίας του Νομού Αρκαδίας.

Το Δ.Σ.

18/10/07 Έγινε χθες η κλήρωση του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΦΕΠΑ ...

Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η κλήρωση των συναντήσεων του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΦΕΠΑ 
2007-08 που ως γνωστόν είναι αφιερωμένο στην μνήμη του πρόωρα χαμένου φίλου του ΠΟΦΕΠΑ 
και αθλητή του ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ Τάσου Ισαακίδη. Συνολικά δήλωσαν συμμετοχή 21 ομάδες, μεταξύ 
των οποίων και 4 νέες (2 ομάδες από το Μαρούσι, 1 από τον Αλιμο και η ομάδα ΝΙΚΗ). Οι αγώνες 
του Κυπέλλου θα αρχίσουν από την Δευτέρα 22/10/07 και υπολογίζεται ο τελικός να γίνει μέχρι το 
τέλος του Νοεμβρίου.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και το "πλάνο" της κλήρωσης όλων των συναντήσεων 
του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΦΕΠΑ 2007-08 κάνοντας κλίκ ΕΔΩ. 

23/10/07 Toν Νοέμβριο η Γιορτή του ΠΟΦΕΠΑ για τους νικητές 2006-07 ...

Όπως αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ η γιορτή για την απονομή των επάθλων στις 
νικήτριες ομάδες των συναντήσεων του ΠΟΦΕΠΑ της σεζόν 2006-07 θα γίνει την Παρασκευή 23 
Νοεμβρίου 2007  ώρα 8.30 μμ στο ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΕΚΙ του ΜΗΝΑ στην Ανω Γλυφάδα. Η πρόσκληση 
ορίστηκε σε 20 € κατ άτομο και περιλαμβάνει πλήρες μενού. Ολα τα μέλη αλλά και οι φίλοι του 
ΠΟΦΕΠΑ  καλούνται  να  συμμετάσχουν  στην  εκδήλωση  αυτή.  Προσκλήσεις  μπορούν  να 
προμηθεύονται  οι  ενδιαφερόμενοι  από  τον  Πρόεδρο  κ.  Πλακαντωνάκη  τηλ.  6932627835.
Δείτε παρακάτω την "κάρτα" με την διεύθυνση της ταβέρνας που θα γίνει η γιορτή :

http://www.pofepa.gr/wb/pages/agones-games/CEA0poCE93pammata.php


27/10/07 Nέα Ενότητα με θέματα "εξοπλισμού" από σήμερα στο site μας ...

Με ιδιαίτερη χαρά ξεκινάμε σήμερα μια νέα προσπάθεια στην  ιστοσελίδα του ΠΟΦΕΠΑ που έχει 
να κάνει με μια σειρά άρθρα - κείμενα που θα πληροφορούν και θα ενημερώνουν όλους του φίλους 
της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τον εξοπλισμό του 
αθλήματος που όλοι αγαπάμε, δηλαδή τα λάστιχα - ξύλα - κόλλες κ.λ.π. Στην προσπάθεια αυτή 
συμβάλλει  σημαντικά ο φίλος αθλητής από την Θεσ/νίκη Κατσαντώνης Ιωάννης τον οποίο και 
ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ευγενική του διάθεση να μοιραστεί με όλους μας τις γνώσεις του.

Καλούμε  λοιπόν  όποιους  από  τους  φίλους  που  αγαπούν  το  Πινγκ-Πονγκ  και  διαβάζουν  την 
ιστοσελίδα μας να επισκέπτονται το ΜΕΝU / EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ όπου θα μπορούν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα να ενημερώνονται για διάφορα ενδιαφέροντα σχετικά θέματα. 

Ακόμη να πούμε  ότι  μπορούν όλοι  οι  φίλοι  μας που επιθυμούν μια  περαιτέρω πληροφορία ή 
διευκρίνηση , να μη διστάζουν να επικοινωνούν είτε μέσω της ιστοσελίδας μας (e mail ή forum), 
είτε απ’ ευθείας με τον φίλο μας στην Θεσ/νίκη, προκειμένου να έχουν τις απαντήσεις που ζητούν.

Για να δείτε  το πρώτο άρθρο σχετικά με τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ που ξεκινάει  σήμερα και  έχει  τίτλο 
ΚΙΝΕΖΙΚΑ tacky ΛΑΣΤΙΧΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, κάντε κλικ ΕΔΩ . 

30/10/07 To Mαρούσι 6-1 στο Κύπελλο την Σαλαμίνα ...

Η  ομάδα  Παρα  πέρα  Αμαρουσίου  νίκησε  χθες  τον  ΟΦΕΑΝ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  με  6-1  για  τον 
προκριματικό γύρο του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2007-08, και πέρασε στην επόμενη φάση. Ο αγώνας 
έγινες χθες το βράδυ στην έδρα του Αμαρουσίου και ήταν μια καθαρή νίκη μετά από αρκετά καλή 
εμφάνιση.  Η  ομάδα  της  Σαλαμίνας  αγωνίστηκε  με  ελλείψεις  και  ο  αποκλεισμός  της  ήλθε
φυσιολογικά. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Αμαρουσίου θα είναι η ομάδα Βετεράνων
του Δήμου Δάφνης και ο αγώνας αυτός θα πρέπει να γίνει στην έδρα της Δάφνης την εβδομάδα 
αυτή, δηλαδή από 30/10 έως 4/11/07.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις συναντήσεις του χθεσινού αγώνα καθώς και σχετικό φωτορεπορτάζ.

Π.Π.  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ   -   ΤΣΙΓΚΟΣ 3-0
ΓΑΒΡΙΗΛ              -   ΔΗΜΟΓΛΗΣ 3-1
ΣΤΑΜΕΛΟΣ          -   ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ 3-0
διπλό
ΓΑΒΡΙΗΛ/ΣΤΑΜΕΛΟΣ -   ΔΗΜΟΓΛΗΣ/ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ 3-2
ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ   -   ΔΗΜΟΓΛΗΣ 0-3
ΣΤΑΜΕΛΟΣ         -   ΤΣΙΓΚΟΣ 3-1
ΓΑΒΡΙΗΛ            -   ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ 3-1

http://www.pofepa.gr/wb/pages/exoplismos-equipment.php


7/11/07 Το 
Μαρούσι στους 4 του Κυπέλλου, νίκησε 4-3 τους ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ...

Το Μαρούσι κλέιδωσε την μια θέση από τις τέσσερις στα ημιτελικά του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2007-
08. Μετά από ένα δίωρο παιχνίδι, η ομάδα ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ έκαμψε την αντίσταση της 
ομάδας "ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ". Ο τραυματισμός του Καλανδράνη, η ασθένεια του Σταμέλου, καθώς 
και  η  αποχή λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων του Μπαρτσακούλια,  έδωσαν στον  αγώνα μια 
αμφιρροπη  μορφή.  Το  διπλό  παιχνίδι  όμως  με  τους  Γαβριήλ-Σταμέλο  να  επικρατούν  των 
Κατσαβριά-Ζιούβα, ήταν εκείνο που έδωσε τη μίκη και το έναυσμα να ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί 
από περίπου 20 funs του αθλήματος.

Το Μαρούσι τώρα επουλώνει τις πληγές του και περιμένει το νικητή της αναμέτρησης ΜΙΛΩΝΑΡΑ-
ΒΟΥΛΑ.

Αναλυτικά οι αγώνες:

ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ - ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 2-3
ΓΑΒΡΙΗΛ - ΖΙΟΥΒΑΣ 3-1
ΣΤΑΜΕΛΟΣ - ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 3-0
 
ΓΑΒΡΙΗΛ/ΣΤΑΜΕΛΟΣ - ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ/ΖΙΟΥΒΑΣ 3-1

ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ - ΖΙΟΥΒΑΣ 2-3
ΣΤΑΜΕΛΟΣ - ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 2-3
ΓΑΒΡΙΗΛ  -  ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 3-0    

17/11/07 Οι ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ πέρασαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ ...

Η ομάδα των ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ νίκησε χθες εκτός έδρας την ομάδα Δ.Αμαρουσίου με 5-2 και έγινε έτσι 
η δεύτερη ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του φετεινού Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ, μετά 
την  άλλη  ομάδα  του  Αμαρουσίου  (Π.Π.  Αμαρουσίου)  που  ήδη  έχει  προκριθεί  νικώντας  τις
ομάδες της ΔΑΦΝΗΣ 6-1 και τους ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ με 4-3. Επόμενος αντίπαλος για πρόκριση 
στον  τελικό  θα  είναι  για  μεν  την  ομάδα  των  ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ  ο  νικητής  της  αναμέτρησης  ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑ / ΠΕΡΑΜΑ – ΠΑΝΘΕΟ και για δε την ομάδα Π.Π. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  ο νικητής του αγώνα
ΜΙΛΩΝΑΡΑ-Δ. ΒΟΥΛΑΣ. 

17/11/07 Αύριο οι δύο αγώνες Κυπέλλου για πρόκριση στα ημιτελικά ...

Διεξάγονται  αύριο  Κυριακή οι  δυο αγώνες  που απομένουν  για  να  ολοκληρωθεί  ο  κύκλος  των 
προημιτελικών  του  Κυπέλλου  ΠΟΦΕΠΑ  2007-08.  Συγκεκριμένα  το  ακριβές  πρόγραμμα  των 
αγώνων είναι το εξής :

Κυριακή 18/11/07
ΩΡΑ 11.30 πμ  ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΘΕΟ (αίθ. Αγ. Βαρβάρας, Πλούτωνος 64)
ΩΡΑ 20.00       ΜΙΛΩΝΑΡΑ - Δ.ΒΟΥΛΑΣ (αίθ. Αρη Βούλας).



Μετά  και  την  ολοκλήρωση  της  φάσης  των  προημιτελικών  το  πρόγραμμα  των  αγώνων 
περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά :

Ημιτελικά
Νικητής ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΘΕΟ vs ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ (Α)
Π.Π. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ vs Νικητής ΜΙΛΩΝΑΡΑ - Δ.ΒΟΥΛΑΣ (Β)

Τελικός
Νικητής αγώνος (Α)  -  Νικητής αγώνος (Β).

18/11/07 Nίκη για την Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα με 5-2 και πρόκριση ...

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι για το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ 2007-08 η μικτή ομάδα βετεράνων 
Αγ.Βαρβάρας & Περάματος επεβλήθη της ομάδος ΠΑΝΘΕΟ με σκόρ 5-2 και  προκρίθηκε έτσι 
στους 4 της διοργάνωσης. Ο αγώνας διεξήχθη σήμερα το πρωί Κυριακή 18/11/07 στην αίθουσα 
της Αγ.Βαρβάρας και ήταν υψηλού επιπέδου με μεγάλο ενδιαφέρον από την αρχή έως το τέλος. 
Από  την  ομάδα  της  Αγ.  Βαρβάρας/Περάματος  ξεχώρισε  ιδιαίτερα  η  απόδοση  του  βετεράνου 
Σέρβου αθλητή Μίλαν Ιγκνιάτοβιτς  που πέτυχε δύο ατομικές νίκες και  μία  στο διπλό.  Την ίδια 
επίδοση είχε και ο Σιψάς Κ. (δύο ατομικές νίκες και μία στο διπλό). Για την ομάδα ΠΑΝΘΕΟ τις δύο 
νίκες πέτυχαν οι Besher και Βουτσινάς (επί του Μιχαηλίδη Χαρ.). Αναλυτικά τα σκόρ και η εξέλιξη 
του αγώνα είναι η εξής: 

ΙΓΚΝΙΑΤΟΒΙΤΣ - ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 3-0 (11/6,14/12,13/11) 

ΣΙΨΑΣ - ΔΟΥΗΣ 3-1 (11/6,8/11,11/6,11/6) 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - BESHER 1-3 (9-11,11/9,6/11,5/11) 

ΣΙΨΑΣ/ΙΓΚΝΙΑΤΟΒΙΤΣ - ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ/ΒΕSHER 3-0 (13/11,11/5,11/8) 

IΓΚΝΙΑΤΟΒΙΤΣ  - ΔΟΥΗΣ 3-0 (11/3,12/10,11/8) 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 0-3 (6/11,7/11,3/11) 

ΣΙΨΑΣ  - ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 3-0 (11/7,11/8,12/10) 

Επόμενος αντίπαλος της ομάδας Αγ. Βαρβάρας/Περάματος θα είναι η ομάδα των ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ για 
το ποιος θα πάρει την πρόκριση για τον τελικό του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΦΕΠΑ 2007-08. Επ’ ευκαιρία 
να πληροφορήσουμε όλους τους  φίλους ότι  ο  άλλος προημιτελικός αγώνας που επρόκειτο να 
διεξαχθεί σήμερα Κυριακή 18/11/07 μεταξύ ΜΙΛΩΝΑΡΑΣ - Δ.ΒΟΥΛΑΣ ανεβλήθη για την ερχόμενη 
Τετάρτη 21/11/07 ώρα 8 μμ στην αίθουσα του Αρη Βούλας.



22/11/07 Έγινε η κλήρωση των ομαδικών ΠΟΦΕΠΑ 2007-08 ...

Εγινε  χθες  21/11/07  παρουσία  εκπροσώπων  των  ομάδων  η  κλήρωση  για  τα  ομαδικά 
πρωταθλήματα  ΠΟΦΕΠΑ  2007-8  κατηγοριών  Α,  Β,  Γ.  Στην  ειδική  ενότητα  του  ΜΕΝU  της 
ιστοσελίδας μας ΑΓΩΝΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις κληρώσεις και τη 
σειρά των αγώνων. Επίσης πληροφορούμε τους φίλους και τα μέλη του ΠΟΦΕΠΑ ότι ο τελικός
αγώνας για το ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΦΕΠΑ 2007-08 αποφασίστηκε να γίνει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 
2007 ώρα 7 μμ στην αίθουσα της Βούλας. 

24/11/07 Έγινε χθες με επιτυχία η Γιορτή του ΠΟΦΕΠΑ ...

Εγινε  χθες  βράδυ  Παρασκευή  23/11/07  η  καθιερωμένη  ετήσια  Γιορτή  του  ΠΟΦΕΠΑ  για  την 
απονομή των επάθλων στους νικητές των ομαδικών εσωτερικών διοργανώσεων του ΠΟΦΕΠΑ για 
την χρονική περίοδο 2006-07. Η όλη εκδήλωση έγινε στην μουσική ταβέρνα ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
στην Ανω Γλυφάδα και σημείωσε εξαιρετική επιτυχία με αρκετές παρουσίες από μέλη, φίλους και 
αθλητές  του ομίλου που αυτή τη φορά ήσαν περισσότεροι  από κάθε άλλη χρονιά.  Μακάρι  το 
ενδιαφέρον των φίλων μας να παραμείνει υψηλό και του χρόνου με την προσπάθεια όλων μας να 
μαζευτούμε  ακόμη  περισσότεροι.  Στην  διάρκεια  της  εκδήλωσης  εκτός  από  την  απονομή  των
επάθλων στους νικητές των ομαδικών πρωταθλημάτων 2006-07 εδόθησαν και τιμητικές διακρίσεις 
σε ορισμένα άτομα που προσέφεραν καθ οιονδήποτε τρόπο στην εξάπλωση του αθλήματος την 
χρονιά που πέρασε. Μεταξύ αυτών τιμήθηκε και ο επί 12 φορές πρωταθλητής Ελλάδος Βλοτινός 
Ιωάννης  ο  οποίος  και  παρευρέθη  στην  εκδήλωση.  Παρακάτω  μπορείτε  να  δείτε  σχετικό 
φωτορεπορτάζ από την Γιορτή.

Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις ομάδες, στα νέα 
πρωταθλήματα που σύντομα ξεκινούν..

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ..









27/11/07 Στον τελικό του Κυπέλλου προκρίθηκε η Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα ...

Σε αγώνα που έγινε χθες Δευτέρα 26/11/07 για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2007-
08 η μικτή ομάδα Βετεράνων Αγ. Βαρβάρας και Περάματος νίκησε σχετικά εύκολα την ομάδα των 
ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ με 7-0 και προκρίθηκε έτσι στον τελικό της 8/12/07. Η εξέλιξη του αγώνα και τα 
αναλυτικά σκορ έχουν ως εξής :

 Αγ.Βαρβάρα/Πέραμα - Εφοριακοί 7-0 

ΣΙΨΑΣ - ΣΚΟΡΔΑΣ 3-0 (11/4,11/5,11/7)
ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ - ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3-2 (11/6,8/11,11/5,9/11,12/10)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 3-0 (11/0,11/8,12/10)
ΣΙΨΑΣ/ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΣΚΟΡΔΑΣ/ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3-0 (14/12,11/5,11/6)
ΣΙΨΑΣ - ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3-0 (11/9,11/8,11/4)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΣΚΟΡΔΑΣ 3-0 (11/7,11/9,11/5)
ΤΖΑΝΕΤΗΣ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 3-0 (11/8,11/7,11/9) 



4/12/07 Διεξήχθη με επιτυχία το Σχολικό τουρνουά ΠΟΦΕΠΑ 2007 ...

Διεξήχθη με επιτυχία το καθιερωμένο ετήσιο Σχολικό τουρνουά του ΠΟΦΕΠΑ για μαθητές και 
μαθήτριες Δημοτικών - Γυμνασίων και Λυκείων. Οι αγώνες έγιναν το διήμερο 1-2 Δεκεμβρίου 2007 
και  οργανώθηκαν  σε  συνεργασία  του  ΠΟΦΕΠΑ  με  τις  Δ/νσεις  Φυσ.Αγωγής  Δ΄  Αθηνών  και 
Ανατολικής  Αττικής.  Συνολικά  έλαβαν  μέρος  110  αθλητές  (μαθητές  και  μαθήτριες)  και  στους 
αγώνες παρευρέθησαν και αρκετοί  γονείς .Τους αγώνες επίσης τίμησαν με την παρουσία τους 
αρκετοί επίσημοι μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Βούλας, Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.α.

Παρακάτω  μπορείτε  να  δείτε  αναλυτικά  τα  αποτελέσματα  κατά  κατηγορία  καθώς  επίσης  και 
πλούσιο φωτορεπορτάζ από τους αγώνες :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΦΕΠΑ 2007

Κατηγορία Δημοτικών Σχολείων

Αγοριών Α,Β,Γ τάξεων
1.Κοκκίνης Κων/νος (14ο Αγ.Δημητρίου)
2.Βήχος Γεώργιος (2ο Δάφνης)
3.Μελάς Αλέξανδρος (Εκπ.Μαλλιάρα)
-  Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (8ο Δάφνης)

Αγοριών  Δ,Ε,ΣΤ τάξεων
1.Λορεντζάτος Σπύρος (1ο Δάφνης)
2.Βλάχος Αχιλλέας (Εκπ.Μαλλιάρα)



3.Ζήκος Κων/νος (2ο Γέρακα)
-  Τζιαμπουράνης Πέτρος (14ο Αγ.Δημητρίου)

Κοριτσιών Α,Β,Γ τάξεων
1.Μεληγαλιώτη Αντιγόνη (Εκπ.Μαλλιάρα)
2.Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια (1ο Βούλας)
3.Δημητρίου Ιουλία (3ο Αθηνών)
-  Κουτρούλη Ελίνα (2ο Δάφνης)

Κοριτσιών Δ,Ε,ΣΤ τάξεων
1.Παναγιωτοπούλου Ελένη (8ο Δάφνης)
2.Νίνου Αικατερίνη (Εκπ.Μαλλιάρα)
3.Μπότσα Μαρία (Δ.Σχ.Διλόφου Βάρης)
-  Μοράκη Βικτορία  (1ο Βούλας)

Κατηγορία Γυμνασίων

Αγόρια
1.Σταματιάδης Γρηγόρης (5ο Αμαρουσίου)
2.Γεωργίου Νικ. (3ο Βύρωνα)
3.Κοττάκης Πρόδρομος (5ο Αλίμου)
-  Βάγιας Λάμπρος (5ο Αμαρουσίου)

Κορίτσια
1.Μαρινάκη Ρ. (2ο Αγ.Δημητρίου)
2.Κυριακάκη Κων/να (4ο Δάφνης)

Κατηγορία Λυκείων

Αγόρια
1.Βωβός Ιάσων (Εκπ.ΖΩΗ)
2.Μουράτογλου Ιορδάνης (1ο Λ.Αργυρούπολης)
3.Λούνγκου Γκεόργκι (Διαπολ/κό Ελληνικού)
-  Μπουραζάνης Νικόλαος (1ο Επ.Λ.Δάφνης)

Κορίτσια
1.Μπουραζάνη Δήμητρα (1ο Επ.Λ.Δάφνης)
2.Μαρινάκη Ελισάβετ (3ο Λ.Αγ.Δημητρίου)
3.Παναγιωτοπούλου Σοφία (Διαπολ/κό Ελληνικού)
-  Κούκιτς Καταρίνα (Διαπολ/κό Ελληνικού)





9/12/07 Nικήτρια του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ η Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα ...

Η μεικτή ομάδα βετεράνων Αγ. Βαρβάρας/Περάματος κατέκτησε χθές (για 2η συνεχόμενη χρονιά) 
το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ 2007-08 νικώντας στον τελικό αγώνα την αντίστοιχη ομάδα βετεράνων του 
Δήμου Βούλας με 4-3. Οπως δείχνει και το σκόρ ο αγώνας ήταν δραματικός και η προσπάθεια για 
διεκδίκηση της  νίκης από τις  δύο ομάδες διατηρήθηκε  με πολύ ένταση μέχρι  και  το  τελευταίο 
παιχνίδι. Τελικά η ομάδα της Αγ.Βαρβάρας / Περάματος κατάφερε να πάρει την νίκη χάρις στην 
εξαιρετική απόδοση του Μίλαν Ιγκνιάτοβιτς που πέτυχε δύο ατομικές νίκες επί των δύο καλυτέρων 
αθλητών του Δ.Βούλας (Μακρή και Πλακαντωνάκη). Τις υπόλοιπες δύο νίκες για την Αγ. Βαρβάρα 
σημείωσαν οι Σιψάς και Μιχαηλίδης επί του τρίτου παίκτου της ομάδος του Δ. Βούλας (Σωχός).

Να θυμίσουμε  ότι  το  φετεινό  Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ ήταν  αφιερωμένο στην  μνήμη  του φίλου του 
ΠΟΦΕΠΑ  και  της  Επιτραπέζιας  Αντισφαίρισης  ΤΑΣΟΥ  ΙΣΑΑΚΙΔΗ  που  τόσο  πρόωρα  και 
αναπάντεχα  έφυγε  από κοντά  μας.  Ολα  τα  έπαθλα  ήταν  προσφορά  της  αδελφής  του  Τάσου 
Ισαακίδη η οποία έκανε και την απονομή στους νικητές. Τον αγώνα παρακολούθησαν αρκετοί  
φίλοι του Πινγκ-Πονγκ και μετά το πέρας της απονομής ακολούθησε μικρή δεξίωση με μπουφέ, 
προσφορά του Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ.

Ακολουθεί  τώρα  η  αναλυτική  διακύμανση  και  τα  σκορ  του  αγώνα,  καθώς  και  πλούσιο 
φωτορεπορτάζ από τον αγώνα, αλλά και από τις απονομές. Επίσης πειραματικά μπορείτε να δείτε 
δυο  μικρά  στιγμιότυπα  (VIDEOS)  από  έναν  εκ  των  αγώνων  (Ιγκνιάτοβιτς  -  Μακρής  3-1). 
Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε την ιστοσελίδα μας και περιμένουμε 
και τα δικά σας σχόλια και τις προτάσεις . 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 4-3

ΙΓΝΙΑΤΟΒΙΤΣ - ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 3-0 (11-0,11-4,11-6)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ 1-3 (2-11,4-11,11-6,3-11)
ΣΙΨΑΣ - ΣΩΧΟΣ 3-0 (11-5,11-2,11-7)
ΙΓΚΝΙΑΤΟΒΙΤΣ/ΣΙΨΑΣ - ΜΑΚΡΗΣ/ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1-3 (9-11,7-11,11-4,9-11)
ΙΓΚΝΙΑΤΟΒΙΤΣ - ΜΑΚΡΗΣ 3-1 (11-8,11-13,12-10,11-7)
ΣΙΨΑΣ - ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1-3 (11-8,11-13,9-11,6-11)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΣΩΧΟΣ 3-0 (11-7,11-6,11-5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιγκνιάτοβιτς - Μακρής 3-1 (στιγμιότυπα) =>     VIDEO   1   ,    VIDEO   2  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aκολουθούν φωτογραφίες :

http://www.pofepa.gr/wb/media/08122007(001).mp4
http://www.pofepa.gr/wb/media/08122007(002).mp4




20/12/07 Με νίκες για τα φαβορί ξεκίνησε η Α' Κατηγορία ...

Με νίκες για τις ομάδες Δ.ΒΟΥΛΑΣ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ και ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ ξεκίνησε η φετεινή 
Α κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ στα ομαδικά. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι εξής 3 συναντήσεις:

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΓΛΥΦΑΔΑ 5-4
ΠΑΝΘΕΟ - Δ.ΒΟΥΛΑΣ 4-5
Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 1-8

Για  την  ολοκλήρωση  της  πρώτης  αγωνιστικής  ημέρας  απομένει  η  συνάντηση  Δ.ΔΑΦΝΗΣ  - 
ΜΙΛΩΝΑΡΑ που είναι προγραμματισμένη να γίνει αύριο Παρασκευή 21 / 12 / 2007 στην έδρα της 
ομάδος του Δ. ΔΑΦΝΗΣ. Από ότι δείχνουν τα  περισσότερα μέχρι τώρα αποτελέσματα γίνονται 
πολύ δυνατοί αγώνες και προβλέπεται το ενδιαφέρον να κρατηθεί αμείωτο μέχρι τέλους.

Για  το  παιχνίδι  ΠΑΝΘΕΟ  -  Δ.  ΒΟΥΛΑΣ  4-5  αξίζει  ιδιαιτέρως  να  αναφέρουμε  την  εξαιρετική 
απόδοση  του  προέδρου  μας  Σταύρου  Πλακαντωνάκη  που  πέτυχε  τρεις  (3)  νίκες  επί  των 
αντιπάλων σπουδαίων παικτών του ΠΑΝΘΕΟ (Βesher - Βουτσινά και Δούη). Τις υπόλοιπες 2 νίκες 
του Δ. Βούλας πέτυχε ο ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓ. επί των Δούη και Βουτσινά.

Στο άλλο παιχνίδι ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΓΛΥΦΑΔΑ έγινε και εκεί μεγάλη μάχη για την νίκη όπου τελικά 
κατάφερε να πάρει η ομάδα των ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ με σκορ 5-4. Για τους Εφοριακούς 3 νίκες πέτυχε ο 
Δημακόπουλος Περ. και 2 ο Σκορδάς Κων. Για την Γλυφάδα που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 2 
νίκες πέτυχε ο Λογοθέτης Ι. και από μία οι Παγουρτζής Π. και Τσακανίκας Α.

Τέλος στον αγώνα Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 1-8, όπως δείχνει και το σκόρ η 
επικράτηση της μεικτής ομάδος Αγ. Βαρβάρας/Περάματος ήταν εύκολη και τις νίκες πέτυχαν οι 
Σιψάς Κ. (3), Μιχαηλίδης Χ. (3) και Κουβουτσάκης Ε. (2). Για τον Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ την μια νίκη 
πέτυχε ο Γαβριήλ Π. 

Δείτε παρακάτω 2 φωτογραφίες από τον αγώνα Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ




