
ΝΕΑ 2009

07/01/09 Συνεδρίαση του Δ.Σ του ΠΟΦΕΠΑ στις 12/01/09 ...

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ του ΠΟΦΕΠΑ σε συνεδρίαση την ΔΕΥΤΕΡΑ 12/01/09 και ώρα 7 μμ στα 
γραφεία του Ομίλου στη ΒΟΥΛΑ με τα εξής θέματα στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ :

1.Ορισμός ημερομηνίας τέλεσης Ατομικών Αγώνων ΠΟΦΕΠΑ 2009.
2.Εγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2008.
3.Εγκριση οικονομικού προυπολογισμού έτους 2009.
4.Ορισμός ημερομηνίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΠΟΦΕΠΑ και διενέργειας 
εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
5.Διάφορα θέματα.
6.ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙTΤΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΦΕΠΑ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ.

ΒΟΥΛΑ 7/1/09

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

09/01/09 Τουρνουά Βετεράνων (ομαδικά) στη Βουλγαρία ...

Μετά από ενημέρωση που είχαμε από την Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης της γειτονικής 
χώρας Βουλγαρίας (ΒΤΤF), πρόκειται να οργανωθεί τον ερχόμενο Ιούλιο το 2ο Ομαδικό Διεθνές 
Πρωτάθλημα Βετεράνων στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια. Το πρωτάθλημα αυτό αφορά 
τις  κατηγορίες  ΑΝΔΡΩΝ  και  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  και  όλες  τις  λεπτομέρειες,  για  όσους  ενδιαφέρονται, 
μπορείτε να πληροφορηθείτε κατεβάζοντας την σχετική προκήρυξη (σε αρχείο word) κάνοντας κλικ 
ΕΔΩ. 

13/01/09 Προκηρύχθηκαν οι Ατομικοί αγώνες ΠΟΦΕΠΑ 2009 ...

Προκηρύχθηκαν  χθες  οι  Ατομικοί  αγώνες  ΠΟΦΕΠΑ  2009  για  Ανεξάρτητους  και  Βετεράνους 
αθλητές τόσο στην κατηγορία των ανδρών όσο και των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα οι αγώνες 
σύμφωνα με την προκήρυξη θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 14-15 Μαρτίου 2009 στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας (οδός Λευκάδος 1). Για όσους ενδιαφέρονται μπορείτε να 
δείτε την αναλυτική προκήρυξη που κυκλοφόρησε, κάνοντας κλικ ΕΔΩ. 

13/01/09 H Γλυφάδα νίκησε 6-3 την ALPHA BANK ...

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009 έγινε ο αγώνας για το Πρωτάθλημα της B Κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ 
2008-09 μεταξύ των ομάδων ALPHA BANK και Γλυφάδας. Μετά από ένα καλό αγώνα η ομάδα της 
Γλυφάδας επεκράτησε με σκορ 6-3.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στους επί μέρους αγώνες  ήταν τα εξής :

 ALPHA BANK     -       ΓΛΥΦΑΔΑ      3-6

1. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Σπ. - ΚΑΡΝΕΣΗΣ Β. 11/7, 7/11, 4/11, 8/11 (1-3).
2. ΠΑΛΑΙΟΣ Αν. - ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.  11/7, 7/11, 12/10, 9/11 ,12/10 (3-2).
3. ΜΑΝΙΚΑΣ Π - ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Π.   4/11, 7/11, 8/11 (0-3).
4. ΠΑΛΑΙΟΣ Αν. - ΚΑΡΝΕΣΗΣ Β.    11/6, 12/10, 7/11, 7/11, 11/8 (3-2).
5. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Σπ. - ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Π. 7/11, 7/10, 7/11 (0-3).
6. ΜΑΝΙΚΑΣ Π - ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.    5/11, 11/9 ,4/11, 11/9, 11/9 (3-2).
7. ΠΑΛΑΙΟΣ Αν. - ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Π. 4/11, 7/11, 3/11 (0-3).

http://www.pofepa.gr/wb/media/BTTF-09.doc
http://www.pofepa.gr/wb/pages/agones-games/CEA0pokhpyCE9EeiCEA3/2008-09.php


8. ΜΑΝΙΚΑΣ Π - ΚΑΡΝΕΣΗΣ Β.     11/2, 2/11, 6/11, 7/11 (1-3).
9. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Σπ. - ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Αν. 13/15,11/4, 6/11,3/11 (1-3)

Μπορείτε να δείτε παρακάτω και μια αναμνηστική φωτογραφία από τον αγώνα:

15/01/09 Προκηρύχθηκε η 6η Τακτική Γ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ ...

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ του ΠΟΦΕΠΑ της 12/01/09 αποφασίστηκε όπως η 6η Τακτική ετήσια 
Γενική  Συνέλευση  των  μελών  του  πραγματοποιηθεί  την  Κυριακή  22/2/09  ώρα  7.30  μμ  στην 
αίθουσα  πολλαπλών  χρήσεων  του  Δήμου  Βούλας  (οδός  Λευκάδος  1)  και  σε  περίπτωση  μη 
υπάρξεως απαρτίας, να επαναληφθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 την ίδια ώρα και 
στην ίδια αίθουσα.Μετά την Γενική Συνέλευση θα ακολουθήσει και ή διαδιακσία των εκλογών για 
την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ελεγκτικής Επιτροπής. Μπορείτε να δείτε πλήρη την ανακοίνωση καθώς 
και όλα τα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της Γ.Σ κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

16/01/09 Πόσο δημοφιλές είναι το Πινγκ-Πονγκ ?...

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2006 από τον εκπαιδευτικό αναλυτή Χρήστο Κάτσικα και την 
καθηγήτρια φιλοσοφίας Αθλητισμού των ΤΕΦΑΑ Αθηνών Κωνσταντίνα Γογγάκη σε μαθητές και 
μαθήτριες Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου 15 Δήμων του Λεκανοπεδίου Αττικής, εμφανίζεται ότι 
η  Επιτραπέζια  Αντισφαίριση  κατέχει  την  5η  θέση στη  λίστα  με  τα  πλέον  δημοφιλή  αθλήματα  
ανάμεσα  στους  ερωτηθέντες  μαθητές  και  μαθήτριες.  Πιο  συγκεκριμένα  στις  8  πρώτες  θέσεις 
βρίσκονται κατά σειρά προτίμησης τα κάτωθι αθλήματα :

1.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ποσοστό 25,5 %
2.ΜΠΑΣΚΕΤ ποσοστό 18,9%
3.ΒΟΛΕΪ ποσοστό 11,8%
4.ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ποσοστό 4,2%
5.ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ποσοστό 3,3%
6.ΣΤΙΒΟΣ ποσοστό 2,6%
7.ΧΟΡΟΣ ποσοστό 2,3%
8.ΑΕΡΟΒΙΚΗ ποσοστό 2%

Στην  λίστα  ακολουθούν  15  περίπου  αθλήματα  με  ποσοστό  κάτω  του  2%  όπως  π.χ  ΠΟΛΟ, 
ΠΥΓΜΑΧΙΑ,  ΕΝΟΡΓΑΝΗ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ,  ΧΑΝΤΜΠΟΛ,  ΤΕΝΝΙΣ,  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ,  ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ, ΡΥΘΜΙΚΗ, ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ, ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ, ΧΟΚΕΪ κλπ. Ευχόμαστε οι διαπιστώσεις της 
έρευνας  αυτής  να  ληφθούν  υπ  όψιν  των  αρμοδίων  φορέων  που  διοικούν  το  άθλημα  της 

http://www.pofepa.gr/wb/pages/anakoinoseis.php


Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και να πράξουν ότι χρειάζεται για μεγαλύτερη πρόοδο και ανάπτυξη 
του αθλήματος.

20/01/09 H Aγ. Βαρβάρα/Πέραμα νίκησε 8-1 τους Εφοριακούς ...

Μετά από έναν ενδιαφέροντα αγώνα η μικτή ομάδα Βετεράνων Αγ. Βαρβάρας/Περάματος νίκησε 
σχετικά εύκολα την ομάδα των Εφοριακών με σκορ 8-1. Ο αγώνας διεξήχθη χθες στην έδρα της 
Αγ. Βαρβάρας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Α΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ 2008-09 και μετά το 
αποτέλεσμα αυτό oι νικητές πέρασαν στην πρώτη θέση της 
βαθμολογίας την οποία μοιράζoνται μαζί με 2 ακόμη ομάδες (τον ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και τον 
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ). Για τους νικητές από 3 νίκες πέτυχαν οι Δημακαρέας-Σιψάς
και 2 νίκες ο Παπαδόπουλος. Για τους ηττημένους μια νίκη πέτυχε ο Δημακόπουλος, ενώ 
αγωνίστηκαν ακόμη οι Ιωάννου και Σκορδάς.Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα πλήρη αποτελέσματα 
των επί μέρους αγώνων:

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ  -ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ  8 - 1

Δημακαρέας - Σκορδάς 3-2 (9/11,11/8,9/11,11/1,11/6)
Παπαδόπουλος - Ιωάννου 3-0 (11/5,11/6,13/11)
Σιψάς - Δημακόπουλος 3-0 (11/9,11/7,11/3)
Παπαδόπουλος - Σκορδάς 3-1 (8/11,14/12,11/7,11/2)
Δημακαρέας - Δημακόπουλος 3-1 (12/10,11/9,5/11,11/4)
Σιψάς - Ιωάννου 3-0 (11/7,11/8,11/7)
Παπαδόπουλος - Δημακόπουλος 2-3 (11/4,11/7,11/13,7/11,9/11)
Σιψάς - Σκορδάς 3-1 (9/11,11/3,11/5,11/7)
Δημακαρέας - Ιωάννου 3-0 (11/3,11/5,11/5)

29/01/09 Nίκη για τον Ηρακλή Ηρακλείου στο ντέρμπυ με τη Βούλα ..

Μεγάλη  νίκη  με  σκορ  5-4  πέτυχε  ο  ΗΡΑΚΛΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  επί  της  ομάδος  Βετεράνων  του 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ στα πλαίσια των αγώνων για την Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ. Ο αγώνας διεξήχθη 
χθες το βράδυ στην έδρα του Ηρακλή Ηρακλείου και ήταν πραγματικά συναρπαστικός. Για  μεν 
τους νικητές τις  νίκες πέτυχαν οι  Μάγκος (2),  Καλανδράνης (2)  και  Ραπτάκης (1).  Για δε τους 
ηττημένους  οι  Μακρής  (3),  Πλακαντωνάκης  (1)  ενώ  αγωνίστηκε  και  ο  Σωχος.  Το  ανωτέρω 
αποτέλεσμα δίχνει πως η φετεινή Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ αναμένεται να είναι πολύ ενδιαφέρουσα 
και όλοι οι αγώνες της θα είναι αμφίρροποι μέχρι τέλους.



31/01/09 Kοντά στις 18000 επισκέψεις έφτασε το site του ΠΟΦΕΠΑ ...

Κοντά στις 18000 επισκέψεις (το δωδεκάμηνο Φεβρ.08 -  Ιαν.09) έφτασε το site  του ΠΟΦΕΠΑ 
σημειώνοντας έτσι σημαντική άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα.Το στοιχείο 
αυτό  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  δεδομένου  του  μικρού  σχετικά  χρόνου  λειτουργίας  του  (τον 
ερχόμενο Μάρτιο κλείνει τα δύο χρόνια). Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε ότι κάθε μήνα επισκέπτονται 
το site μας και ενας μεγάλος αριθμός επισκεπτών από 20-25 διάφορες χώρες, εκτός της Ελλάδας, 
οπως π.χ από Βρεττανία – Γαλλία - Αυστραλία - ΗΠΑ – Ουγγαρία – Βουλγαρία - Κύπρο αλλά και 
πολλές Ασιατικές χώρες.Ζητούμε λοιπόν την συνεργασία όλων των φίλων μας προκειμένου να
συνεχίσουμε να προσφέρουμε άμμεση ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΠΟΦΕΠΑ αλλά και 
για κάθε τι άλλο ενδιαφέρον που θα μπορούσε να "ανεβαίνει" στο site σχετικό με το πινγκ-πονγκ 
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Μπορείτε να δείτε παρακάτω στατιστικούς πίνακες από το site του 
ΠΟΦΕΠΑ για το χρονικό διάστημα Φεβρ.08 - Ιαν 09.

Summary by Month

 

Month
Daily Avg Monthly Totals

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

 

 JAN 09 1786 1145 814 75 914 951764 2325 25237 35515 55373

 DEC 08 1139 759 541 68 796 991883 2127 16794 23535 35333

 ΝΟV 08 1252 804 576 59 848 1076486 1790 17286 24143 37561

 ΟCΤ 08 1235 899 552 54 776 869871 1687 17131 27882 38310

 SEP 08 860 650 379 60 663 429192 1827 11385 19516 25824

 ΑUG 08 343 261 131 27 407 157649 844 4070 8092 10652

 JUL 08 581 417 199 35 422 345490 1095 6199 12944 18014

 JUN 08 455 349 203 35 439 508177 1060 6092 10482 13654

 MAY 08 633 457 280 37 556 429351 1154 8685 14196 19649

 APR 08 851 562 400 37 529 536035 1113 12005 16878 25538

 MAR 08 906 614 428 44 677 253261 1377 13295 19050 28114

 FEB 08 1427 974 625 51 710 548217 1480 18132 28250 41400

 
Totals 7097376 17879 156311 240483 349422

 

01/02/09 Tρίτη νίκη για Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα ..

Την  τρίτη  της  νίκη  πέτυχε  σε  ισάριθμους  αγώνες  η  μικτή  ομάδα  Βετεράνων Αγ.  Βαρβάρας  / 
Περάματος  για  την  Α΄  κατηγορία  ΠΟΦΕΠΑ.  Πιο  συγκεκριμένα  χθες  το  απόγευμα  (Σάββατο 
31/01/09)  στην αίθουσα του Αρη Βούλας επεκράτησε της ομάδας "ΠΑΝΘΕΟ" με σκορ 6-3.  Ο 
αγώνας ήταν εξαιρετικός και οι δύο ομάδες προσπάθησαν για το καλύτερο.Τελικά η Αγ. Βαρβάρα / 
Πέραμα πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα παιχνίδια πέτυχε το στόχο της νικώντας τελικά με 6-3. Για τους 
νικητές  αγωνίστηκαν  οι  Μιχαηλίδης-Παπαδόπουλος-Σιψάς  που  πέτυχαν  όλοι  από  2  νίκες  ο 
καθένας.  Για  τους  ηττημένους  τις  3  νίκες  πέτυχε  ο  Besher  ενώ  αγωνίστηκαν  ακόμη  οι
Ζέρδιλας-Κολαίτης και Γιαλούρης.

Αναλυτικά τα σκόρ και η εξέλιξη του αγώνα έχει ως εξής :

ΠΑΝΘΕΟ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ / ΠΕΡΑΜΑ 3-6



ΖΕΡΔΙΛΑΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1-3 (4/11,9/11,11/9,7/11)
BESHER – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3-1 (11/4,11/4,12/14,11/7)
ΚΟΛΑΙΤΗΣ – ΣΙΨΑΣ 1-3 (2/11,4/11,11/6,6/11)
BESHER – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 3-0 (11/8,11/3,11/9)
ΖΕΡΔΙΛΑΣ – ΣΙΨΑΣ 0-3 (6/11,10/12,6/11)
ΚΟΛΑΙΤΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0-3 (10/12,8/11,9/11)
BESHER – ΣΙΨΑΣ 3-2 (11/7,8/11,8/11,11/8,11/6)
ΚΟΛΑΙΤΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1-3 (4/11,5/11,11/8,4/11)
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0-3 (4/11,6/11,9/11)

03/02/09 Nίκη για τον ΑΚΤΩΡΑ εκτός έδρας ...

Με νίκη 8-1 για τον ΑΚΤΩΡΑ έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και τον 
ΑΚΤΩΡΑ  που  διεξήχθη  χθές  το  απόγευμα  στην  έδρα  της  ομάδος  του  Αμαρουσίου.  Οπως 
φανερώνει και το σκορ η επικράτηση του ΑΚΤΩΡΑ ήταν άνετη και πέρασε έτσι στην πρώτη θέση 
της βαθμολογίας με 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Δείτε παρακάτω την πλήρη εξέλιξη του αγώνα 
και τα αναλυτικά σκορ:

ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΚΤΩΡ 1-8

ΠΑΝΑΓΟΣ - ΚΛΩΝΟΣ 2-3 (11/6,11/5,9/11,8/11,12/14)
ΚΑΛΥΒΑΚΗ – ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 0-3 (5/11,7/11,4/11)
ΚΟΥΚΑ – ΚΑΝΝΕΛΟΣ 0-3 (4/11,8/11,7/11)
ΚΑΛΥΒΑΚΗ - ΚΛΩΝΟΣ 1-3 (6/11,11/8,14/16,8/11)
ΠΑΝΑΓΟΣ – ΚΑΝΝΕΛΟΣ 0-3 (6/11,9/11,5/11)
ΚΟΥΚΑ - ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 0-3 (3/11,3/11,7/11)
ΚΑΛΥΒΑΚΗ – ΚΑΝΝΕΛΟΣ 1-3 (7/11,8/11,11/8,5/11)
ΚΟΥΚΑ – ΚΛΩΝΟΣ 0-3 (8/11,5/11,6/11)
ΠΑΝΑΓΟΣ – ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 3-0 (11/8,11/9,11/9)

18/02/09 Ανετη νίκη της Γλυφάδας εκτός έδρας ...

Στις 17/02/2009 το απόγευμα διεξήχθη ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΘΗΣΕΑ και ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
στην έδρα της ομάδος του ΘΗΣΕΑ για την Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ. Όπως φανερώνει και το σκορ η 
επικράτηση της ΓΛΥΦΑΔΑΣ ήταν άνετη και πέρασε έτσι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 3 
νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Δείτε παρακάτω την πλήρη εξέλιξη του αγώνα και τα αναλυτικά σκορ:

ΘΗΣΕΑΣ – ΓΛΥΦΑΔΑ     1-8

ΜΑΡΔΙΚΙΑΝ Γ. - ΚΑΡΝΕΣΗΣ Β.         3-1    (11/7,11/6,4/11,11/8)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. - ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Π.      2-3    (11/9,7/11,11/9,7/11,8/11)
ΚΟΠΕΛΙΑΣ Γ. - ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Α.    0-3    (7/11,8/11,6/11)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. - ΚΑΡΝΕΣΗΣ Β.          0-3    (3/11,4/11,9/11)
ΜΑΡΔΙΚΙΑΝ Γ. - ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Α.     1-3    (9/11,7/11,11/9,7/11)
ΚΟΠΕΛΙΑΣ Γ. - ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Π.    0-3    (3/11,4/11,9/11)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. - ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Α.      0-3    (6/11,7/11,9/11)
ΚΟΠΕΛΙΑΣ Γ. - ΚΑΡΝΕΣΗΣ Β.         1-3    (9/11,11/9,10/12,7/11)
ΜΑΡΔΙΚΙΑΝ Γ. - ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Π.     0-3    (8/11,12/14,8/11)

19/02/09 Τέταρτη νίκη για τον ΑΚΤΩΡΑ ...

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η ομάδα ΑΚΤΩΡ για την Γ΄ κατηγορία 
ΠΟΦΕΠΑ 2008-09 (2 ος Ομιλος). Σε αγώνα που έγινε χθες νίκησε την ομάδα ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ με 8 - 
1  και  τέθηκε επικεφαλής της βαθμολογίας με 12 βαθμούς. Δείτε παρακάτω την εξέλιξη και τα 
αναλυτικά σκορ του αγώνα :



ΑΚΤΩΡ - ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 – 1

ΚΛΩΝΟΣ – ΒΙΔΑΛΗΣ 3-0 (11/9,11/9,13,11)
ΚΑΝΕΛΛΟΣ- ΠΑΥΛΟΥ 3-0 (11/7,11/6,11/5)
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ - ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 3-1 (9/11,11/3,11/8,11/8)
ΚΑΝΕΛΛΟΣ - ΒΙΔΑΛΗΣ 3-0 (11/8,11/9,11/9)
ΚΛΩΝΟΣ – ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1-3 (11/3,9/11,9/11,6/11)
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ – ΠΑΥΛΟΥ 3-0 (11/3,11/8,11/6)
ΚΑΝΕΛΛΟΣ – ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 3-1 (11/8,11/4,12/14,11/6)
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ - ΒΙΔΑΛΗΣ 3-2 (11/3,9/11,8/11,11/9,11/7)
ΚΛΩΝΟΣ – ΠΑΥΛΟΥ 3-0 (12/10,11/1,11/4)

24/02/09 Δύσκολη νίκη για τους Εκτός Αθηνών ...

Σε εναν πολυ δυσκολο αγωνα η ομαδα των ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ κερδισε την ομαδα της ALPHA 
BANK με 5-4 και το σκορ δειχνει ποσο δυσκολο εχει γινει φετος το πρωταθλημα της B΄Κατηγορίας.

Τα αναλυτικά αποτελεσματα έχουν ως εξής:

ALPHA BANK- EKTOΣ ΑΘΗΝΩΝ 4-5

ΜΑΝΙΚΑΣ - ΚΑΛΠΑΞΗΣ 0-3
ΠΑΛΑΙΟΣ – ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 3-0
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ – ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 2-3
ΠΑΛΑΙΟΣ – ΚΑΛΠΑΞΗΣ 2-3
ΜΑΝΙΚΑΣ – ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 1-3
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ – ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 3-1
ΠΑΛΑΙΟΣ – ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 1-3
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ – ΚΑΛΠΑΞΗΣ 3-1
ΜΑΝΙΚΑΣ – ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 3-0

24/02/09 Εγινε χθες η Γ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ ...

Με επιτυχία έλαβε χώρα χθες Δευτέρα 23/2/09 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΟΦΕΠΑ 
και μαζί έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. 
Παρευρέθησαν και εψήφισαν 22 μέλη και από τους 8 υποψηφίους για το ΔΣ εξελέγησαν οι 7 που 
αποτελούσαν το απερχόμενο Δ.Σ. με όγδοο και αναπληρωματικό μέλος τον κ. Ιωάννου Βασίλειο. 
Μέσα στις  επόμενες ημέρες θα γίνει  η Συγκρότηση σε Σώμα των μελών του Δ.Σ.  και  θα σας 
ενημερώσουμε για την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Χθες επίσης μετά το πέρας της 
Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών ακολούθησε η κοπή της πίττας του ΠΟΦΕΠΑ παρουσία των 
μελών αλλά και φίλων του Ομίλου. Μπορείτε να δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες από την 
χθεσινή εκδήλωση:

 



26/02/09 Tην πρώτη του ήττα υπέστη ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ...

Μετά από τέσσερις σερί νίκες έσπασε το αήττητο του ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ καθώς χθές Τετάρτη 
25/02/09 έχασε από την μικτή ομάδα Βετεράνων ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με σκορ 7-2. Ο 
αγώνας ήταν για την Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ και διεξήχθη στην έδρα του ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
στην αίθουσα του Δ. Ζωγράφου. Οπως φανερώνει και το σκορ ήταν μια εύκολη επικράτηση για 
τους νικητές που μάλιστα προηγήθηκαν με 6-0 ! Για τους νικητές αγωνίστηκαν οι Δημακαρέας - 
Σιψάς - Μιχαηλίδης - Κουβουτσάκης και για τους ηττημένους οι Μάγγος-Καλανδράνης-Ραπτάκης 
και Νίκολιτς.



4/3/09 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ ..

Χθες,  Τρίτη  3/3/09  έγινε  η  συγκρότηση  σε  σώμα  του  νεοεκλεγέντος  Δ.Σ.  του  ΠΟΦΕΠΑ  που 
προέκυψε από τις  εκλογές  που έγιναν στις  23/2/09.  Μετά  από ομόφωνη απόφαση όλων των 
μελών του ΔΣ οι θέσεις που προέκυψαν ήταν ακριβώς οι ίδιες με αυτές του προηγούμενου Δ.Σ. 
Πιο συγκεκριμένα για τα επόμενα δύο χρόνια η σύνθεση του Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ θα είναι η εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   : Πλακαντωνακης Σταύρος
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ   : Γιαλούρης Λουκάς
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Σιψάς Κων/νος
ΤΑΜΙΑΣ     : Κυριακόπουλος Δημ.
ΕΦΟΡΟΣ     : Μακρής Αγγελος
ΜΕΛΟΣ      : Δημίδης Δημ.
ΜΕΛΟΣ     : Μαλατέστας Μιχ.
ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ : Ιωάννου Βασίλειος

Για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ εξελέγησαν:

1.Καρατζάς Πρόδρομος
2.Καρνέσης Ευάγγ.
3.Παγουρτζής Παναγ.

Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ καλή επιτυχία στο έργο του.

06/03/09 Ανετη νίκη της Γλυφάδας εκτός έδρας ...

Στις 05/03/2009 το απόγευμα διεξήχθη, μέσα σ ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον, ο αγώνας 
μεταξύ των ομάδων ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και ΓΛΥΦΑΔΑΣ στην έδρα της ομάδος ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
για την Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ και έληξε με σκορ 9-0 υπέρ της ομάδας της Γλυφάδας. Όπως 
φανερώνει και το σκορ η επικράτηση της ΓΛΥΦΑΔΑΣ ήταν άνετη και έτσι πέρασε στην πρώτη 
θέση της βαθμολογίας με 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.  Δείτε παρακάτω και μια αναμνηστική 
φωτογραφία των δύο ομάδων μετά το τέλος του αγώνα.



06/03/09 Αγώνες Πινγκ-Πονγκ στην Κωνσταντινούπολη ...

Στις 5-6-7 Ιουνίου 2009 πρόκειται  να διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη αγώνες Πινγκ-Πονγκ 
(ατομικά και διπλά) ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ για άτομα που εργάζονται  σε κάποια επιχείρηση (οι 
αγώνες είναι γνωστοί σαν CORPORATE GAMES). Ο ΠΟΦΕΠΑ έχει πάρει αρκετές πληροφορίες 
για  τους  εν  λόγω αγώνες  (κόστος  συμμετοχή  -  έξοδα ταξιδίου  -  προθεσμίες  κλπ)  και  όποιος 
ενδιαφέρεται  μπορεί  να επικοινωνήσει  με  τα τηλ.  6948518873  & 6942654411  ή  να απευθύνει 
ερώτημα μέσω τις ιστοσελίδας μας, προκειμένου να πληροφορηθεί όλες τις λεπτομέρειες.Ακόμη 
μπορεί  να  επισκεφθεί  την  σχετική ηλεκτρονική  διεύθυνση των  αγώνων  που  είναι  η  : 
www.corporate-games.com

12/03/09 Πέμπτη νίκη για την Γλυφάδα..

Την Πέμπτη συνεχόμενη νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η ομάδα της ΓΛΥΦΑΔΑΣ για την Β’ 
Κατηγορία  ΠΟΦΕΠΑ 2008-09. Σε αγώνα που έγινε το απόγευμα 11/03/2009 στην αίθουσα της 
ΒΟΥΛΑΣ νίκησε άνετα την ομάδα της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με σκορ 9-0 και έτσι παρέμεινε 
μόνη  στην  πρώτη θέση της βαθμολογίας. Μπορείτε ακόμη να δείτε μια άναμνηστική φωτογραφία 
των δύο ομάδων μετά το πέρας ρου αγώνα.

12/03/09 Νέα νίκη για το ΠΑΝΘΕΟ ..

Μετα απο μια συναρπαστικη αναμετρηση η ομαδα Πανθεο τελικα καταφερε να επικρατησει της 
ομαδας των Εφοριακων στην Ελευσινα με σκορ 6 – 3. Οι αγωνες ηταν ολοι πολοί καλοι και είχαν 
εντονο ενδειαφερον καθως το σκορ προχωρουσε βημα προς βημα για το εναν η τον αλλο αθλητη. 
Ακρως εντυπωσιακη ηταν η αναμετρηση του αθλητη της ομάδος Πανθεο Βeshir με τον Λογοθετη 
των Εφοριακων, όπου παίχτηκε θαυμάσιο πινγκ-πονγκ επιπεδου εθνικων κατηγοριων.
Τα αναλυτικα αποτελέσματα του αγωνα έχουν ως εξής: 
 
ΠΑΝΘΕΟ – ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ       6 – 3
 
1)       Γιαλουρης  -  Δημακοπουλος     0 – 3
2)       Beshir        -  Σκορδας            3 – 0
3)       Κολαιτης   -  Λογοθετης           1 – 3

http://www.corporate-games.com/


4)       Beshir      -   Λογοθετης          3 – 0
5)       Κολαιτης   -  Σκορδας              3 – 2
6)       Γιαλουρης -  Λογοθετης           0 – 3
7)       Κολαιτης  - Δημακοπουλος       3 – 1
8)       Beshir     -  Δημακοπουλος       3 – 0
9)       Γιαλουρης – Σκορδας               3 – 2

13/03/09 Oλα έτοιμα για τους ατομικούς αγώνες του ΠΟΦΕΠΑ ..

Ολα  είναι  έτοιμα  για  την  διεξαγωγή  των  ατομικών  αγώνων  του  ΠΟΦΕΠΑ  στις  κατηγορίες 
Ανεξαρτήτων και Βετεράνων Ανδρών και Γυναικών, που θα γίνουν αύριο Σάββατο και μεθαύριο 
Κυριακή 14-15/3/09. Πιο συγκεκριμένα το Σάββατο 14/3/09 και ώρα 4 μμ θα ξεκινήσουν οι αγώνες 
των Ανεξαρτήτων και την Κυριακή 15/3/09 στις 9.30 πμ θα ξεκινήσουν οι αγώνες των Βετεράνων. 
Τόπος διεξαγωγής των αγώνων η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δ. Βουλας οδος Λευκάδος 1. 
Μέχρι  αυτή  τη  στιγμή  (Παρασκευή  13/3/09)  οι  συμμετοχές  έχουν  ξεπεράσει  τις  εκατό  και 
αναμένεται να αυξηθούν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να δείτε την 
προκήρυξη κάνοντας κλικ ΕΔΩ 

14/03/09 Νέο άρθρο στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ...

Από  σήμερα  μπορείτε  να  δείτε  ένα  νέο  αρθρο  που  "ανέβηκε"  στα  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ  της 
ιστοσελίδας  μας  με  θέμα:  <ΤΟ  ΔΟΝΤΑΚΙ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΟΥ>.  Το 
ενδιαφέρον αυτό άρθρο έγραψε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής - Προπονητής αλλά και παίκτης της 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ΠΟΛΙΤΗΣ Παναγιώτης τον οποίο και ευχαριστούμε για ην συνεργασία 
του  αυτή.  Συνιστούμε  σε  όλους  τους  φίλους  Βετεράνους  και  μη  παίκτες του  πινγκ-πονγκ  να 
μελετήσουν το κείμενο του άρθρου αυτού γιατί περιέχει ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο 
που πρέπει να αγωνίζονται όσοι χρησιμοποιούν "δοντάκι" στην ρακέτα τους , αλλά και για τους 
υπόλοιπους που καλούνται να αντιμετωπίσουν τέτοιους παίκτες. Για να πάτε στη σελίδα ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ κάντε κλικ ΕΔΩ. 

15/3/09 Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι αγώνες ΠΟΦΕΠΑ ...

Με μεγάλη επιτυχία έληξαν σήμερα (Κυριακή 15/3/09) το μεσημέρι οι αγώνες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ και 
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ  που  διοργάνωσε  ο  ΠΟΦΕΠΑ  αυτό  το  Σαββατοκύριακο  14-15/3/09.  Πιο 
συγκεκριμένα στην κατηγορία των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ έλαβαν μέρος 115 Ατομα άνδρες και γυναίκες 
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως Θεσ/νίκη - Βόλο - Ζάκυνθο - Αίγιο και φυσικά Αθήνα. Οι 
ηλικίες κυμάνθηκαν από 15 ο μικρότερος μέχρι και 82 ετών ο μεγαλύτερος (Πανσεληνάς Ερμής) 
που μάλιστα πήρε και ειδικό βραβείο για τον λόγο αυτό. Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου έδειξε 
την ανάγκη που έχει το άθλημα για εξάπλωση και μαζικότητα σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα 
επίπεδα. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν κι άλλοι που θα μιμηθούν τον ΠΟΦΕΠΑ και να 
έχουμε  σύντομα  παρόμοιους  αγώνες  και  σε  άλλα  μέρη  της  Ελλάδας.  Στην  κατηγορία  των 
Βετεράνων είχαμε 30 περίπου συμμετοχές όπου και εδώ είχαμε κάποια άτομα από Θεσ/νίκη και 
άλλα μέρη της Ελλάδας. Τον πλήρη κατάλογο με τους νικητές κατά κατηγορία θα μπορέσετε να
τον δείτε από την σελίδα ΑΓΩΝΕΣ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/2008-09/ΑΤΟΜΙΚΑ ή κάνοντας κλικ  ΕΔΩ.  
Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια σειρά από φωτογραφείες από το διήμερο των αγώνων.

 

http://www.pofepa.gr/wb/pages.php
http://www.pofepa.gr/wb/pages/texnika-themata-technical-matters.php
http://www.pofepa.gr/wb/media/PROKHR%20ATOMIKA%202009.doc


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

20/03/09 Στο Λουτράκι ο αγώνας της Εθνικής ...

Την Τετάρτη 1/4/09 στις 7 το απόγευμα, στην πόλη του Λουτρακίου, η ανδρική Εθνική ομάδα της 
Ελλάδος στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση θα αντιμετωπίσει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της για την 
Ευρωπαική Λίγκα την ομάδα της Σλοβενίας.Στο ματς αυτό θα γίνει  και  το ντεμπούτο του νέου 
ομοσπονδιακού  προπονητή  Κώστα  Βατσακλή.  Το Δ.Σ.  του  ΠΟΦΕΠΑ  προτίθεται  να  μισθώσει 
πούλμαν  για  να  μεταβούν  όσα  μέλη  του  αλλά  και  φίλοι  του  αθλήματος  επιθυμούν για  την 
παρακολούθηση του ενδιαφέροντος αυτού αγώνα της Εθνικής μας. Τα έξοδα για την ενοικίαση του 
πούλμαν θα καλύψει εξ ολοκλήρου ο ΠΟΦΕΠΑ και έτσι θα είναι εντελώς δωρεάν η συμμετοχή για 
όποιον  από  τους  φίλους  επιθυμεί  να  παρακολουθήσει  τον  αγώνα.  Το  δρομολόγιο  που  θα 
ακολουθήσει το πούλμαν είναι το εξής:

1/4/09, 4.30 μμ Αναχώρηση από Βούλα (κεντρική πλατεία, απέναντι από Αη Γιάννη).
.......... 5.15 μμ Αναχώρηση από Ηλεκτρικό Σταθμό Πειραιά (ΗΣΑΠ).
.......... 5.30 μμ Αναχώρηση από Κερατσίνι (Λεωφ.Σχιστού & Γρ.Λαμπράκη) για Λουτράκι
.......... 9.00 μμ Αναχώρηση από Λουτράκι για επιστροφή μετά το τέλος του αγώνα.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές (με σειρά προτεραιότητας) στα τηλέφωνα 6932 627835 ή 
6942 654411 καθώς και στο email του ΠΟΦΕΠΑ info  @  pofepa  .  gr  

23/03/09 Nίκη των ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ επί του ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ...

Mεγάλη νίκη πέτυχε η ομάδα των ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ σε αγώνα για την Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ νικώντας 
τον ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με σκορ 5-4. Οπως φανερώνει και το σκορ υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον 
σε  όλους  τους  επί  μέρους  αγώνες  και  κρίθηκε  στο  τελευταίο  παιχνίδι.  Για  την  ομάδα  των 
ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ σημαντική υπήρξε η ενίσχυση από τον βετεράνο πρωταθλητή Λογοθέτη Ιωάννη που 
πέτυχε και 3 ατομικές νίκες στον  εν λόγω αγώνα.

Αναλυτικά η σειρά των ατομικών αγώνων με τα σκορ έχει ως εξής:

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 - 4

mailto:info@pofepa.gr


Δημακόπουλος - Καλανδράνης 1-3
Λογοθέτης - Ραπτάκης 3-0
Σκορδάς – Μάγγος 0-3
Λογοθέτης – Καλανδράνης 3-0
Δημακόπουλος - Μάγγος 2-3
Σκορδάς - Ραπτάκης 3-1
Λογοθέτης - Μάγγος 3-1
Σκορδάς - Καλανδράνης 0-3
Δημακόπουλος - Ραπτάκης 3-0

24/03/09 Mια ακόμη νίκη για τον ΑΚΤΩΡΑ ..

Με νίκη τερμάτισε τους αγώνες της Α΄ φάσης της Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ (2ος Ομιλος) η ομάδα 
του ΑΚΤΩΡΑ, καθώς νίκησε την ομάδα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΛΙΜΟΥ με σκορ 7-2. Με την νίκη 
του αυτή ο ΑΚΤΩΡ ουσιαστικά εξασφαλίζει την συμμετοχή του στα PLAY OFF για την άνοδο στην 
Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ. Στο χθεσινό παιχνίδι ήταν σαφής η υπεροχή του και αναλυτικά είχαμε τα 
εξής αποτελέσματα:

ΑΚΤΩΡ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΛΙΜΟΥ 7-2

ΚΛΩΝΟΣ VS ΜΑΛΤΕΖΟΣ 3-0 (11-8,11-7,11-5)
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ VS ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 3-2 (11-5,7-11,2-11,11-9,11-7)
ΚΑΝΕΛΛΟΣ VS ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 3-0 (11-7,11-5,11-7)
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ VS ΜΑΛΤΕΖΟΣ 3-0 (11-7,11-8,11-8)
ΚΛΩΝΟΣ VS ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ 3-0 (11-4,11-8,11-4)
ΚΑΝΕΛΛΟΣ VS ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 3-0 (11-8,11-4,11-5)
ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ VS ΣΕΚΕΡΟΓΛΟΥ 0-3 (7-11,3-11,6-11)
ΚΑΝΕΛΛΟΣ VS ΜΑΛΤΕΖΟΣ 3-0 (11-9,11-4,11-8)
ΚΛΩΝΟΣ VS ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 2-3 (7-11,4-11,12-10,14-12,8-11)

28/03/2009 Συμπληρωματικός Κατάλογος Παικτών ...

Με την λήξη της Α΄ φάσης των ομαδικών αγώνων του ΠΟΦΕΠΑ να πλησιάζει και την επικείμενη 
(μετά  το  Πασχα)  έναρξη  των  play  off  κρίνουμε  σκόπιμο  να  δημοσιεύσουμε  τον  πλήρη 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΙΚΤΩΝ για όλες τις κατηγορίες Α - Β - Γ που έχουν δηλωθεί 
μέχρι  σήμερα.  Υπενθυμίζουμε  ότι  όσοι  παίκτες  δηλώνονται  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ στη  διάρκεια
της  σαιζόν,  έχουν  δικαίωμα  να  αγωνιστούν  ένα  μήνα  μετά  την  δήλωσή  τους  (για  κανονικά 
προγραμματισμένους αγώνες και όχι για "εξ αναβολής").

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 2008-09 (ενημ.έως 27/03/09)

                                  ΗΜΕΡ ΔΗΛΩΣΗΣ   Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο     

1.ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ    17/10/2008     ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝ. 
                                    7/11/2008      ΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                    1/12/2008      ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.ΛΑΜΠΡΙΝΗ    
                                    10/10/2008     ΣΕΛΕΒΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 
                                    14/10/2008     ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. 
                                    14/10/2008     ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜ. 
                                    22/10/2008     ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
3.ΠΑΝΘΕΟ    
                                    13/10/2008     ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜ.    
    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
4.ΜΙΛΩΝΑΡΑ    



                                     28/10/2008    ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
                                     16/12/2008    ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
5.ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
                                    10/11/2008     ΚΛΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
6.ALPHA BANK           16/12/2008     KOYZHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
7.ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ      11/12/2008     ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
                                     22/01/2009     ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
8.ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ              15/01/2009     ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
9.ΔΑΦΝΗ 2006            20/01/2009     ΒΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
10. ΑΝΕΡΧ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   05/02/2009     ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    
11. ΚΑΡΕΑΣ                     13/03/2009     ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

31/03/09 Ακόμη μια νίκη για το ΠΑΝΘΕΟ ...

Μετα απο ενα ακρως συναρπαστικο και γεματο σασπενς αγωνα στην εδρα του Ηρακλη Ηρ.,τελικα 
το ΠΑΝΘΕΟ καταφερε να πετυχει την νικη η οποια το φερνει στην πρωτη τετραδα της Α’ φασης 
του πρωταθληματος της Α’ κατηγοριας ΠΟΦΕΠΑ. Ασχετα απο το τελικο αποτελεσμα που ειναι 5-4 
το Πανθεο ειχε ηδη εξασφαλισει την νικη με 5 – 2 χαρη στις πολυ καλες νικες των παικτων του 
Πανθεο  Sami και Κολαιτη στους Μαγκο και Καλανδρανη αντιστοιχα. Πολυ καλα παιχνιδια εγιναν 
επισης  απο  τον  Γιαλουρη  του  Πανθεο  απεναντι  στους  Καλανδρανη  και  Μαγκο  ασχετως 
αποτελεσματος .

Τα αναλυτικα αποτελεσματα  του αγώνα εχουν ως εξης:

ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. - ΠΑΝΘΕΟ 4 - 5

Ραπτακης – Κολαιτης. 0 – 3  ( 4-11  9-11  9-11 )
Καλανδρανης – Γιαλουρης 3 – 0  ( 11-9  11-8  16-14 )
Μαγκος – Sami  1 – 3  ( 11-9  8-11  12-14  5-11 ) 
Καλανδρανης – Κολαιτης 2 – 3  ( 11-8,5-11,3-11,11-9,10-12)
Ραπτακης – Sami 0 – 3  ( 3-11  5-11  4-11 )
Μαγκος – Γιαλουρης 3 – 2  ( 11-9,5-11,9-11,11-7,11-4)
Καλανδρανης – Sami 1 – 3  ( 5-11  11-8  6-11  4-11 )
Μαγκος – Κολαιτης 3 – 1  ( 11-6  11-13  11-9  11-9 )
Ραπτακης – Γιαλουρης 3 – 0  ( 11-9  11-4  11-9 )

02/04/09 Nίκη για την Εθνική 3-1 την Σλοβενία ...

Mε νίκη ξεκίνησε η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας τις υποχρεώσεις της για την Ευρωπαική λίγκα. 
Συγκεκριμένα νίκησε χθες το απόγευμα την Σλοβενία με σκορ 3-1. Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό 
Γυμναστήριο του Λουτρακίου και τον παρακολούθησαν περίπου 200 φίλαθλοι. Μεταξύ αυτών ήταν 
και αντιπροσωπία του ΠΟΦΕΠΑ από 20 άτομα που μετέβησαν με πούλμαν που μίσθωσε για το 
σκοπό αυτό ο ΠΟΦΕΠΑ. Ο αγώνας ήταν εξαιρετικός και παρά το αρχικά άσχημο ξεκίνημα (ήττα 
του Γκιώνη), η συνέχεια ήταν ελπιδοφόρα με πολύ καλή απόδοση και νίκες από Παπαγεωργίου και 

Ρηνιώτη. Το παιχνίδι τέλος έκλεισε με μια ακόμη νίκη του Γκιώνη και τελικό σκορ Ελλάδα-Σλοβενία 
3-1.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα και μερικές φωτογραφίες:



Παναγιώτης Γκιώνης (Νο 25)-Ούρος Σλάτινσεκ (Νο 211) 1-3 (11-8, 11-13, 9-11, 6-11)
Κώστας Παπαγεωργίου (Νο 95)-Μίτζα Χόρβατ (Νο 171) 3-0 (11-2, 11-6, 11-6)  
Τάσος Ρηνιώτης (Νο 233)-Γιάνεζ Τόμσε (Νο 463) 3-1 (10-12, 11-7, 11-8, 11-2)
Γκιώνης-Χόρβατ 3-0 (11-7, 11-8, 11-6)

 





02/04/09 Λεπτομέρειες για Corporate Games (ISTAΝBUL 5-7/6/09) ...

Oριστικοποιήθηκαν οι  λεπτομέρειες  που αφορούν την  εκδρομή για  την  Κωνσταντινούπολη για 
συμμετοχή στους αγώνες Πινγκ-Πονγκ Εταιριών (CORPORATE GAMES) αλλά και για τουρισμό 
μεταξύ 3/6/09 (αναχ) και 9/6/09 (επιστρ). Στους αγώνες μπορούν να συμμετάσχουν άτομα ηλικίας 
30 ετών και άνω και το παράβολο συμμετοχής για τους αγώνες είναι 100 €. Ακόμη το κόστος για 
την εκδρομή (6 διανυκτ) σύμφωνα με προσφορά που μας έδωσε το πρακτορείο  PLANNET έχει 
κατ’ άτομο ως εξής :

Αεροπορικά εισιτήρια -Μεταφορές από-προς Αεροδρόμιο-Φόροι Αεροδρομίων – Τσάντα -
ξενάγηση πόλης - εκδρομή Πριγκηπονήσια-Ξεναγοί -Ασφάλεια:

Κεντρικό ξενοδοχείο 4 * με πρωινό σε Δίκλινο δωμάτιο  ===> 715 € το άτομο.
                                                  σε μονόκλινο δωμ. ====> 815 € το άτομο

Κεντρικό ξενοδοχείο 3 * με πρωινό σε Δίκλινο δωμάτιο  ===> 585 € το άτομο.
                                                   σε μονόκλινο δωμ. ====>685 € το άτομο

Οποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έχει περισσότερες πληροφορίες και για τους αγώνες αλλά και για 
την εκδρομή γενικότερα, τηλεφωνώντας στον κ. Μαλατέστα Μιχάλη στον αριθμό 6948518873. Να 
σημειώσουμε ότι υπάρχει προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής στους αγώνες, το αργότερο μέχρι 6 
Μαίου 2009.

07/04/09 Nίκη ελπίδας για το Μαρούσι ...

Σημαντική  νίκη  πέτυχε  ο  Δήμος  Αμαρουσίου  επί  του  ΟΦΕΑΝ  Σαλαμίνας  με  σκορ  7-2.  Το 
αποτέλεσμα αυτό ουσιαστικά αναπτερώνει τις ελπίδες της ομάδας από το Μαρούσι για παραμονή 
στην Α κατηγορία μια ανάσα πρίν τα play off.

Η αναμέτρηση αναλυτικά:

Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  7-2

ΦΩΤΑΚΗΣ - ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ 1-3
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΔΗΜΟΓΛΗΣ 3-0
ΛΕΓΑΝΤΗΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ 3-0
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ 3-1
ΦΩΤΑΚΗΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ 3-0
ΛΕΓΑΝΤΗΣ - ΔΗΜΟΓΛΗΣ 3-2
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ – ΤΣΙΓΚΟΣ 3-0
ΛΕΓΑΝΤΗΣ - ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ 3-0
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΔΗΜΟΓΛΗΣ 1-3

09/04/09 Νέα νίκη των ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ...

Νεα νικη των ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ απεναντι στην ομαδα της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με 8-1 και 
ετοιμαζεται  με αξιωσεις για τους αγωνες μπαραζ οπου φετος σκοπος της ομαδας ειναι  μονο η 
ανοδος.

Αναλυτικά τα σκορ και η εξέλιξη του αγώνα:

ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑΠΕΖΑ - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-8

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ - ΖΙΟΥΒΑΣ 2-3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΚΑΛΠΑΞΗΣ 1-3
ΣΑΡΑΝΤΟΥ - ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 1-3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΖΙΟΥΒΑΣ 1-3



ΛΑΠΡΙΔΗΣ - ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 1-3
ΣΑΡΑΝΤΟΥ - ΚΑΛΠΑΞΗΣ 0-3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 2-3
ΣΑΡΑΝΤΟΥ - ΖΙΟΥΒΑΣ 3-1
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ - ΚΑΛΠΑΞΗΣ 1-3

10/04/09 Συμπληρωματικός κατάλογος παικτών (ενημ.εως 9/4/09) ...

Δημοσιεύουμε  σήμερα  εκ  νέου  τον  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ  ΠΑΙΚΤΩΝ  μαζί με  ότι 
νεότερη  δήλωση προέκυψε  στο  μεταξύ  από  την  προηγούμενη  δημοσίευσή  του.  Ο  παρακάτω 
κατάλογος έχει ενημερωθεί με ότι δηλώσεις έχουν φθάσει με fax στον ΠΟΦΕΠΑ μέχρι τις 9/4/09.

Υπενθυμίζουμε  για  μια  ακόμη  φορά  ότι  όσοι  παίκτες  δηλώνονται  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  στη 
διάρκεια της σεζόν , έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν ένα μήνα μετά την δήλωσή τους (για κανονικά 
προγραμματισμένους αγώνες και όχι για"εξ αναβολής").

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 2008-09 (ενημ.έως 09/04/09)

   
                                         ΗΜΕΡ ΔΗΛΩΣΗΣ        Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο 
    
1.ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ         17/10/2008      ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝ. 
                                    7/11/2008      ΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                    1/12/2008      ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.ΛΑΜΠΡΙΝΗ    
                                    10/10/2008     ΣΕΛΕΒΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 
                                    14/10/2008     ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. 
                                    14/10/2008     ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜ. 
                                    22/10/2008     ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
3.ΠΑΝΘΕΟ    
                                    13/10/2008     ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜ.    
    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
4.ΜΙΛΩΝΑΡΑ    
                                     28/10/2008    ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
                                     16/12/2008    ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
5.ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
                                    10/11/2008     ΚΛΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
6.ALPHA BANK                16/12/2008     KOYZHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
7.ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ          11/12/2008     ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
                                    22/01/2009     ΞΥΔΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
8.ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ                  15/01/2009     ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
9.ΔΑΦΝΗ 2006                20/01/2009     ΒΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
10. ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡ.  05/02/2009     ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
11. ΚΑΡΕΑΣ                     13/03/2009     ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
12. ΑΚΤΩΡ                       01/04/2009     ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ.
                                      01/04/2009     ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΓΡΗΓ.



12/04/09 Toυρνουά Βετεράνων στην Ουγγαρία ...

Δημοσιεύουμε σήμερα τις λεπτομέρειες για ένα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά Βετεράνων που γίνεται 
στην Ουγγαρία στο τριήμερο 26-27-28 Ιουνίου 2009 . Συγκεκριμένα το τουρνουά  αυτό πρόκειται 
να  διεξαχθεί  στην  πόλη  Βalatonfured  στις  όχθες  της  λίμνης  Μπάλατον  που  απέχει  από  την 
Βουδαπέστη  περίπου  130  km.  H  περιοχή  εκεί  είναι  μαγευτική  και  αποτελεί,  για  όποιον 
ενδιαφέρεται, μια θαυμάσια ευκαιρία να συνδιάσει κανείς τόσο τους αγώνες όσο και 3 τουλάχιστον 
μέρες  διαμονής σε  μια  πανέμορφη περιοχή  με  πολύ  προσιτές  τιμές  σε  όλες  τις  παρεχόμενες 
υπηρεσίες (Ξενοδοχείο-φαγητό κλπ). Την πλήρη προκήρυξη του τουρνουά  μπορείτε να δείτε (ή να 
κατεβάσετε) σε αρχείο word κάνοντας κλικ ΕΔΩ. Aκόμη να δώσουμε μια κόμη πληροφορία σχετικά 
με τα αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΑΘΗΝΑ όπου στοιχίζουν αρκετά οικονομικά 
(περίπου 190 ευρώ το άτομο με επιστροφή !).  Eπί πλέον μπορείτε παρακάτω να δείτε και δύο 
φωτογραφίες από την περιοχή της λίμνης Balaton και πιο συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο ΜARINA  
όπου θα γίνει  και  η διαμονή για όποιον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει.Τέλος πολύ περισσότερες 
λεπτομέρειες για το τουρνουά αυτό, την περιοχή Balatonfured αλλά και τα σχετικά προπονητικά 
camps  που  γίνονται  στο  ίδιο  μέρος  με  τους  ίδιους  διοργανωτές, μπορείτε  να  δείτε  στο  site 
www.pingpong.hu 

http://www.pingpong.hu/
http://www.pofepa.gr/wb/media/INVITATION.doc


13/04/09 Αήττητη τερμάτισε η Γλυφάδα ...

Η ομάδα της Γλυφάδας ολοκλήρωσε την 1η φάση της Β΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ για την αγωνιστική 
περίοδο 2008-09 αήττητη με τον τελευταίο αγώνα της που διεξήχθη την Παρασκευή 10/04/2009 
στην  αίθουσα  της  Βούλας  με  την  ομάδα  ΔΑΦΝΗ  2006.  Ο  αγώνας  ήταν  εντυπωσιακός  και 
αμφίρροπος σε όλη την διάρκειά του όπως δείχνει και το αποτέλεσμα. Τελικά ο αγώνας κρίθηκε 
στο  τελευταίο  παιχνίδι  με  σκορ  5-4.  Μετά  το  τέλος  του  αγώνα  ο  αρχηγός  της  ομάδας  της 
Γλυφάδας Παγουρτζής  Παναγιώτης  μας  δήλωσε:   "Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  όλους  τους 
συμπαίχτες  μου  οι  οποίοι  κατά  την  διάρκεια  της  αγωνιστικής  περιόδου  2008-09  του 
πρωταθλήματος ΠΟΦΕΠΑ κατόρθωσαν, με το αθλητικό πνεύμα, την αγωνιστική συμπεριφορά, την 
ομαδικότητα και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην οργάνωση της ομάδας, να φθάσουν την ομάδα 
αήττητη στο Πρωτάθλημα . Τους συγχαίρω και τους ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια στους 
αγώνες των PLAY OFF. Επίσης για τις Άγιες μέρες του Πάσχα εύχομαι σε όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ –
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ"

16/04/09 Oλοκληρώθηκε η Α΄φάση των ομαδικών ΠΟΦΕΠΑ ...

Ολοκληρώθηκαν  χθες  οι  αγώνες  της  Α΄φάσης  των  Ομαδικών  συναντήσεων  2008-09  για 
Βετεράνους  και  Ανεξάρτητους  που  διοργανώνει  ο  ΠΟΦΕΠΑ.Οι  αγώνες  αυτοί  ως  γνωστόν
διεξήχθησαν φέτος σε τρεις κατηγορίες (Α΄-Β΄-Γ΄) και διήρκεσαν περίπου 4 μήνες. Συνολικά έλαβαν 
μέρος 31 "ομάδες" (=παρέες) και συμμετείχαν συνολικά περίπου 150 "αθλητές" και "αθλήτριες". Σε 
γενικές  γραμμές  οι  φετεινοί  αγώνες  διεξήχθησαν  ομαλά  και  δεν  υπήρχαν  σημαντικές 
καθυστερήσεις,  ούτε  άλλα  ιδιαίτερα  προβλήματα.  Οι  αγώνες  της  επόμενης  φάσης  (play  off) 
αναμένεται να οριστούν μετά το ΠΑΣΧΑ σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του ΔΣ του 
ΠΟΦΕΠΑ και των ενδιαφερομένων αρχηγών των "ομάδων" που έχουν προκριθεί στην φάση αυτή. 
Η συνάντηση αυτή έχει οριστεί να λάβει χώρα την Τετάρτη 22/4/09 και ώρα 7 μμ στα Γραφεία του 
Ομίλου στην  Βούλα.  Με την  ευκαιρία  της ολοκλήρωσης της  Α΄φάσης των αγώνων,  θεωρούμε 
αναγκαίο να κάνουμε μια μικρή "ανασκόπηση" όλων των κατηγοριών γνωρίζοντας πλέον και τις 
ομάδες που θα πάρουν μέρος στα play off και θυμίζοντας ακόμη ότι αυτή η σειρά των αγώνων 
(play  off)  θα  γίνει  με  το  σύστημα  "ένας  προς  όλους"  σε  ένα  γύρο  και  αφού  έχει  μεταφερθεί 
προηγουμένως η βαθμολογία της κάθε ομάδας από την Α΄φάση.

A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στην κατηγορία αυτή υπήρξε και η μοναδική "αποχώρηση" ομάδος (ΜΙΛΩΝΑΡΑ), οπότε είχαμε 
ολοκλήρωση  των  αγώνων  μόνο  με  7  ομάδες.  Την  πρώτη  τετράδα  που  θα  αγωνιστεί  για  τα 
μετάλλια αποτελούν κατά σειρά οι εξής ομάδες:

1.Δ.ΒΟΥΛΑΣ (16 βαθ)
2.ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ (16 βαθ)
3.ΠΑΝΘΕΟ (12 βαθ)
4.ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. (12 βαθ)

Στις επόμενες θέσεις τερμάτισαν κατά σειρά :

5.ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (10 βαθ)
6.ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ (10 βαθ.)
7.Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (8 βαθ.)

Οι  τρείς  αυτές  ομάδες  θα  αγωνιστούν  στa  play  off  ένας  προς  όλους  και  ο  τελευταίος  της 
βαθμολογίας θα υποβιβαστεί στην Β΄κατηγορία μαζί με την ΜΙΛΩΝΑΡΑ που έχει ήδη υποβιβαστεί.

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στην Β΄ κατηγορία ξεχώρισε η ομάδα της ΓΛΥΦΑΔΑΣ που τερμάτισε αήττητη όλη την σειρά των 
αγώνων της Α΄ φάσης και αποτελεί το φαβορί για την άνοδο στην Α΄κατηγορία. Για την τετράδα 
των μεταλλίων είχαμε κατά σειρά:



1.ΓΛΥΦΑΔΑ (βαθ.21)
2.ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (βαθ.17)
3.ΔΑΦΝΗ 2006 (βαθ.15)
4.ALPHA BANK (βαθ.15)

Στην επόμενη τετράδα όπου θα υποβιβαστούν 2 ομάδες στην Γ΄κατηγ.μετά τα play off είχαμε κατά 
σειρά:

5.ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (βαθ.13)
6.ΘΗΣΕΑΣ (βαθ.13)
7.Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ (βαθ.9)
8.Δ. ΔΑΦΝΗΣ (βαθ.8)

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στην κατηγορία αυτή είχαμε 15 ομάδες και διεξήχθη σε δύο ομίλους (ένας των 8 ομάδων και ένας 
των 7 ομάδων). Στα play off για άνοδο στην Β΄κατηγορία θα λάβουν μέρος οι 2 πρώτες ομάδες 
από τον  κάθε  όμιλο.  Για  να  υπάρχει  όμως  ισονομία,  επειδή  όπως έχουμε  πεί  μεταφέρεται  η 
βαθμολογία της Α΄φάσης, στους 2 πρώτους του ομίλου με τις 8 ομάδες αφαιρείται ο αγώνας που 
έδωσαν με τον τερματίσαντα τελευταίο στον όμιλο. Ετσι λοιπόν μετά από τις απαραίτητες αυτές 
διευκρινήσεις έχουμε την εξής εικόνα στους δύο Ομίλους για το ποιες ομάδες πέρασαν στα play off 
και θα αγωνιστούν για τις 2 θέσεις που δίνουν το εισιτήριο για την Β΄ κατηγορία:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

1.ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (βαθ 18)
2.ΕΡΜΗΣ (βαθ.16)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

1.ΚΑΡΕΑΣ (βαθ.18)
2.ΑΚΤΩΡ (βαθ.16)

Να συμπληρώσουμε ότι στην Γ΄κατηγορία δεν προβλέπονται αγώνες για υποβιβασμό (play out).
Eπίσης με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που 
συμμετείχαν (παλιές και νέες) , αλλά ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζει να δώσουμε στην ομάδα της Β΄ 
κατηγορίας.  ΕΚΤΟΣ  ΑΘΗΝΩΝ  (από  το  Κιάτο  Κορινθίας)  και στην ομάδα  της  Γ΄κατηγορίας 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ  που  με  την  συμμετοχή  τους  στους  αγώνες  του  ΠΟΦΕΠΑ  (ερχόμενοι  από  τόσο 
μακρυά) αποδεικνύουν πραγματικά την μεγάλη αγάπη που έχουν γενικά για την άθληση αλλα και 
ειδικά για το Πινγκ-Πονγκ.  Τέλος να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες που θα αγωνιστούν στα play 
off "  ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ"  και  σε όλες  τις  υπόλοιπες  καλύτερα  αποτελέσματα  στους  επόμενους 
αγώνες. Και βέβαια "ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ" σε όλους.

23/04/09 Eγιναν χθες οι κληρώσεις των play off ...

Πραγματοποιήθηκαν χθες (Τετάρτη) το απόγευμα οι κληρώσεις των αγώνων μπαράζ (play off) για 
τις  κατηγορίες  Α-Β-Γ  ΠΟΦΕΠΑ  των  ομαδικών  2008-09.  Στη  διαδικασία  των  κληρώσεων 
παρέστησαν και  αρκετοι  εκπρόσωποι  των διαφόρων ομάδων και  αποφασίστηκε  όπως όλοι  οι 
αγώνες να διεξαχθούν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δ.Βούλας (οδός Λευκάδος 1) και να 
έχουν διάρκεια από τις 9 Μαίου μέχρι τις 24 Μαίου 2009 που θα διεξαχθεί και το τελευταίο παιχνίδι.
Προς διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων δημοσιεύουμε παρακάτω το πλήρες πρόγραμμα 
των αγώνων κατά κατηγορία - ημερομηνία και ώρα. Καλή επιτυχία σε όλους.



ΠΟΦΕΠΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ PLAY OFF-PLAY OUT/ 2008-09

A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / PLAY OFF
 
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ  - ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ    ΗΜΕΡ.     ΩΡΑ

ΠΑΝΘΕΟ    -     Δ.ΒΟΥΛΑΣ             23/5/2009    16:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. - ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡ          13/5/2009    20:00
Δ.ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡ               24/5/2009   11:00
ΠΑΝΘΕΟ     -    ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ.        24/5/2009    11:00
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. - Δ.ΒΟΥΛΑΣ              27/5/2009    20:00
ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡ - ΠΑΝΘΕΟ                 24/5/2009    14:00

A΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / PLAY OUT

ΕΦΟΡΙΑΚΟ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜ          24/5/2009     10:00
Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ         24/5/2009     12:00
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜ  - Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ     24/5/2009     14:00

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / PLAY OFF

ΔΑΦΝΗ 2006 - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ       9/5/2009      16:00
ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ - ΓΛΥΦΑΔΑ                 16/5/2009     16:00
ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΛΥΦΑΔΑ           10/5/2009     11:00
ΔΑΦΝΗ 2006 - ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ             17/5/2009    14:00
ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ        17/5/2009    16:00
ΓΛΥΦΑΔΑ    -    ΔΑΦΝΗ 2006         9/5/2009     14:00

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / PLAY OUT

ΕΜΠΟΡ.ΤΡΑΠΕΖΑ - ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 16/5/2009   16:00
Δ.ΔΑΦΝΗΣ - ΘΗΣΕΑΣ                     16/5/2009    16:00
ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ             17/5/2009   11:00
ΕΜΠΟΡ.ΤΡΑΠΕΖΑ - Δ.ΔΑΦΝΗΣ         17/5/2009    11:00
Δ.ΔΑΦΝΗΣ - ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ         17/5/2009    14:00
ΘΗΣΕΑΣ    -     ΕΜΠΟΡ.ΤΡΑΠΕΖΑ    17/5/2009    14:00

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / PLAY OFF

ΑΚΤΩΡ    -      ΕΡΜΗΣ                    9/5/2009    16:00
ΚΑΡΕΑΣ   -      ΚΗΦΙΣΙΑ                 9/5/2009    16:00
ΕΡΜΗΣ     -    ΚΗΦΙΣΙΑ                 10/5/2009    11:00
ΑΚΤΩΡ     -    ΚΑΡΕΑΣ                   10/5/2009   11:00
ΚΑΡΕΑΣ    -     ΕΡΜΗΣ                   10/5/2009   14:00
ΚΗΦΙΣΙΑ  -  ΑΚΤΩΡ                       10/5/2009   14:00

08/05/09 Αρχίζουν αύριο οι αγώνες play off του ΠΟΦΕΠΑ..

Αρχίζουν αύριο Σάββατο 9 Μαίου 2009 οι αγώνες play off του ΠΟΦΕΠΑ για την περίοδο 2008-09 . 
Συγκεκριμένα αυτό το Σαββατοκύριακο πρόκειται  να διεξαχθούν αγώνες από την Β΄και  την Γ΄ 
κατηγορία.  Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ουδέτερη έδρα (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δήμου 
Βούλας,  οδός  Λευκάδος  1  κάτω  από  την  Γέφυρα  Βουλιαγμένης).  Για  να  δείτε  το  πλήρες 
πρόγραμμα των αγώνων play off μπορείτε να πάτε στο ΜΕΝΟΥ/ΑΓΩΝΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  όπου 
μπορείτε  να  δείτε όλα  τα  προγράμματα  κατά  κατηγορία.  Ευχόμαστε  σε  όλους  όσους  θα 
αγωνιστούν καλή επιτυχία. 



12/05/09 Καρέας και Κηφισιά ανέβηκαν στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ ...

Διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε οι αγώνες play off της Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ, 
στους οποίους τις δύο προνομιούχες θέσεις που έδωσαν την άνοδο στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ 
κατέκτησαν οι ομάδες του ΚΑΡΕΑ και της ΚΗΦΙΣΙΑΣ. Συγκεκριμένα όλη η σειρά των play off της Γ΄ 
κατηγορίας είχε τα εξής αποτελέσματα:

ΑΚΤΩΡ - ΕΡΜΗΣ 7-2
ΚΑΡΕΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ 5-2
ΕΡΜΗΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ 0-5
ΑΚΤΩΡ - ΚΑΡΕΑΣ 1-5
ΚΑΡΕΑΣ – ΕΡΜΗΣ 7-1
ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΚΤΩΡ 5-3

``

1.ΚΑΡΕΑΣ
2.ΚΗΦΙΣΙΑ
3.ΑΚΤΩΡ
4.ΕΡΜΗΣ

Το Σαββατοκύριακο αυτό είχαμε επίσης και ωρισμένους αγώνες για τα play off της Β΄ κατηγορίας 
ΠΟΦΕΠΑ όπου σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΔΑΦΝΗ 2006 - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3-6
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ . 9-0 (α.α)
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΔΑΦΝΗ 2006 6-3

15/05/09 Αγώνες DOUBLES διοργανώνει ο ΠΟΦΕΠΑ ...

Tο  Σάββατο  13  Ιουνίου  2009  ο  ΠΟΦΕΠΑ  προκήρυξε  την  διεξαγωγή  των  δεύτερων  φιλικών 
συναντήσεων  (τουρνουά)  διπλών  αγωνισμάτων  (doubles)  για  βετεράνους  και  ανεξάρτητους 
αθλητές.  Οπως  διαβάσαμε  στην  προκήρυξη  που  κυκλοφόρησε  (ΜΕΝU  /  AΓΩΝΕΣ  / 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / 2008-09),  οι  αγώνες θα διεξαχθούν με τους αθλητές που αγωνίστηκαν φέτος 
στα εσωτερικά πρωταθλήματα του ΠΟΦΕΠΑ, καθώς και άλλους βετεράνους που θα δηλώσουν 
συμμετοχή  ,χωρισμένους  σε  δύο  κατηγορίες  δυναμικότητας  και  η  σύνθεση  των  ζευγαριών  θα 
καθοριστεί μετά από κλήρωση. Οι  αγώνες όπως είπαμε θα γίνουν το Σάββατο 13/06/09 στην  
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας με ώρα έναρξης 5 μμ.  Δηλώσεις συμμετοχής 
μπορεί να αποστέλλονται μέχρι την Παρασκευή 12/06/09 στο fax 210.8993557 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  info@pofepa.gr  Μπορείτε επίσης να δείτε και την προκήρυξη των αγώνων σε αρχείο 
word κάνοντας κλικ ΕΔΩ

18/05/09 Aνεβαίνουν στην Α΄ΠΟΦΕΠΑ Γλυφάδα & Εκτός Αθηνών ...

Μετά τους αγώνες του Σαββατοκύριακου που πέρασε όπου είχαμε κυρίως τα play off  από την 
Β΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ , όλα έχουν ξεκαθαρίσει πλέον τόσο για τις δύο θέσεις ανόδου, όσο και για 
τις  δύο  θέσεις  του  υποβιβασμού.  Πιο  συγκεκριμένα  τις  θέσεις  ανόδου  καταλαμβάνουν  οι  1) 
Γλυφάδα που ανακηρύσσεται και πανηγυρικά πρωταθλήτρια (αήττητη μέχρι στιγμής ,δεδομένου ότι 
απομένει  ένα  παιχνίδι  ακόμη  με  την  ομάδα  της  ALPHA  BANK)  και  2)  Εκτός  Αθηνών  που 
κατάφεραν να παραμείνουν στην δεύτερη προνομιούχο θέση αφήνοντας έξω την ΔΑΦΝΗ 2006 και 
την ALPHA BANK. Aντίθετα στην ουρά της βαθμολογίας η μία ομάδα που υποβιβάστηκε χωρίς καν 
να αγωνιστεί ήταν ο Δ. Δάφνης και την ακολούθησε η ομάδα της Εμπορικής που απο του χρόνου 
θα  αγωνίζονται  στην  Γ΄  κατηγορία  ΠΟΦΕΠΑ.  Αναλυτικά  το  Σαββατοκύριακο που  μας  πέρασε 
είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑLPHA BANK 6-3
ΔΑΦΝΗ 2006 - ALPHA BANK 6-3
ΘΗΣΕΑΣ - ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5-4

http://www.pofepa.gr/wb/media/PROKIRYXI%20DIPLA%202009.doc
mailto:info@pofepa.gr


ΕΜΠΟΡΙΚΗ - Δ. ΔΑΦΝΗΣ 9-0 α.α
ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Δ. ΔΑΦΝΗΣ 9-0 α.α
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5-4
ΘΗΣΕΑΣ - Δ. ΔΑΦΝΗΣ 9-0 α.α
ΘΗΣΕΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 7-2 

20/05/09 Toυρνουά Βετεράνων & Ανεξαρτήτων στην Δράμα ...

Πληροφορούμε  τους  φίλους  της  Επιτραπέζιας  Αντισφαίρισης  ότι  οι  Αθλητικοί  Σύλλογοι 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δράμας σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας διοργανώνουν το 2ο 
Τουρνουά (ΟΡΕΝ) για Ανεξάρτητους και Βετεράνους Αθλητές την ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΙΟΥ 2009 στην 
Δράμα, στο κλειστό Γυμναστήριο ΚΡΑΧΤΙΔΗ. Οσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να δείτε την σχετική 
προκήρυξη των αγώνων σε αρχείο word κάνοντας κλικ ΕΔΩ. Για μια ακόμη φορά αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια στους παράγοντες της Επιτραπέζιας αντισφαίρισης της ΔΡΑΜΑΣ για την αξιόλογη 
πρωτοβουλία τους και  ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις προσπάθειές τους .Καλούμε δε όλους 
τους φίλους του Πινγκ-Πονγκ Ανεξάρτητους και Βετεράνους απ όλη την Ελλάδα να στηρίξουν την 
προσπάθεια  αυτή  δηλώνοντας  συμμετοχή  και  δίνοντας  έτσι  με  την  παρουσία  τους  το  ηθικό 
στήριγμα που χρειάζονται τέτοιες πρωτοβουλίες.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και την σχετική αφίσα των αγώνων. 

Kαι πάλι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!

24/05/09 Αήττητη τερμάτισε η Γλυφάδα στη Β΄ κατηγορία ...

Η  ομάδα  της  Γλυφάδας  ολοκλήρωσε  το  πρωτάθλημα  της  Β΄  κατηγορίας  ΠΟΦΕΠΑ  για  την 
αγωνιστική περίοδο 2008-09 αήττητη με τον τελευταίο αγώνα PLAY OFF που διεξήχθη το Σάββατο 

http://www.pofepa.gr/wb/media/PROKHR%20DRAMAS%2009.doc


23/05/2009 στην αίθουσα της Βούλας με την ομάδα ALPHA BANK. Η ομάδα της Γλυφάδας νίκησε 
άνετα με σκορ 8 - 1 και αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια στην Β’ Κατηγορία του πρωταθλήματος. 

Πολλά  συγχαρητήρια  στην  ομάδα  της  Γλυφάδας  και  επ  ευκαιρία  να  δημοσιεύσουμε και  ένα 
ευχαριστήριο μήνυμα που μας απέστειλλε ο αρχηγός της Γλυφάδας κ. Παγουρτζής Παναγιώτης, 
που έχει ως εξής :

«Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε :
 

- Τον αθλητικό όμιλο ΠΟΦΕΠΑ για την επιτυχημένη οργάνωση των αγώνων για την αθλητική 
περίοδο 2008-09.

- Τον διαχειριστή της ιστοσελίδας κ. Κ. Σιψά που καθ’ όλη την διάρκεια της αθλητικής περιόδου
έδινε την πλήρη πληροφόρηση και ενημέρωση για όλες τις ομάδες.

-  Τις ομάδες της Β’ Κατηγορίας που συνέβαλλαν με ευχάριστη διάθεση στην πετυχημένη 
διεξαγωγή όλων των αγώνων.»

 
                                                                        Ευχαριστούμε
                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ

Μπορείτε επίσης παρακάτω να δείτε και μερικές άναμνηστικές φωτογραφίες μετά την συνάντηση 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ALPHA BANK στις 23/5/09.
 
 



24/05/09 Πρωταθλήτρια η ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ στην Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΦΕΠΑ ...

Παρά το γεγονός ότι  απομένει  ένας ακόμη αγώνας για την λήξη και των  PLAY OFFS στην Α΄ 
κατηγορία  ΠΟΦΕΠΑ  2008-09  (Δ.ΒΟΥΛΑΣ  -  ΗΡΑΚΛΗΣ  ΗΡ.),  η  μικτή  ομάδα  Βετεράνων  και 
Ανεξαρτήτων  ΑΓΙΑΣ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ  και  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  κατάφερε  να  αναδειχθεί  πρωταθλήτρια 
νικώντας στο σημερινό κρίσιμο αγώνα τους Βετεράνους του Δ. ΒΟΥΛΑΣ με σκορ 5-4 . Ο αγώνας 
όπως φανερώνει και το σκορ ήταν πολύ συναρπαστικός και κρίθηκε στις λεπτομέρειες και κυρίως 
στις δύο πολύ σημαντικές νίκες επί του Σταύρου Πλακαντωνάκη που πέτυχαν για τους νικητές οι 
Σιψάς και Μιχαηλίδης. Αξίζουν πολλά συγαρητήρια τόσο στους νικητές όσο και στους ηττημένους 
για  την  πολύ  σπουδαία  προσπάθεια  που  κατέβαλαν.  Αναλυτικά  τα  σκορ  και  η  εξέλιξη  του
αγώνα έχουν ως εξής:



Δ.ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ  4-5

ΣΩΧΟΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ. 0-3 (8/11,7/11,7/11)
ΜΑΚΡΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3-0 (11/6,11/6,11/4)
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ.- ΣΙΨΑΣ 1-3 (11/8,7/11,5/11,8/11)
ΜΑΚΡΗΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 3-0 (11/9,11/3,11/6)
ΣΩΧΟΣ. – ΣΙΨΑΣ 0-3 (2/11,6/11,9/11)
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3-0 (11/3,11/6,11/4)
ΜΑΚΡΗΣ – ΣΙΨΑΣ 3-0 (11/5,11/6,11/8)
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1-3 (8/11,11/13,13/11,6/11)
ΣΩΧΟΣ  - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0-3 (8/11,7/11,8/11)

Eξ άλλου για τα play out της Α΄ ΠΟΦΕΠΑ έγιναν την ίδια μέρα οι εξης αγώνες:

EΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5-2
Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5-4
Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ 5-4

Μετά  από  τα  ανωτέρω  αποτελέσματα  οι  ομάδες  των  ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ  και  του  Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
παρέμειναν στην  Α΄  κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ ενώ ο ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ θα αγωνίζεται  από του 
χρόνου στην Β΄ κατηγορία μαζί με την ΜΙΛΩΝΑΡΑ που έχει ήδη υποβιβαστεί.

Μπορείτε ακόμη πιο κάτω να δείτε ωρισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τους αγώνες PLAY 
OFFS του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε:

 





26/05/09 Tο ΠΑΝΘΕΟ στην τρίτη θέση της Α’ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ ...

Με μια εντυπωσιακη νικη 7-2 επι του Ηρακλη Ηρακλειου η ομαδα ΠΑΝΘΕΟ επαξια κατεκτησε την 
3η θεση στην τελικη καταταξη της Α΄κατηγοριας του πρωταθληματος ΠΟΦΕΠΑ της περιοδου 2008 
– 2009 .Κατα την διαρκεια του αγωνα παιχθηκε εξαιρετικο πινγκ πονγκ απο ολους του παικτες και 
των δυο ομαδων που αγωνισθηκαν με παθος για το χαλκινο μεταλιο.

Αναλυτικα τα αποτελεσματα εχουν ως ακολουθως :
 
* Γιαλουρης  - Κλωνατος   3 – 1   ( 11/9  11/9  10/12  11/8 )
* Bisher  -  Φαρμακης       3 – 0   ( 11/4  11/5  11/6 )
* Κολαιτης  -  Μαγκος       3 – 1   ( 11/9  9/11  11/8  11/6 )
* Bisher  -  Κλωνατος        3 – 0   (  11/8  11/2  11/7 )
* Γιαλουρης – Μαγκος      0 – 3   (  6/11  4/11  2/11 )
* Κολαιτης – Φαρμακης     3 – 0   (  11/8  11/9  11/2 )
* Bisher – Μαγκος            3 – 2   ( 12/14  7/11 11/5  14/12  11/8 )
* Θεοδωρου – Νικολιτς      2 – 3   ( 11/9  9/11  11/4  5/11  5/11 )
* Γιαλουρης - Φαρμακης  3 – 1   ( 11/9  8/11  11/8  11/9 )

28/05/09 Tελείωσε και τυπικά η Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ ...

Ο τελευταίος αγώνας για τα PLAY OFF της Α΄ κατηγ. ΠΟΦΕΠΑ διεξήχθη χθες το απόγευμα στην 
αίθουσα του Δήμου Βούλας μεταξύ των ομάδων Δ.ΒΟΥΛΑΣ και ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ .Νικήτρια 
αναδείχτηκε η ομάδα της Βούλας με σκορ 7-2. Με την ευκαιρία της λήξης των αγώνων θεωρούμε 
σκόπιμο  να  κάνουμε  μια  περιληπτική  ανακεφαλαίωση της  Α΄  κατηγορίας  2008-09  που  ανήκει 
πλέον στην ιστορία.

Να  ξεκινήσουμε  με  την  ομάδα  της  ΑΓΙΑΣ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  που  ανεδείχθη 
πρωταθλήτρια για πρώτη φορά και που παρουσίασε ουσιαστικά το πιο σταθερό σύνολο. Κατάφερε 
στο πιο κρίσιμο σημείο των  play offs να επιβληθεί της ομάδος της Βούλας και να σκαρφαλώσει 
στην  κορυφή  της  βαθμολογίας.  Βασίστηκε  κυρίως  στους  Μιχαηλίδη  Χαρ.  -  Σιψά  Κων. 
-Παπαδόπουλο  Λεων.  -  Δημακαρέα  Κων.  -  Τζανετή  Ελευθ.  και  Κουβουτσάκη  Ευσταθιο.  Στην 
δεύτερη θέση βρίσκουμε  την  ομάδα του  ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ  που μπορούμε  να πούμε  ότι  από 
ατυχία  έχασε  τον  φετεινό  τίτλο.  Συγκεκριμένα  έκανε  μια  απρόσμενη  ήττα  από  τον  Ηρακλή 
Ηρακλείου στην Α΄ φάση των αγώνων και μαζί με την δεύτερη ήττα των  play offs από την Αγ. 
Βαρβάρα/Πέραμα οδηγήθηκε στην 2η θέση. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι ο βετεράνος διεθνής 
αθλητής του Δ. Βούλας ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ήταν ο μοναδικός αήττητος παίκτης σε όλη τη σειρά 
των  αγώνων  και  του  αξίζουν  πολλά  συγχαρητήρια.  Τον  Μακρή  Αγγ.  πλαισίωσαν  ακόμη  ο 
πρόεδρός  του  ΠΟΦΕΠΑ  Πλακαντωνάκης  Σταύρος  και  οι  Σωχος  Νικ.  -  Ζέρδιλας  Απόστ.  - 
Παπαδημητρίου Δημ. Στην τρίτη θέση και στο χάλκινο μετάλλιο συναντάμε την αξιόλογη ομάδα του 
ΠΑΝΘΕΟ όπου ο αρχηγός της κ. Θεοδώρου Παντελής δικαίως μπορεί να είναι υπερήφανος. Παρά 
το αρχικό άσχημο ξεκίνημα της ομάδας (3 αγώνες - 3 ήττες), η συνέχεια ήταν πολύ διαφορετική και 
ήλθε η ανάκαμψη όπου στους επόμενους 3 αγώνες πέτυχε ισάριθμες νίκες. Στα play offs ο στόχος 
του μεταλλίου έγινε πραγματικότητα και τους ευχόμαστε του χρόνου να πάνε ακόμη καλύτερα. Η 
ομάδα του Πάνθεο στηρίχθηκε κυρίως στους  Sami Besher, Κολαίτη Λάμπρο, Γιαλούρη Λουκά, 
Ζέρδιλα Δημ.,  Λουκά Λίλιαν και Θεοδώρου Παντελή. Στην τέταρτη θέση της Γενικής κατάταξης 
βρέθηκε ο  ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  που μπορούμε να πούμε ότι ακολούθησε ακριβώς αντίθετη 
πορεία με το Πάνθεο. Ενώ δηλαδή ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά (3 αγώνες- 3 νίκες) στην συνέχεια 
έκανε 3 σερί ήττες και ισοβάθμησε στην τρίτη θέση με το Πάνθεο. Στα play offs όμως δεν έδειξε να 
πιστεύει σε κάτι παραπάνω κι έτσι δικαιολογημένα έμεινε στην 4η θέση. Στην ομάδα του Ηρακλή 
Ηρακλείου αγωνίστηκαν οι Μάγκος Στελ., Καλανδράνης Κων., Ραπτάκης Σόλων, Νίκολιτς Παύλος, 
Παπαδάκης Γ., Φαρμάκης Φ. και Κλωνάτος Παν. Την 5η θέση της βαθμολογίας κατέλαβε η ομάδα 
των  ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ που αν και ισοβάθμησε με τον Δ. Αμαρουσίου υπερτερούσε στα μεταξύ τους 
παιχνίδια (καλύτερη διαφορά). Και για τους Εφοριακούς είχαμε σχετικά άσχημο ξεκίνημα (1 νίκη - 3 
ήττες) όμως στη συνέχεια ενισχύθηκαν και βελτίωσαν την θέση τους και πέτυχαν τον στόχο τους 
που όπως φάνηκε στα play offs ήταν να παραμείνουν στην Α΄ κατηγορία. Την ομάδα απετέλεσαν 
οι Δημακόπουλος Περ., Σκορδάς Κων, Ιωάννου Βασίλειος και Λογοθέτης Ιωάννης. Στην 6η θέση 
της κατάταξης και τελευταίας που οδηγεί στην παραμονή στην κατηγορία βρίσκουμε την ομάδα του 
Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ που στα παιδιά εκεί αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γιατί πρώτον κατάφεραν να 



σωθούν κυριολεκτικά στο  παρά πέντε,  αλλά και  δεύτερον διότι  κάνουν πολύ καλή δουλειά  με 
μεγάλη μαζικότητα και πολύ ενδιαφέρον. Την ομάδα του Δ. Αμαρουσίου απετέλεσαν οι Λεγάντης 
Χρ., Φωτάκης Τάκης, Σταματιάδης Βασ. και Παπάζογλου Γεώργιος. Στην 7η θέση της βαθμολογίας 
και στην πρώτη που οδηγεί στον υποβιβασμό έχουμε την ομάδα του ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ που 
μετά  την  2η αγωνιστική είχε  την  σημαντική απουσία του  Ανδριανού Νέστωρα (Ναυτικός),  που 
υπήρξε κατά την άποψή μας ο σημαντικότερος λόγος που δεν μπόρεσε να κάνει άλλη νίκη στην 
συνέχεια. Πάντως οι υπόλοιποι παίκτες της Σαλαμίνας προσπάθησαν για το καλύτερο και αξίζουν 
και  σ  αυτούς  πολλά  συγχαρητήρια.Αγωνίστηκαν  οι  Δήμογλης  Ιωάν.  -  Ανδριανός  Νέστωρ, 
Βιλλιώτης Ιωάννης και Τσίγκος Μιχ. Τέλος στην 8η και τελευταία θέση συναντάμε την περισινή 
πρωταθλήτρια ομάδα της  ΜΙΛΩΝΑΡΑΣ που δυστυχώς φέτος για λόγους πέρα από την θέληση 
τους  τα μέλη της ομάδος δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν και  έτσι  του χρόνου θα μετέχουν στο 
πρωτάθλημα της Β΄ ΠΟΦΕΠΑ. Είχαν δηλωθεί να αγωνιστούν οι Κεχαγιάς Κων, Κουτσοφιός Κων.,
Καρδιακός Ιωάν. και Καρούσος Γεώργιος.

Ακόμη  τελειώνοντας  να  δώσουμε  πολλά  συγχαρητήρια  και  να  ευχαριστήσουμε  όλους  τους
ΑΡΧΗΓΟΥΣ των ομάδων που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων κι επίσης 
να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στους αγώνες του ΠΟΦΕΠΑ και να τους καλέσουμε 
να συμμετάσχουν και στο μέλλον και να τους πούμε ποτέ να μην ξεχνάνε ότι  Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ !!

Καλό καλοκαίρι..

04/06/09 Aποτελέσματα από το τουρνουά της Δράμας ...

Με επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή που μας πέρασε (31/05/09) το 2ο Πανελλήνιο Ανοικτό τουρνουά 
Δράμας για ανεξάρτητους και βετεράνους αθλητές .Αν και οι συμμετοχές ήταν σχετικά λίγες (56 
συνολικά  αθλητές  σε  όλες  τις  κατηγορίες)  διεξήχθησαν  ωρισμένοι  ενδιαφέροντες  αγώνες  και 
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τόσο στους αθλητές που συμμετείχαν όσο και στους διοργανωτές 
συλλόγους Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης της πόλης της Δράμας. Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά
το  τουρνουά  της  Δράμας  να  αγκαλιαστεί ακόμη  πιο  πολύ από περισσότερους  Βετεράνους  και 
Ανεξάρτητους  αθλητές και  φίλους της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.  Δημοσιεύουμε  πιο κάτω τα 
πλήρη αποτελέσματα των αγώνων κατά κατηγορία:

a. Ανεξαρτήτων - 30  ετών 
1ος: Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης (ΔΡΑΜΑ)
2ος: Παρασκευόπουλος Ιερόθεος (ΣΕΡΡΕΣ)
3ος: Περσιανλής Ελευθέριος (ΔΡΑΜΑ)  &  Παπαγκιντσίδης Δημήτριος (Θεσ/νίκη)

b.    Ανεξαρτήτων 30- 40 ετών 
1ος: Τοκούτσης Αναστάσιος (ΔΡΑΜΑ)
2ος: Ρακιτζής Χρήστος (Απόλλων Βόλου) 
3ος: Κισίδης Γεώργιος (ΔΡΑΜΑΣ)  &  Κυζιρίδης Γεώργιος (Θεσ/νίκη)

c. Ανεξαρτήτων 40+ … ετών 
1ος: Κίλογλου Σάββας (ΣΕΡΡΕΣ)
2ος: Παρασκευόπουλος Ιωσήφ (ΣΕΡΡΕΣ)
3ος: Γιοβάς Γεώργιος (Θεσ/νίκη)  & Ευσταθίου Ευθύμιος (Απόλλων Βόλου)

α.   Βετεράνων  40 - 50 ετών 
1ος: Βουτσινάς Ηλίας (Άρης Νικαίας)
2ος: Νικόπουλος Κώστας (Παναθηναϊκός)
3ος: Γαβριηλίδης Ζακ (Μακάμπι Θεσ/νίκης)  &  Τερζίδης Δημήτρης (Πετεινοί Κομοτηνής)

β.   Βετεράνων  50 - 60 ετών  
1ος: Σιψάς Κων/νος (Έσπερος)
2ος: Ιωάννου Γεώργιος (Πανελλήνιος ΓΣ)
3ος: Καρατζόγλου Γεώργιος (ΑΣΕΑ ΔΡΑΜΑΣ)  &  Ηλιάδης Αντώνης (Θερμαίος Θεσ/νίκης)



γ.   Βετεράνων  60 + ετών  
1ος: Καραμίχος Ιωάννης (ΑΕΤΟΣ Θεσ/νίκης)
2ος: Ραιδεστινός Θεόδωρος (Αθηναϊκός) (εκπρόσωπος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)
3ος: Κοχλιάδης Χάρης (Βετεράνοι Δράμας)  &  Μαγιόπουλος Νικόλαος (ΑΣΕΑ Καβάλας)

10/06/09 Στις 27 Ιουνίου η Γιορτή του ΠΟΦΕΠΑ με τις απονομές ...

Για το Σάββατο 27 Ιουνίου 2009 ορίστηκε η φετεινή Γιορτή του ΠΟΦΕΠΑ που περιλαμβάνει εκτός 
από την καθιερωμένη συνεστίαση των μελών και φίλων του, τις απονομές των επάθλων για τους 
νικητές των Ομαδικών συναντήσεων ΠΟΦΕΠΑ 2008-09 σε όλες τις κατηγορίες Α - Β - Γ. Η φετεινή 
μας γιορτή θα γίνει στην ταβέρνα  Η ΧΑΡΟΥΠΙΑ στην οδό ΖΑΜΑΝΟΥ 30 στην ΓΛΥΦΑΔΑ (τηλ.210 
8948974) και ώρα προσέλευσης 8 μμ. Θα περιλαμβάνει φαγητό - ποτό – αναψυκτικά και η τιμή για 
την κάθε πρόσκληση είναι ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ 5 Ευρώ. Το υπόλοιπο κόστος θα καλυφθεί από το Ταμείο 
του  ΠΟΦΕΠΑ (προσφορά στα  μέλη  μας  και  σε  όσους  άλλους  φίλους  προσέλθουν).  Καλούμε 
λοιπόν όλα τα μέλη μας, τους αθλητές που έλαβαν μέρος στους αγώνες και βέβαια οπωσδήποτε 
όλες  τις  ομάδες  που  κατέλαβαν  τις  3  πρώτες  θέσεις  κάθε  κατηγορίας  να  δηλώσουν  πόσες 
προσκλήσεις επιθυμούν όσο πιο έγκαιρα γίνεται. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ !!

Για κρατήσεις θέσεων :

ΦΑΧ   : 210 8993557
ΤΗΛ   : 6932 627835
e mail: info@pofepa.gr

14/06/09 Bουτσινάς - Γρηγορόπουλος οι νικητές στα "Διπλά" ...

Διεξήχθησαν χθες το απόγευμα οι αγώνες των "Διπλών" που οργάνωσε ο ΠΟΦΕΠΑ στα πλαίσια 
των  εσωτερικών  του  διοργανώσεων.  Συνολικά  μετείχαν  38  Βετεράνοι  και  Ανεξάρτητοι  που 
χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες δυναμικότητας και δημιουργήθηκαν με κλήρωση 19 ζευγάρια. Η 
πρώτη φάση έγινε σε ομίλους με σύστημα "πουλ" και στην συνέχεια οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου 
αγωνίστηκαν με σύστημα νοκ-άουτ μέχρι και το τέλος. Αξιοι νικητές ανεδείχθησαν οι Βουτσινάς Ηλ. 
- Γρηγορόπουλος Ανδρ. που στον τελικό κατέβαλαν τους Βλαχάκη Δημ. - Σταματιάδη με 3-0. Στην 
3η  θέση  και  στο  χάλκινο  μετάλλιο  βρίσκουμε  τους  Σιψά  Κ.  -  Θεοδωρίδη  Θεοδ.  και  τους 
Παπαδόπουλο  Λεων.  -  Ζέρδιλα  Αποστ.  Μπορείτε  παρακάτω  να  δείτε  και δύο  φωτογραφικά 
στιγμιότυπα από τους αγώνες:

mailto:info@pofepa.gr


23/06/09 Συνεργασία ΠΟΦΕΠΑ-ΕΦΟΕΠΑ ...

Tην  από  κοινού  διοργάνωση  του  1ου  Πανελλήνιου  Ατομικού  Πρωταθλήματος  Βετεράνων 
σχεδιάζουν  ο  ΠΟΦΕΠΑ και  η  ΕΦΟΕΠΑ για  την  επόμενη  αγωνιστική  περίοδο  (2009-10).  Πιο 
συγκεκριμένα  σε  μια  εποικοδομητική  συνάντηση  που  έλαβε  χώρα  την  περασμένη  Τρίτη 
16/06/2009 στα Γραφεία της ΕΦΟΕΠΑ και πήραν μέρος από μεν την ΕΦΟΕΠΑ οι Κολυμπάδης 
Μανώλης (πρόεδρος)  και  Ραιδεστινός  Θεόδωρος (πρόεδρος επιτροπής βετεράνων ΕΦΟΕΠΑ), 
από δε τον ΠΟΦΕΠΑ οι Πλακαντωνάκης Σταύρος (πρόεδρος), Γιαλούρης Λουκάς (αντιπρ/δρος)
και Σιψάς Κων/νος (Γραμματέας) συναποφάσισαν την έναρξη της μεταξύ των συνεργασίας και σαν 
πρώτο αποτέλεσμα ήλθε η προκήρυξη του 1ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ το οποίο θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας στις 
20 Ιουνίου 2010. Ευχόμαστε η συνεργασία ΠΟΦΕΠΑ-ΕΦΟΕΠΑ να συνεχιστεί και είμαστε βέβαιοι 
οτι θα αποβεί προς όφελος του αθλήματος της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

28/06/09 Eγινε χθες με επιτυχία η γιορτή του ΠΟΦΕΠΑ ...

Χθες το βράδυ Σάββατο 27/6/09 έγινε η ετήσια καθιερωμένη συνεστίαση των μελών και φίλων του 
ΠΟΦΕΠΑ παράλληλα με την τελετή της απονομής των επάθλων στους νικητές των ομαδικών 
συναντήσεων  του  Ομίλου  για  την  αθλητική  χρονιά  2008-09.  Η  όλη  γιορτή  έλαβε  χώρα  στην 
ταβέρνα ΧΑΡΟΥΠΙΑ στην Γλυφάδα και παρευρέθησαν περίπου 50 άτομα , μέλη του ΠΟΦΕΠΑ, 
καθώς  επίσης  και φίλοι  αλλά  και  αθλητές  των  διαφόρων  ομάδων.Ολες  οι  νικήτριες  ομάδες 
παρέλαβαν τα έπαθλά τους και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη σεζόν τον προσεχή 
Οκτώβριο.  Παράλληλα  με  τις  απονομές  στις  ομάδες  έγιναν  και  3  ειδικές  βραβεύσεις  που 
αφορούσαν α) στην ομάδα ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ που δηλώνει συμμετοχή στις ομαδικές συναντήσεις 
και αγωνίζεται ερχόμενη από αρκετά μακριά (Bραχάτι Κορινθίας) β) στην ομάδα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ για τον ίδιο λόγο ερχόμενη από Ζάκυνθο και γ) στον Βετεράνο αθλητή Οικονομέλη 
Αντώνιο για την μεγάλη επιτυχία που είχε κατακτώντας το χρυσό μετάλιο στο αγώνισμα του διπλού 
ανδρών στο περισινό  παγκόσμιο  πρωτάθλημα Πινγκ-Πονγκ  Βετεράνων που έγινε  στο  Ρίο  της 
Βραζιλίας.  Πιο  κάτω παραθέτουμε  ένα  πλούσιο  φωτορεπορτάζ  από την  χθεσινή  γιορτή.  Καλό 
καλοκαίρι σε όλους.













 

12/07/09 Θλίψη για τον χαμό του Παναγιώτη Πολίτη..

Με  μεγάλη θλίψη  πληροφορηθήκαμε  σήμερα  τον  πρόωρο  θάνατο  (ανακοπή  καρδιάς)  του 
αγαπητού μας φίλου, αθλητή και προπονητή της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Παναγιώτη Πολίτη. 
Ο Παναγιώτης ήταν 42 ετών, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα στον 
Μίλωνα Νέας Σμύρνης και είχε σημαντικές επιτυχίες σε όλα  τα 30 περίπου χρόνια θητείας του 
στην  Επιτραπέζια  Αντισφαίριση.  Τελευταίο  σωματείο  που  αγωνίστηκε  ήταν  πέρυσι  η  ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ στην κατηγορία Β΄ Εθνική Αττικής. Ο Παναγιώτης είχε επίσης αγωνιστεί τη σεζόν 
2007-08 στα ομαδικά Βετεράνων του ΠΟΦΕΠΑ με την ομάδα ΜΙΛΩΝΑΡΑ όπου με συμπαίκτες τον 
Κώστα Κεχαγιά και τον Κώστα Κουτσοφιό κατέκτησαν την πρώτη θέση στην Α΄ κατηγορία.  Ο  
πρόωρος θάνατος του Παναγιώτη έπεσε κυριολεκτικά σαν κεραυνός στον χώρο του αθλήματος. 
Ευχόμαστε στους οικείους του "θερμά συλλυπητήρια" και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον 
σκεπάσει.  



21/08/09 Πρόσκληση για Διοικητικό Συμβούλιο..

Καλούνται  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΦΕΠΑ σε συνεδρίαση την Τετάρτη 
02/09/2009 και ώρα 7.30 μμ στα γραφεία του Ομίλου στην Βούλα με βασικό θέμα την συζήτηση για 
την  ανάγκη τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού ΠΟΦΕΠΑ σχετικά με  διάφορα θέματα 
όπως αναπροσαρμογή Κατηγοριών - μετακινήσεις παικτών κλπ. Θα χρειαστεί  να γίνει  ορισμός 
ημερομηνίας για τέλεση Γενικής Συνέλευσης των μελών όπου εκεί θα ληφθούν όλες οι οριστικές 
αποφάσεις.

26/08/09 Oι Εκτός Αθηνών ενδιαφέρονται για φιλικούς αγώνες ...

Σε αναζήτηση αντιπάλων για φιλικά παιχνίδια βρίσκεται η νεοφώτιστη στην Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ 
ομάδα των Εκτός Αθηνών. Συγκεκριμένα όπως μας ενημέρωσε ο εκ των βασικών παικτών της 
ομάδος ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ θα ήθελαν να δώσουν διάφορους φιλικούς αγώνες με όποιες 
άλλες ομάδες το επιθυμούν. Οσοι λοιπόν ένδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. 
Κατσαβριά Αριστείδη στο κινητό τηλέφωνο 6944-277452.

03/09/09 Στις 28/09/2009 έκτακτη Γ.Σ. των μελών του ΠΟΦΕΠΑ ...

Οπως αποφάσισε χθες το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ θα κληθούν όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν σε 
έκτακτη Γενική Συνέλευση με βασικό θέμα την τροποποίηση του Εσωτ. Κανονισμού του Ομίλου 
που έχει να κάνει κυρίως με αλλαγές που θα προταθούν στον τρόπο διεξαγωγής των ομαδικών 
αγώνων του, τις μεταγραφές, τον αριθμό των ομάδων κατά κατηγορία κ.λ.π. Η έκτακτη αυτή Γενική 
Συνέλευση ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την  Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009 ώρα 7.30 μμ στα 
γραφεία του Ομίλου οδός Λευκάδος 1 στην Βούλα. Τις επόμενες ημέρες θα σταλούν σε όλα τα 
μέλη οι σχετικές προσκλήσεις καθώς και Mήνυμα SMS στα κινητά τηλέφωνά τους .

22/09/09 Προτάσεις του Δ.Σ. για την Γ.Σ. της 28/9/09 ...

Με επικείμενη την Γενική Συνέλευση των μελών του ΠΟΦΕΠΑ (28/9/09) παρουσιάζουμε σήμερα 
ωρισμένα θέματα που έχουν συζητηθεί στο ΔΣ του Ομίλου και τα οποία θα τεθούν για συζήτηση 
και πιθανή έγκριση από την Γ.Σ .Πιο συγκεκριμένα αναλυτικά οι προτάσεις που έχουν τεθεί είναι οι 
παρακάτω:

- Η τροποποίηση του κεφ Α παρ. 21 του εσωτ.κανον.μόνο για την αθλητική χρονιά 2009-10 ως 
εξής «οι 2 τελευταίες ομάδες κάθε κατηγορίας υποβιβάζονται στην αμέσως παρακάτω και οι 4 
πρώτοι της παρακάτω, ανεβαίνουν κατηγορία».

- Η τροποποίηση του κεφ Α παρ.23 του εσωτ. κανον. ως εξής <παίκτης που δηλώθηκε με 
κάποια ομάδα δεν μπορεί  ν αγωνιστεί  με άλλη ομάδα κατά την διάρκεια Κυπέλλου και 
Πρωταθλήματος εκτός και αν δεν έχει αγωνιστεί από την έναρξη της αθλητικής περιόδου 
μέχρι και 31/12 του ίδιου έτους οπότε και μπορεί να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα>.

- Η  κατάργηση  του  κεφ  Α  παρ.  27  του  εσωτερ.  κανονισμού  (κατάργηση  των  playoff  της 
τελευταίας κατηγορίας για τις τελευταίες θέσεις).

- Η τροποποίηση του κεφ Ε παρ. 2 του εσωτ. κανον. ως εξής «από την αθλητική περίοδο 
2010-11 κάθε κατηγορία θα έχει 10 ομάδες.»

- Η  τροποποίηση  του  κεφ  Ε  παρ.  3  του  εσωτ.κανον.  ως  εξής  «στην  τελευταία  εκάστοτε 
κατηγορία  οι  ομάδες  είναι  δυνατόν  να  είναι  περισσότερες  ή  λιγότερες  των  10.  Ο 
τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος αυτής της κατηγορίας αποφασίζεται από το Δ.Σ.».

- Η προσθήκη  της  παρακάτω σημείωσης στο  παράρτημα  1  του  εσωτ.κανον.  «Αθλητής  εν 
ενεργεία  που  αγωνίζεται  σε  οποιαδήποτε  διοργάνωση  της  ΕΦΟΕΠΑ  δεν  μπορεί 
,ανεξαρτήτως ηλικίας ,να αγωνιστεί στα ομαδικά του ΠΟΦΕΠΑ εντος της ίδιας αθλητικής 
περιόδου.»

- Η τροποποίηση  του  κεφ  Ε  παρ.1  ως  εξής  «τα  πρωταθλήματα  διαχωρίζονται  μόνο  σε  3 
κατηγορίες (Α-Β-Γ) ο δε τρόπος διεξαγωγής της Γ΄κατηγορίας να αποφασίζεται κάθε φορά 
από το Δ.Σ .» (Εγκριση με 3 ψηφ.έναντι 2 της πρότασης για πολλαπλές κατηγορίες Α-Β-Γ-
Δ-Ε κλπ).

- Η κατάργηση του κεφ Α παρ.20 του εσωτ.κανον.(αφορά κατάργηση των playoff σε όλες τις 
κατηγορίες) .Ελαβε 3 ψήφους να ισχύσει άμμεσα και 2 ψήφους να ισχύσει από το 2010-11.



- Η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των ομαδικών συναντήσεων ΠΟΦΕΠΑ από την περίοδο 
2010-11 ως εξής: «Κάθε ομάδα θα έχει 4 παίκτες και κάθε παίκτης θα αγωνίζεται μάξιμουμ 
2 ατομικούς αγώνες,ήτοι 4x2= 8 ατομικοί αγώνες . Επί πλέον θα τελούνται και δύο διπλά 
(ένα μετά τους 4 πρώτους ατομικούς και ένας στο τέλος).  Δηλαδή σύνολο αγώνων 10. 
Νικήτρια θα ανακηρύσσεται όποια ομάδα φθάσει πρώτη τις 6 νίκες. Θα διεξάγονται και οι 
10 αγώνες , μπορεί όμως εφ όσον συμφωνούν και οι δύο ομάδες να σταματούν όταν μια 
ομάδα εξασφαλίσει την νίκη. Οι βαθμοί θα κατανέμονται ως εξής: Νίκη 3 βαθ. Ισοπαλία 2 
βαθ. και Ηττα 1 βαθ. (Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 3 ψήφ υπέρ, 1 κατά 
και 1 λευκό).

29/09/09 Mε επιτυχία έγινε χθες η Γ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ ...

Διεξήχθη χθες Δευτέρα 28/09/2009 στις 7.30 μμ στην Βούλα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μελών του ΠΟΦΕΠΑ που είχε σαν θέματα συζήτησης κυρίως την αναπροσαρμογή άρθρων του 
Εσωτερικού Κανονισμού του Ομίλου.  Η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη (27 μέλη)  και  στην 
συζήτηση που έγινε και την ανάπτυξη των θεμάτων ψηφίστηκαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία οι 
παρακάτω αλλαγές περιληπτικά:

1) Οι κατηγορίες των Ομαδικών του ΠΟΦΕΠΑ παραμένουν μάξιμουμ 3 (Α-Β-Γ).

2) Οι δύο πρώτες κατηγορίες Α & Β (από την σεζόν 2010-11) θα έχουν από 10 ομάδες και η Γ΄ 
κατηγορία από τις κάθε φορά υπόλοιπες που θα χωρίζονται αν χρειάζεται σε ομίλους.

3) Καταργούνται τα play off σε όλες τις κατηγορίες από την σεζόν 2010-11.

4) Εν ενεργεία παίκτης που αγωνίζεται σε οποιαδήποτε διοργάνωση της επίσημης ομοσπονδίας 
ΕΦΟΕΠΑ, δεν μπορεί να αγωνιστεί παράλληλα την ίδια σεζόν και στους ομαδικούς αγώνες του 
ΠΟΦΕΠΑ.

5) Ο εξοπλισμός των παικτών (λάστιχα - ρακέτες κλπ ) που αγωνίζονται στους αγώνες του 
ΠΟΦΕΠΑ πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριμένες λίστες της ITTF.

6) Eπιτρέπεται η μετακίνηση παίκτου από μια ομάδα σε μια άλλη εφ όσον έχει δηλωθεί αλλά δεν 
έχει αγωνιστεί σε κανένα αγώνα από την αρχή της σεζόν μέχρι την 31 Δεκ.Η μετακίνηση μπορεί να 
γίνει από την 1η Ιαν και μετά. 

7) Συστάθηκε διμελής επιτροπή (Μακρής Αγγ. - Γιαννόπουλος Παυλ.) προκειμένου να μελετήσει 
την πρόταση για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των ομαδικών αγώνων απο την σεζον 2010-
11 . Συγκεκριμένα από 3 παικτες για κάθε ομάδα που είναι τώρα σε 4 παικτες ανα ομάδα με δυο 
ατομικά  για  κάθε  παικτη  και  2 διπλά,  ήτοι  σύνολον  10  αγώνες.  Η  επιτροπή  ανέλαβε  την 
υποχρέωση να μιλήσει με όλους τους αρχηγούς των ομάδων που θα δηλώσουν φέτος συμμετοχή 
και να  φέρουν ολοκληρωμένη  πρόταση στην  επόμενη  Γενική Συνέλευση  του  ΠΟΦΕΠΑ που  θα 
γίνει το Φεβρουάριο του 2010. 

Τέλος με βάση όλα τα ανωτέρω τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσουν οι σχετικές προκηρύξεις 
για  όλα  τα ομαδικά  των κατηγοριών Α-Β-Γ  καθώς και  για  το  κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ.  Οι  δηλώσεις 
προβλέπεται να υποβάλονται από 1-15 Οκτωβρίου και η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά.Η έναρξη 
του Κυπέλλου θά γίνει περί το τέλος Οκτωβρίου και τα ομαδικά περί το τέλος Νοεμβρίου. 

18/10/09 Aυριο Δευτέρα οι κληρώσεις του ΠΟΦΕΠΑ ...

Γίνονται αύριο Δευτέρα 19/10/09 στις 7 μμ στην Βούλα οι κληρώσεις των αγώνων του ΠΟΦΕΠΑ 
για τη σεζόν 2009-10 που αφορούν τα ομαδικά και το κύπελλο.Τελικά ο αριθμός των ομάδων που 
δήλωσαν  φέτος  συμμετοχή  ανήλθε  σε  32  και  το  ενδιαφέρον  στην  διεξαγωγή  των  αγώνων 
αναμένεται να είναι πολύ έντονο.Αναλυτικά στις κατηγορίες θα συμμετάσχουν : Στην Α΄ κατηγορία 
8 ομάδες, στην Β΄ κατηγορία 8 ομάδες και στην Γ΄ κατηγορία 16 ομάδες.Επίσης στο κύπελλο 
ΠΟΦΕΠΑ 2009-10 θα συμμετάσχουν 31 ομάδες.Καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων να 



έλθουν αύριο στα γραφεία του Ομίλου στη Βούλα οδος Λευκάδος 1 προκειμένου να παραστούν 
στις κληρώσεις.Αναλυτικά στη κλήρωση κατά κατηγορία θα λάβουν μέρος οι παρακάτω ομάδες:

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
   
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ ΑΚΤΩΡ Σ.Υ. ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Σ.Υ. ALPHA BANK ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δ.ΒΟΥΛΑΣ ΔΑΦΝΗ 2006 ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ Δ.ΑΜΑΡ.
Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚ Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ
ΠΑΝΘΕΟ ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡ.ΚΑΡΕΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΜΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΗΣΕΑΣ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
  ΟΦΕΑΝ-ΝΕΟΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
  Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ.ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  ΠΕΡΑΜΑ ΤΕΑΜ

  ΤΙΤΑΝΕΣ

  ΟΙ ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΙ
  ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΤΑΥΡΟΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ
 
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
Δ.ΒΟΥΛΑΣ
Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΠΑΝΘΕΟ
ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΚΤΩΡ
Σ.Υ. ALPHA BANK
ΔΑΦΝΗ 2006

ΑΚ Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΒΕΤΕΡ.ΚΑΡΕΑ
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΘΗΣΕΑΣ
Σ.Υ. ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ Δ.ΑΜΑΡ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ
ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΡΜΗΣ
ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΟΦΕΑΝ-ΝΕΟΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ.ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΠΕΡΑΜΑ ΤΕΑΜ
ΤΙΤΑΝΕΣ
ΟΙ ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΙ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΑΥΡΟΣ



20/10/09 Eγιναν χθες οι κληρώσεις του ΠΟΦΕΠΑ ...

Με αρκετά μεγάλη παρουσία εκπροσώπων από τις διάφορες ομάδες έγιναν χθες (Δευτέρα) το 
βράδυ οι κληρώσεις των ομαδικών αγώνων του ΠΟΦΕΠΑ για τη σεζόν 2009-10 καθώς και για το
Κύπελλο.Περιληπτικά να θυμίσουμε τι θα ισχύσει φέτος για τα ομαδικά στις διάφορες κατηγορίες.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Τα play off θα διεξαχθουν κανονικά τόσο για τις θέσεις 1-4 όσο και για τις θέσεις 5-8. 
Υποβιβάζονται 2 στην Β΄ κατηγ.

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τα play off για τις θέσεις 1-4 δεν θα γίνουν διότι θα ανέλθουν στην Α΄ κατηγορία 4 ομάδες, οπότε οι 
4 πρώτοι της βαθμολογίας μετά την λήξη της κανονικής περιόδου ανεβαίνουν χωρίς play off στην 
Α΄κατηγορία. Για τις θέσεις 5-8 τα play off θα διεξαχθούν κανονικά και θα υποβιβαστούν στην Γ΄ 
κατηγορία οι 2 τελευταίες ομάδες μετά και τα play off.

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 ομίλους των 8 ομάδων ο καθένας. Οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας 
του κάθε ομίλου ανέρχονται απ’ ευθείας στην Β΄ κατηγορία. Ο τρίτος και ο τέταρτος κάθε ομίλου 
μετά  την  λήξη της  κανονικής περιόδου  θα  συγκροτήσουν έναν όμιλο  των 4 ομάδων όπου σε 
αγώνες  play off (ένας  με  όλους)  θα  διεκδικήσουν  τις  υπόλοιπες  2  θέσεις  για  άνοδο  στην  Β΄ 
κατηγορία. Να σημειώσουμε εδώ ότι στους αγώνες αυτούς των play off της Γ΄ κατηγορίας δεν θα 
"μεταφερθεί" καμμία βαθμολογία από τους αγώνες της κανονικής περιόδου, θεσμός που ισχύει για 
όλα τα υπόλοιπα play off.

Μπορείτε να δείτε όλες τις κληρώσεις και τα προγράμματα των αγώνων κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

05/11/09 Ολοκληρώθηκε η Α΄φάση του Κυπ.ΠΟΦΕΠΑ ...

Με επιτυχία και σχετικά εντός προθεσμίας ολοκληρώθηκε η Α΄προκριματική φάση του Κυπέλλου 
ΠΟΦΕΠΑ 2009-10. Συγκεκριμένα χθες 4/11/09 έγιναν οι τελευταίοι 3 αγώνες στους οποίους είχαμε 
τα εξής αποτελέσματα:

ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΜΗΣ 6-1
ΑΝΕΡΧ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0-7
ΤΑΥΡΟΣ - ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 3-4

Επίσης  χθες  είχαμε  και  τον  πρώτο  αγώνα της  Β΄προκριματικής  φάσης όπου η  ομάδα του Δ. 
ΒΟΥΛΑΣ νίκησε εύκολα την νέα ομάδα ΠΕΡΑΜΑ team με σκορ 7-0. Τις αμέσως επόμενες ημέρες 
θα διεξαχθούν και υπόλοιποι αγώνες της Β΄ προκριματικής φάσης όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες 
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΑΝΘΕΟ (9-11-09) καθώς και ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (7-11-
09).Μπορείτε να δείτε τα πλήρη αποτελέσματα του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2009-10 κάνοντας κλικ 
ΕΔΩ.

Ακόμη  μπορείτε  πιο  κάτω  να  δείτε  και  μια  αναμνηστική  φωτογραφία  μετά  τον  αγώνα  Ανερχ. 
Αμαρουσίου - Δ.Γλυφάδας 0-7.

http://www.pofepa.gr/wb/pages/agones/apotelesmata-results/apotelesmata-2009-10.php
http://www.pofepa.gr/wb/pages/agones-games/CEA0poCE93pammata.php


07/11/09 H Aγ.Βαρβάρα/Πέραμα εύκολα την Κηφισιά 7-0 ...

Σε αγώνα για το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ 2009-10 που έγινε σήμερα Σάββατο 7/11/09 το απόγευμα η 
περισινή φιναλίστ του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ και πρωταθλήτρια της Α΄κατηγορίας ομάδα της ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ / ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ επεβλήθη εύκολα της ομάδος της Κηφισιάς με σκορ 7-0. Μετά απ’ 
αυτό  το  αποτέλεσμα  οι  νικητές  πέρασαν  στους  8  του  Κυπέλλου  και  στην  επόμενη  φάση  θα 
αντιμετωπίσουν  τον  νικητή  της  συνάντησης  ΚΑΛΑ  ΠΑΙΔΙΑ  -  ΔΑΦΝΗ  2006  για  μια  θέση  στα 
ημιτελικά.  Δείτε  παρακάτω  αναλυτικά  τα  σκορ  του  αγώνα  καθώς  και  δύο  φωτογραφικά 
στιγμιότυπα.

ΚΗΦΙΣΙΑ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 0-7

ΠΙΤΤΑΣ – ΣΙΨΑΣ 1-3
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 0-3
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2-3
ΠΙΤΤΑΣ/ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΣΙΨΑΣ/ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 0-3
ΠΙΤΤΑΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 0-3
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΣΙΨΑΣ 0-3
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0-3



9/11/09 Ο ΑΚΤΩΡ πέρασε στην 8άδα του Κυπέλλου ...

Η νεοφώτιστη στην Β΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ ομάδα του ΑΚΤΩΡΑ πέρασε χθές στα προημιτελικά του 
θεσμου  του  Κυπέλλου  ΠΟΦΕΠΑ  2009-10  νικώντας  σχετικά  εύκολα  την  ομάδα  ΠΟΝΤΙΟΙ 
ΜΕΛΙΣΙΩΝ με σκορ 6-1. Μετά την νίκη της αυτή η ομάδα του ΑΚΤΩΡΑ καλείται να αντιμετωπίσει 
τον νικητή του αγώνα Σ.Υ ALPHA BANK-Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ για μια θέση στα ημιτελικά. Για την ιστορία 
δείτε παρακάτω την πλήρη ανάλυση και τα σκορ στον χθεσινό αγώνα του ΑΚΤΩΡΑ:

ΑΚΤΩΡ  VS  ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΙΩΝ  6-1

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ VS ΑΜΠΑΤΖΗΣ 3-0 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ VS ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 3-0 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ VS ΒΛΑΣΣΑΣ 3-1 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ-ΚΑΝΕΛΛΟΣ VS ΒΛΑΣΣΑΣ-ΔΙΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 3-2 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ VS ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 3-1
ΚΛΩΝΟΣ VS ΑΜΠΑΤΖΗΣ 3-0
ΛΕΚΚΑΣ VS ΒΛΑΣΣΑΣ 0-3

10/11/09 Σπουδαία νίκη για το ΠΑΝΘΕΟ ...

Η ομάδα ΠΑΝΘΕΟ πέτυχε χθες σπουδαία νίκη μέσα στη Σαλαμίνα επί του ΟΦΕΑΝ με σκορ 4-3. Ο 
αγώνας ήταν για την Β΄ προκριματική φάση του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2009-10 και όπως φανερώνει 
και  το σκορ παίχτηκε η πρόκριση μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι. Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση  
και  των  δύο  ομάδων,  όμως  ιδιαίτερα  πρέπει  να  αναφέρουμε  την  παληκαρίσια  αντίδραση  του 
παίκτη  της  ομάδος  ΠΑΝΘΕΟ  Γιαλούρη  Λουκά  όπου  στον  τελευταίο  αγώνα  του  παιχνιδιού 
αγωνιζόμενος με τον Δήμογλη Ι. του ΟΦΕΑΝ Σαλαμίνας κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος του 
0-2  σετ  και  να  επικρατήσει  τελικά  με  3-2  χαρίζοντας  έτσι  την  νίκη  στην  αξιόλογη ομάδα  του 
Παντελή Θεοδώρου με συνολικό σκορ 4-3. Μετά την νίκη του αυτή το ΠΑΝΘΕΟ θα συναντήσει στα 
προημιτελικά τον νικητή του αγώνα Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ . Δείτε παρακάτω την  
αναλυτική εξέλιξη του αγώνα και τα σκορ , καθώς και μια σειρά φωτογραφίες από τον χθεσινό 
αγώνα.

ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  - ΠΑΝΘΕΟ 3-4

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ – ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ 0-3 (3-11,8-11,6-11)
ΔΗΜΟΓΛΗΣ – ΒESHER 0-3 (9-11,6-11,4-11)
KAΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 3-0 (11-9,11-2,11-5)
ΔΗΜΟΓΛΗΣ/ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ-BESHER/KAΛΑΝΔΡΑΝΗΣ 3-2 (11-9,8-11,11-4,13-15,11-8)
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ – ΒΕSHER 1-3 (4-11,11-9,4-11,5-11)



KAΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ 3-0 (11-8,11-7,11-5)
ΔΗΜΟΓΛΗΣ – ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 2-3 (11-3,11-5,9-11,9-11,8-11)



10/11/2009 Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΤΗΝ 8ΑΔΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ...

Στις 09/11/2009 διεξήχθη ο αγώνας μεταξύ των ομάδων Σ.Υ ALPHA BANK και Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ για 
την προκριματική φάση του κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2009-10.Η ομάδα της ΓΛΥΦΑΔΑΣ επικράτησε 
εύκολα επί της ομάδας Σ.Υ.ALPHA BANK νικώντας με σκορ 6 – 1. Μετά την νίκη αυτή η ομάδα της 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ θα αντιμετωπίσει την ομάδα του ΑΚΤΩΡΑ για την πρόκρισή της στα   ημιτελικά του 
κυπέλλου.

Για την ιστορία, τα σκορ του χθεσινού αγώνα αναφέρονται παρακάτω.
 
Σ.Υ ALPHA BANK vs Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ   1 - 6     
 
ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ Θ.  VS    ΚΑΡΝΕΣΗΣ Ε 0-3 
ΠΑΛΑΙΟΣ Α           VS   ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Π. 1-3 
ΡΑΠΤΑΚΗΣ Σ.       VS   ΤΕΡΨΙΔΗΣ Ι. 0-3 
ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ Θ. – ΡΑΠΤΑΚΗΣ Σ. VS ΚΑΡΝΕΣΗΣ Ε. –ΤΕΡΨΙΔΗΣ Ι. 1-3 
ΡΑΙΔΕΣΤΙΝΟΣ Θ   VS    ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Π. 3-1
ΜΑΝΙΚΑΣ Π.         VS    ΚΑΡΝΕΣΗΣ Ε. 0-3
ΠΑΛΑΙΟΣ Α.          VS   ΤΕΡΨΙΔΗΣ Ι. 2-3
 

 
(αποστολή κειμένου & photo :Π.Παγουρτζής)



10/11/09 Οι Βετ. Καρέα 4-3 το ΑΚ Δ.Αμαρουσίου ...

Σε πολύ φιλικό κλίμα και στα πλαίσια καλής παρέας, έλαβε χώρα χθες το βραδυ, ο αγώνας μεταξύ 
των ομάδων ΑΚ Δ.Αμαρουσίου και Βετεράνων Καρέα. Η νίκη του Καρέα με 4-3 ήταν πιο εύκολη 
απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ,παρ όλα αυτά όμως, η εμφάνιση των παιχτών του ΑΚ Δ.Αμαρουσίου, 
ήταν εντυπωσιακή.

Αναλυτικά τα σκορ του αγώνα:

ΑΚ Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΒΕΤ. ΚΑΡΕΑ 3-4

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΣΙΜΟΝΙΑΝ 0-3 (3/11,7/11,8/11)
ΣΤΕΛΛΑΣ - ΒΛΑΧΑΚΗΣ 0-3 (3/11,5/11,5/11)
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ - ΡΑΜΜΟΣ 3-2 (11/3,5/11,11/7,2/11,12/10)
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ/ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΣΙΜΟΝΙΑΝ/ΒΛΑΧΑΚΗΣ 1-3 (4/11,16/18,14/12,6/11)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΒΛΑΧΑΚΗΣ 0-3 (8/11,5/11,5/11)
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ - ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ 3-0 (11/7,11/7,11/2)
ΣΤΕΛΛΑΣ - ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 3-0 (11/3,11/7,11/4)

(αποστολή κειμένου:ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ)

13/11/09 Συμπληρωματικές δηλώσεις παικτών ...

Για  ενημέρωση  όλων  των  ενδιαφερομένων  δημοσιεύουμε  σήμερα  όλες  τις  συμπληρωματικές 
δηλώσεις παικτών που έχουν φτάσει στον ΠΟΦΕΠΑ μέχρι τις 12 Νοεμβρίου και αφορούν όλες τις 
ομάδες.Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι παίκτες αυτοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους ομαδικούς 
αγώνες του ΠΟΦΕΠΑ ένα μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής της συμπληρωματικής δήλωσής 
τους και σε αγώνες που είναι κανονικά προγραμματισμένοι ΚΑΙ ΟΧΙ στους τυχόν εξ’ αναβολής. 
Οι παίκτες αυτοί είναι οι παρακάτω:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ  (ενημ.έως 12/11/09)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                       ΗΜΕΡ. ΔΗΛΩΣΗΣ        Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. ΑΝΕΞΑΡΤ.ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ   20/10/09       ΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.ΤΙΤΑΝΕΣ                      22/10/09       ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.ΚΑΠΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ           24/10/09       ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.ΖΑΚΥΝΘΟΣ   
                                    27/10/2009     ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
                                    09/11/2009     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ.                      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.ΠΑΝΘΕΟ    
                                    28/10/2009     ΔΟΥΗΣ ΝΙΚ.     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6.Δ.ΒΟΥΛΑΣ    
                                     03/11/2009    ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.                              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16/11/2009 Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ...

Στις 16/11/2009 διεξήχθη ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΚΤΩΡ και  Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Μετά από ένα 
δυνατό και ενδιαφέρον παιχνίδι η ομάδα της ΓΛΥΦΑΔΑΣ  επικράτησε επί της ομάδας του ΑΚΤΩΡΑ 



νικώντας με σκορ 4 – 3. Από τους νικητές ξεχώρισαν οι νίκες του συμπαίκτη Ι. Τερψίδη που πέτυχε 
2 ατομικές νίκες και μία νίκη στο διπλό. Μετά την νίκη αυτή η ομάδα της ΓΛΥΦΑΔΑΣ είναι στα 
ημιτελικά του κυπέλλου και θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα βγει νικήτρια στον αγώνα μεταξύ 
Δ. ΒΟΥΛΑΣ και ΚΑΡΕΑ . 

(Αποστολή κειμένου:Παγουρτζής Παν.)   

17/11/09 Διευκρινίσεις για την ενημέρωση του site του ΠΟΦΕΠΑ ...

Μετά  από κάποιες  μεμονομένες  περιπτώσεις  όπου υπήρξαν παράπονα και  παρατηρήσεις  για 
λάθη ή παραλλείψεις στην παρουσίαση των ειδήσεων στο site, οφείλω να θυμίσω και να τονίσω 
προς  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  υπευθύνους  των  ομάδων,  αλλά  και  όλα  τα  μέλη  - 
αγωνιζόμενους κλπ να συμμετέχουν ενεργά στην έγκαιρη ενημέρωση του site αποστέλλοντας όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες (ειδήσεις - photos κλπ) σε διαφορετική δε περίπτωση να δείχνουν 
μεγαλύτερη  ανοχή  και  κατανόηση  για  τυχόν  κατά  την  γνώμη  τους  παραλείψεις.  Οι  εργασίες 
συντήρησης και ενημέρωσης του site του ΠΟΦΕΠΑ είναι μια εξαιρετικά πολύωρη αλλά σε κάθε 
περίπτωση ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και αν υπάρχει δυνατότητα από κάποιους να γίνεται καλύτερα 
απ ότι σήμερα, τότε πολύ ευχαρίστως και με τις ευχές μου να τους παραδώσω την σκυτάλη.

Κ.Σιψάς
(Διαχ/στής του site) 

18/11/09 Kαι ο Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ στην οκτάδα, 6-1 τους ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ...

Σήμερα το απόγευμα (18/11/09) έγινε στο Μαρούσι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, με τους φίλους από 
το Βραχάτι. Δήμος Αμαρουσίου και Εκτός Αθηνών, αναμετρήθηκαν για μια θέση στην 8άδα του 
κυπέλλου  ΠΟΦΕΠΑ.  Νικήτρια  αναδείχθηκε  η  ομάδα  του  Δ.  Αμαρουσίου  με  σκορ  6-1  και  θα 
αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την ομάδα ΠΑΝΘΕΟ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η εξέλιξη του αγώνα:

Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  6 - 1

ΦΩΤΑΚΗΣ - ΚΑΛΠΑΞΗΣ 3-0 (11/7,11/5,11/7)
ΛΕΓΑΝΤΗΣ – ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 3-0 (11/9,11/7,13/11)
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΒΟΓΑΣ 3-0 (11/0,11/2,11/4)
ΦΩΤΑΚΗΣ/ΛΕΓΑΝΤΗΣ-ΚΑΛΠΑΞΗΣ/ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 3-2 (11/6,9/11,3/11,11/8,11/9)
ΦΩΤΑΚΗΣ - ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ 2-3 (12/10,9/11,11/13,11/8,6/11)
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΚΑΛΠΑΞΗΣ 3-0 (11/3,11/6,11/4)
ΛΕΓΑΝΤΗΣ - ΒΟΓΑΣ 3-0 (11/6,11/3,11/7) 

(Αποστολή κειμένου:Φωτάκης Τάκης)

20/11/09 Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΒΕΤ.ΚΑΡΕΑ 4-3 ...

Επειδή πολλοί φίλοι του αθλήματος μας ζήτησαν τα αναλυτικά αποτελέσματα του προημιτελικού 
αγώνα του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ μεταξύ Δ.ΒΟΥΛΑΣ -  ΒΕΤ.ΚΑΡΕΑ 4-3 ,  δημοσιεύουμε  σήμερα 
έστω  και  καθυστερημένα  τα  πλήρη  επί  μέρους  σκορ  του  ανωτέρω  αγώνα  που  είχε  μια 
συγκλονιστική πραγματικά εξέλιξη και διήρκεσε συνολικά 3 ώρες !!

Δ.ΒΟΥΛΑΣ  -  ΒΕΤ.ΚΑΡΕΑ  4-3

ΤΑΣΤΙΟΓΛΟΥ – ΧΑΝΕΓΙΑΝ 0-3 (8-11,3-11,2-11)
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ – ΒΛΑΧΑΚΗΣ 2-3 (11-8,8-11,11-9,8-11,8-11)
ΜΑΚΡΗΣ – ΣΙΜΟΝΙΑΝ 3-0 (11-7,11-6,11-7)
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ/ΜΑΚΡΗΣ - ΧΑΝΕΓΙΑΝ/ΒΛΑΧΑΚΗΣ 3-2 (8-11,8-11,11-4,11-7,11-9)
ΤΑΣΤΙΟΓΛΟΥ – ΒΛΑΧΑΚΗΣ 0-3 (4-11,1-11,8-11)



ΜΑΚΡΗΣ. – ΧΑΝΕΓΙΑΝ 3-2 (9-11,10-12,11-8,11-9,11-7)
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ. – ΣΙΜΟΝΙΑΝ 3-1 (11-9,11-5,9-11,11-6)

24/11/09 To Πάνθεο στους 4 του Κυπέλλου ...

Μετα απο συναρπαστικο αγωνα στην εδρα του Αμαρουσιου το Πανθεο πετυχε μια ακομα νικη και 
προκριθηκε στους 4 του κυπελου και θα αντιμετωπισει την ομαδα Αγιας Βαρβαρας / Περάματος 
για μια θεση στον τελικο.

Ο αγωνας ηταν πραγματικα πολυ δυνατος και το Μαρουσι παλεψε το παιχνιδι μεχρι το τελος παρα 
το καθαρό τελικό αποτέλεσμα (5-2). Οπως παντα το κλιμα ηταν παρα πολυ καλο και η συναντηση 
ηταν κυριολεκτικα μεταξυ φιλων. Εδω πρεπει να σημειωσουμε την αξιολογη παρουσια του παικτη 
του Αμαρουσιου Β. Σταματιαδη ο οποιος  πετυχε νικη στο ατομικο επι του σημαντικου παικτη του 
Πανθεο Κ. Καλανδρανη.
 
Αναλυτικα τα αποτελεσματα εχουν ως ακολουθως:
 
Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΠΑΝΘΕΟ  2 - 5
 

• Σταματιαδης – Καλανδρανης 3 – 0  ( 11/4  14/12  15/13 ) 
• Φωτακης  -  Beshir 0 – 3  ( 6/11 10/12  9/11 ) 
• Λεγαντης -  Γιαλουρης 3 – 2  ( 10/12  11/6  8/11  11/9  11/3 ) 
• Λεγαντης/Φωτακης  -  Γιαλουρης / Beshir  0 – 3  ( 15/17  4/11  8/11 ) 
• Σταματιαδης – Beshir  1 – 3  ( 11/8  6/11  4/11  3/11 ) 
• Λεγαντης -  Καλανδρανης  1 – 3  ( 11/8  11/13  4/11  7/11 ) 
• Φωτακης – Γιαλουρης 1 – 3  ( 9/11  11/5  9/11  6/11 ) 

(Αποστολή κειμένου :Γιαλούρης Λουκάς)

25/11/09 Σκέψεις του ΠΟΦΕΠΑ για διεθνή τουρνουά Βετεράνων ...

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 24/11/09 στη Βούλα μεταξύ εκπροσώπων του 
ΔΣ  του  ΠΟΦΕΠΑ  και  εκπροσώπων  της  ΕΦΟΕΠΑ  (κ.Κολυμπάδης  Πρόεδρος  και  Ραιδεστινός 
Θεοδωρος υπεύθυνος Επιτροπής Βετεράνων) συζητήθηκαν κάποιες προτάσεις και σκέψεις του 
ΠΟΦΕΠΑ  για  διοργάνωση  ωρισμένων  διεθνών  τουρνουά  Επιτραπέζιας  Αντισφαίρισης  στο 
επίπεδο των Βετεράνων.

Πιο συγκεκριμένα προτάθηκαν από τον ΠΟΦΕΠΑ:

α. Η διοργάνωση ενός διεθνούς τουρνουά ΟΠΕΝ τον Αύγουστο του 2010 στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του SPORT CAMP στο Λουτράκι , που θα περιλαμβάνει τόσον Ατομικά όσον και 
Ομαδικά Ανδρών και Γυναικών.
β. Η διοργάνωση το καλοκαίρι του 2011 (στην Ελλάδα) Βαλκανικών Αγώνων (Ατομικά και 
Ομαδικά) και
γ. Η υποβολή πρότασης στην Ευρωπαική Ομοσπονδία για την καθιέρωση διοργάνωσης 
Πανευρωπαικών Ομαδικών αγώνων Βετεράνων (στα πρότυπα των Ατομικών) κάθε 2 χρόνια με 
αρχή το 2012 από την Ελλάδα.

Οι εκπρόσωποι της ΕΦΟΕΠΑ έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις ανωτέρω σκέψεις και προέτρεψαν 
τον  ΠΟΦΕΠΑ  να  προχωρήσει  σε  αναλυτική  υποβολή  εγγράφως  των  προτάσεων  αυτών 
προκειμένου να τις επεξεργαστεί και τελικά να τις διαβιβάσει για έγκριση στις αρμόδιες διεθνείς
Ομοσπονδίες (ΕΤΤU και ΒΤΤU).

O ΠΟΦΕΠΑ επεξεργάζεται ήδη σε συνεργασία με το SPORT CAMP Λουτρακίου την ανωτέρω (α) 
πρόταση και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα υποβάλλει στην ΕΦΟΕΠΑ εγγράφως το σχέδιο της 
διοργάνωσης του διεθνούς τουρνουά ΟΠΕΝ στο Λουτράκι για τον ερχόμενο Αύγουστο που θα έχει 
την ονομασία "ISTHMIA 2010". Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες προτάσεις για 



Βαλκανικούς  και  Πανευρωπαικούς  Αγώνες.  Οφείλουμε  να  ομολογήσουμε  ότι  τίποτα  από  τα 
ανωτέρω  δεν  είναι  εύκολο.  Πιστεύουμε  όμως  ότι  μέσα  από  την  καλή  διάθεση  όλων  των 
εμπλεκομένων φορέων μπορούμε να πετύχουμε προσφέροντας πολλά σε διάφορα επίπεδα αλλά 
κυρίως στο άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης που το έχει πολύ ανάγκη.

28/11/09 Nίκη 7-2 για τους Ανερχομ.Αμαρουσίου ...

Έγινε  χθες  το  απόγευμα  στο  Μαρούσι,  ο  πρώτος  αγώνας  του  2ου  ομίλου  της  Γ'  κατηγορίας 
ΠΟΦΕΠΑ  2009-10,  μεταξύ  των  Ανερχόμενων  Αμαρουσίου  και  της  νεοφώτιστης  ομάδας  των 
Βιρτουόζων. Μετά από κάποια καλά ατομικά παιχνίδια, ο αγώνας έληξε με σκορ 7-2 υπέρ των 
γηπεδούχων.
 
Αναλυτικά :
 
ΑΝΕΡΧ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ- ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΙ  7-2
 
ΣΤΟΙΚΟΣ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 3-1 (11/0,10/12,11/8,11/7)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Σ. 3-0 (11/2,12/10,11/8)
ΒΑΓΙΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Θ. 3-0 (11/4,11/6,11/8)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 3-0 (11/7,11/5,11/6)
ΣΤΟΙΚΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Θ. 3-1 (11/5,9/11,11/4,11/7)
ΒΑΓΙΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Σ. 2-3 (11/8,8/11,11/8,7/11,9/11)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Θ. 3-0 (11/6,11/2,11/6)
ΒΑΓΙΑΣ – ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 3-0 (11/5,11/6,13/11)
ΣΤΟΙΚΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Σ. 2-3 (8/11,11/8,5/11,11/4,8/11)
 
Και μια φωτογραφία των πρωταγωνιστών:
 

(Αποστολή κειμένου και photo: Φωτάκης Τάκης)

29/11/09 Hττα για τους ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ...

Με ηττα ξεκινησε στην πρεμιερα της Α Κατηγοριας η ομαδα των ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ που εχασε απο 
την εμπειρη ομαδα του ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με σκορ 7-2. Τα παιχνιδια αναλυτικά και η εξέλιξη 
του σκορ:

ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2-7



ΖΙΟΥΒΑΣ – ΚΛΩΝΑΤΟΣ 2-3
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ – ΚΟΥΜΠΗΣ 3-0
ΚΑΛΠΑΞΗΣ - ΜΑΓΓΟΣ 0-3
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ – ΚΛΩΝΑΤΟΣ 3-1
ΖΙΟΥΒΑΣ – ΜΑΓΓΟΣ 1-3
ΚΑΛΠΑΞΗΣ – ΚΟΥΜΠΗΣ 1-3
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ – ΜΑΓΓΟΣ 0-3
ΚΑΛΠΑΞΗΣ – ΚΛΩΝΑΤΟΣ 2-3
ΖΙΟΥΒΑΣ – ΚΟΥΜΠΗΣ 0-3

Η ομαδα των ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ευχεται σε ολους καλη αθλητικη χρονια!

(Αποστολή κειμένου:Κατσαβριάς Αριστείδης)

01/12/09 AKTΩΡ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5-4 ...

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΦΕΠΑ 2009-10 - 30-11-09

ΑΚΤΩΡ         VS       ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ      5-4

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ VS ΔΗΜΟΓΛΗΣ 0-3 (8-11,8-11,7-11)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ VS ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 3-2 (6-11,8-11,11-5,11-9,11-7)
ΚΑΝΕΛΛΟΣ VS ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 2-3 (11-8,6-11,7-11,16-14,8-11)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ VS ΔΗΜΟΓΛΗΣ 3-2 (11-9,9-11,11-5,9-11,14-12)
ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ VS ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 0-3 (9-11,4-11,3-11)
ΚΑΝΕΛΛΟΣ VS ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 3-1 (7-11,11-6,11-6,11-6)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ VS ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 0-3 (7-11,9-11,7-11)
ΚΑΝΕΛΛΟΣ VS ΔΗΜΟΓΛΗΣ 3-0 (11-5,11-5,11-8)
ΚΛΩΝΟΣ VS ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 3-2 (11-8,9-11,7-11,11-7,11-7)

(Αποστολή κειμένου:ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)

2/12/09 Νίκη 8-0 εκτός έδρας για το ΑΚ Δ.Αμαρουσίου ...

Χθες το απόγευμα (Τρίτη 1/12/09), η ομάδα του Θησέα φιλοξένησε στην Δάφνη, την ομάδα του 
Α.Κ.Δ. Αμαρουσίου. Εύκολα όπως δείχνει και το σκορ, οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 8-0 (το 
τελευταίο παιχνίδι δεν διεξήχθει λόγω χρόνου) και ξεκίνησαν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στην Β' 
κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ 2009-10.

Αναλυτικά :

ΘΗΣΕΑΣ - ΑΚ Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : 0 - 8

ΜΑΡΔΙΚΙΑΝ – ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ 2-3 (8/11,13/11,7/11,13/11,8/11)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ – ΣΤΕΛΛΑΣ 1-3 (9/11,11/6,4/11,5/11)
ΚΟΠΕΛΙΑΣ – ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 1-3 (6/11,12/10,5/11,8/11)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ – ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ 0-3 (7/11,3/11,17/19)
ΜΑΡΔΙΚΙΑΝ – ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 2-3 (11/7,7/11,10/12,20/18,9/11)
ΚΟΠΕΛΙΑΣ - ΣΤΕΛΛΑΣ 1-3 (7/11,12/10,11/13,8/11)
ΝΤΙΜΠ – ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 0-3 (7/11,9/11,2/11)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ 1-3 (11/7,3/11,7/11,7/11)

(Αποστολή κειμένου:Φωτάκης Τάκης)

3/12/09 Aγ. Βαρβάρα/Πέραμα - Δ.Γλυφάδας 5-4 ...

Σε  αγώνα  για  την  Α΄κατηγορία  ΠΟΦΕΠΑ  που  έγινε  χθές  το  βράδυ  2/12/09  η  μικτή  ομάδα 
Βετεράνων Αγ. Βαρβάρας/Περάματος νίκησε εντός έδρας την ομάδα του Δ. Γλυφάδας με σκορ 5-4. 



Το παιχνίδι διεξήχθη μέσα σε φιλικό κλίμα, όμως η διακύμανση των επί μέρους αγώνων και οι 
συνεχείς ανατροπές έδωσαν στον αγώνα μεγάλο ενδιαφέρον και παίχτηκε μέχρι τέλους με μεγάλη 
ένταση από όλους τους παίκτες. Από τους νικητές ξεχώρισε η νίκη του Μιχαηλίδη επί του Τερψίδη 
με σκορ 3-0 (!), από δε τους ηττημένους ξεχώρισε η νίκη του Δεβετζή επί του Μιχαηλίδη με σκορ 3-
2.  Δείτε  παρακάτω  δύο  φωτογραφικά  στιγμιότυπα  από  τον  χθεσινό  αγώνα  καθώς  και  την 
αναλυτική εξέλιξη και τα σκορ:

ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ - Δ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ  5-4

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΡΝΕΣΗΣ 3-1 (13-11,6-11,11-8,11-8)
ΣΙΨΑΣ – ΤΕΡΨΙΔΗΣ 0-3 (8-11,9-11,9-11)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – ΔΕΒΕΤΖΗΣ 2-3 (10-12,10-12,11-3,11-8,9-11)
ΣΙΨΑΣ - ΚΑΡΝΕΣΗΣ 3-0 (11-4,11-4,11-5)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΕΒΕΤΖΗΣ 1-3 (14-12,6-11,8-11,6-11)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – ΤΕΡΨΙΔΗΣ 3-0 (11-6,11-8,11-3)
ΣΙΨΑΣ – ΔΕΒΕΤΖΗΣ 3-2 (14-12,11-7,9-11,8-11,11-5)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ – ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ 3-0 (11-5,11-8,11-8)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΕΡΨΙΔΗΣ 2-3 (11-8,5-11,10-12,11-8,3-11)



04/12/09 Η AΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ στον Τελικό του Κυπέλλου ...

Συμπληρώθηκε χθες το βράδυ το ζευγάρι του Τελικού Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2009-10 και θα είναι το 
ίδιο  όπως  και  τα  3  προηγούμενα  χρόνια,  δηλαδή  Δ.  ΒΟΥΛΑΣ  -  ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ.  Το 
δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό κέρδισε χθες η Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα επικρατώντας της ομάδας 
ΠΑΝΘΕΟ με σκορ 5-2. Ο αγώνας ήταν αμφίροπος μέχρι τέλους και οι νικητές έδειξαν μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα και ψυχραιμία και επεκράτησαν των άξιων αντιπάλων τους με το καθαρό σκορ 
5-2. Παραθέτουμε πιο κάτω την ανάλυση των επί μέρους αγώνων καθώς και ένα φωτογραφικό 
στιγμιότυπο  από  την  χθεσινή  συνάντηση.  Να  θυμίσουμε  ακόμη  σε  όλους  ότι  ο  Τελικός  του 
Κυπέλλου  έχει  οριστεί  να  γίνει  το  Σάββατο  12/12/09  ώρα  7.30  μμ  στην  αίθουσα  του  Δήμου 
Βούλας, οδός Λευκάδος 1 στην Βούλα.

ΠΑΝΘΕΟ - ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ : 2-5

BESHER – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 3-2 (8-11,11-9,6-11,11-2,11-7)
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 0-3 (9-11,6-11,8-11)
ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ – ΣΙΨΑΣ 0-3 (3-11,8-11,4-11)
BESHER/ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ-ΣΙΨΑΣ/ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 2-3 (11-9,11-7,9-11,12-14,13-15)
BESHER – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3-1 (11-4,11-7,8-11,11-8)
ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 0-3 (7-11,5-11,9-11)
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ – ΣΙΨΑΣ 0-3 (3-11,8-11,8-11)
 



7/12/09 Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Δ. ΒΟΥΛΑΣ 3-6 ...

Το απόγευμα  της  Παρασκευής  4/12/09,  η  ομάδα του  Δήμου  Βούλας  έφυγε  νικηφόρα  από το 
Μαρούσι, κερδίζοντας εύκολα την ομάδα του Δήμου Αμαρουσίου με σκορ 6-3 στα πλαίσια της 1ης 
αγωνιστικής της Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ 2009-10. Όπως πάντα, επικράτησε πολύ φιλικό κλίμα και 
πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.

Η διακύμανση του σκορ, είχε ως εξής :

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 0-3 (9/11,7/11,9/11)
ΛΕΓΑΝΤΗΣ - ΖΕΡΔΙΛΑΣ 3-0 (11/5,11/8,11/5)

ΦΩΤΑΚΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ 0-3 (5/11,5/11,4/11)
ΛΕΓΑΝΤΗΣ - ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1-3 (11/7,3/11,7/11,9/11)
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ 0-3 (5/11,6/11,4/11)
ΦΩΤΑΚΗΣ - ΖΕΡΔΙΛΑΣ 3-0 (11/3,11/7,11/2)
ΛΕΓΑΝΤΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ 0-3 (1/11,6/11,1/11)
ΦΩΤΑΚΗΣ - ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 0-3 (7/11,3/11,9/11)
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΖΕΡΔΙΛΑΣ 3-0 (11/5,11/7,11/2)

(Αποστολή κειμένου:Φωτάκης Τάκης)

11/12/09 Aποχώρησαν από την Γ΄κατηγορία οι ΝΕΟΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ...

Οπως  έγινε  γνωστό  με  επιστολή  που  απέστειλαν  οι  υπεύθυνοι  του  ΟΦΕΑΝ  Νέοι  Σαλαμίνας 
δηλώνουν την αδυναμία τους να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των ομαδικών συναντήσεων της Γ΄ 
κατηγορίας (2ος όμιλος ) και αποχωρούν έτσι από την συνέχεια των αγώνων. Μετά το γεγονός 
αυτό ο 2ος όμιλος της Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ θα διεξαχθεί κανονικά με τις υπόλοιπες 7 ομάδες. 
Να θυμίσουμε εδώ τι θα ισχύσει για την φετεινή Γ΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ:

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 2 ομίλους των 8 ομάδων ο καθένας. Οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας  
του κάθε ομίλου ανέρχονται απ ευθείας στην Β΄κατηγορία. Ο τρίτος και ο τέταρτος κάθε ομίλου μετά 
την λήξη της κανονικής περιόδου θα συγκροτήσουν έναν όμιλο των 4 ομάδων όπου σε αγώνες play 



off (ένας  με  όλους)  θα  διεκδικήσουν  τις  υπόλοιπες  2  θέσεις  για  άνοδο  στην  Β΄κατηγ.  Να  
σημειώσουμε εδώ ότι  στους αγώνες αυτούς των  play off της Γ΄κατηγορίας δεν θα "μεταφερθεί"  
καμμία  βαθμολογία  από τους  αγώνες  της  κανονικής  περιόδου,  θεσμός  που  ισχύει  για  όλα  τα
υπόλοιπα play off.

11/12/09 Ανερχομενοι Αμαρουσίου - Σ.Υ. Τραπ. Ελλάδος 9-0 ...

Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι έλαβε χώρα χθες το απόγευμα (Πέμπτη 10/12/09) στο Μαρούσι, όπου 
οι  Ανερχόμενοι  Αμαρουσίου  υποδέχτηκαν τους  φίλους  από την  Τράπεζα  Ελλάδος.  Ο αγώνας 
αφορά  τον  2ο  όμιλο  της  Γ'  κατηγορίας  ΠΟΦΕΠΑ,  και  ύστερα  από  κάποια  δυνατά  ατομικά 
παιχνίδια, έληξε με σκορ 9-0 υπερ των γηπεδούχων.
 
Αναλυτικά το σκορ :
 
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Σ.Υ. ΤΡΑΠΕΖ. ΕΛΛΑΔΟΣ : 9-0
 
ΣΤΟΙΚΟΣ - ΖΗΚΟΣ 3-0 (16/14,11/3,13/11)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ 3-0 (11/3,11/7,11/7)
ΒΑΓΙΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗΣ 3-0 (11/9,11/8,11/8)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΖΗΚΟΣ 3-1 (11/9,11/6,9/11,11/4)
ΣΤΟΙΚΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗΣ 3-2 (12/14,13/11,8/11,11/4,13/11)
ΒΑΓΙΑΣ - ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ 3-1 (6/11,11/6,11/9,11/6)
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗΣ 3-1 (11/7,8/11,11/7,11/1)
ΒΑΓΙΑΣ - ΖΗΚΟΣ 3-2 (11/9,14/16,11/9,6/11,11/8)
ΣΤΟΙΚΟΣ - ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ 3-1 (12/10,11/5,9/11,11/6)
 
... Και μια φωτογραφία με τους αγωνιζόμενους...
 

11/12/09 Αύριο Σάββατο ο Τελικός του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ ...

Διεξάγεται  αύριο  Σάββατο  12/12/09  στην  αίθουσα  πολλαπλών χρήσεων του  Δήμου  Βούλας  ο 
Τελικός  αγώνας  Κυπέλλου  ΠΟΦΕΠΑ  2009-10  μεταξύ  των  ομάδων  Βετεράνων  του  ΔΗΜΟΥ 
ΒΟΥΛΑΣ και ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να αρχίσει στις 
7.30 μμ και μετά την λήξη του θα λάβουν χώρα οι απονομές και θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση 
προς όλους τους παρισταμένους, προσφορά του Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ. Καλούμε όλους τους φίλους 



του Πινγκ-Πονγκ να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν τον ενδιαφέροντα αυτόν αγώνα.Για 
την  προιστορία  να  αναφέρουμε  ότι  οι  δύο  ανωτέρω ομάδες  έχουν  ξανασυναντηθεί  σε  Τελικό 
Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ άλλες 3 φορές και είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Αθλητική σεζόν 2006-07 : ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ-Δ.ΒΟΥΛΑΣ ...5-4

Αθλητική σεζόν 2007-08:  ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ-Δ.ΒΟΥΛΑΣ ...4-3

Αθλητική σεζόν 2008-09 : ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ-Δ.ΒΟΥΛΑΣ ...1-4

Ευχόμαστε και στις δύο ομάδες καλή επιτυχία.

12/12/09 Διπλασίασαν τις νίκες τους οι Ανεξ. ΑΟ Ταταύλα ...

Σε αγώνα που διεξήχθει σε πολύ φιλική ατμόσφαιρα και στα πλαίσια της Γ΄κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ 
(1ος όμιλος) οι ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ επικράτησαν του ΕΡΜΗ εκτός έδρας με 8-1, διπλασιάζοντας 
έτσι τις νίκες τους σε ισάριθμους αγώνες.
Αναλυτικά:
 
ΕΡΜΗΣ - ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ : 1-8
 
ΝΙΟΥΜΑΝ Ν. - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Γ.                0-3 (4/11, 3/11, 5/11)
ΜΠΑΚΙΡΟΓΛΟΥ Μ. - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θ.    1-3 (7/11, 11/7, 1/11, 8/11)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Λ.   0-3 (6/11, 8/11, 6/11)
ΜΠΑΚΙΡΟΓΛΟΥ Μ - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Γ.        0-3 (8/11, 6/11, 9/11)
ΜΟΙΡΑΣ Ο. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Λ.                0-3 (7/11, 7/11, 5/11)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θ.     2-3 (4/11, 11/9, 5/11, 11/3, 5/11)
ΜΠΑΚΙΡΟΓΛΟΥ Μ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Λ.    3-1 (7/11, 11/9, 11/8, 11/7)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. - ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Γ.     0-3 (7/11, 5/11, 4/11)
ΜΟΙΡΑΣ Ο. - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θ.                0-3 (5/11, 4/11, 5/11) 
 
(Αποστολή κειμένου: Θεοδωρίδης Θεόδ.)   

13/12/09 H Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα κατέκτησε το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ ...

Εγινε χθες (Σάββατο 12/12/09) ο τελικός αγώνας του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ όπου μετά από έναν 
πολύ  ενδιαφέροντα  αγώνα  η  μικτή  ομάδα  βετεράνων  Αγ.  Βαρβάρας  /  Περάματος  νίκησε  την 
αντίστοιχη ομάδα βετεράνων του Δ.ΒΟΥΛΑΣ με σκορ 4-1. Αξίζει να σημειώσουμε τη σημαντική 
απουσία από την ομάδα της Βούλας του Αγγελου Μακρή λόγω προβλήματος στην μέση. Κατά τα 
άλλα ο αγώνας διεξήχθη με την παρουσία αρκετών φίλων του αθλήματος παρά τον βροχερό καιρό 
που  επικράτησε  σχεδόν  καθ όλην την  διάρκεια  της  ημέρας.  Εγιναν  μερικοί  αξιόλογοι  ατομικοί 
αγώνες και  μετά τις  απονομές των επάθλων ακολούθησε μικρή δεξίωση με μπουφέ που ήταν 
προσφορά του Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ προς όλους τους παρευρισκομένους. Παραθέτουμε πιο κάτω τα 
αναλυτικά σκορ και την εξέλιξη του αγώνα καθώς και μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον 
χθεσινό τελικό και τις απονομές.

Δ. ΒΟΥΛΑΣ  - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ : 1-4

ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 3-1 (11-3,7-11,11-8,11-9)
ΣΩΧΟΣ – ΣΙΨΑΣ 0-3 (2-11,7-11,4-11)
ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1-3 (5-11,7-11,11-9,6-11)
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ/ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΣΙΨΑΣ/ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 0-3 (9-11,13-15,8-11)
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ - ΣΙΨΑΣ 2-3 (13-11,9-11,11-13,13-11,9-11)







13/12/09 Δεύτερη νίκη για τον Καρέα στην Β΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ ...

Σάββατο 12/12/09 αίθουσα Δ. Βούλας ώρα 5 μμ.

ΔΑΦΝΗ 2006   -   ΒΕΤΕΡ.ΚΑΡΕΑ  : 3-6

1.  Μαρίνος – Σιμονιάν 0-3 (2-11, 2-11. 1-11)

2.  Βασαγιάννης – Ράμμος 1-3 (7-11, 10-12, 12-10, 1-13)

3.  Ανθόπουλος – Βλαχάκης 0-3 (8-11, 4-11, 4-11)

4.  Βασαγιάννης – Σιμονιάν 0-3 (5-11, 5-11,7-11)

5.  Μαρίνος – Βλαχάκης 1-3 (7-11, 4-11, 11-9, 7-11)

6.  Σπυριδάκης – Μπισμπίκης  3-1 (11-4, 6-11, 11-3, 13-11)

7.  Βασαγιάννης–Ζαρμακούπης 3-0 (11-5, 11-9, 11-8)

8.  Σπυριδάκης – Ράμμος 2-3 (9-11, 11-6, 11-6, 4-11, 10-12)

9.  Μαρίνος – Μπισμπίκης 3-0 (11-6, 11-2, 11-6)



(ΠΗΓΉ: www  .  veteranoi  .  kareas  .  gr   )

19/12/09 H απόφαση του Δ.Σ. για τον αγώνα ΠΑΝΘΕΟ-ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ...

Το  Δ.Σ.  του  ΠΟΦΕΠΑ  συνεδρίασε  χθες  Παρασκευή  18/12/09  και  ένα  από  τα  θέματα  που 
ασχολήθηκε  ήταν  και  η  έκβαση  του  αγώνα  που  δεν  έγινε  στις  7/12/09  μεταξύ  ΠΑΝΘΕΟ  - 
ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ. Η γηπεδούχος ομάδα (ΠΑΝΘΕΟ) είχε συμπληρώσει το φύλλο αγώνα και ζητούσε 
να κατοχυρωθεί ο αγώνας υπέρ της με σκορ 9-0 και να μηδενιστεί η ομάδα των ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ.
Το  Δ.Σ.  του  ΠΟΦΕΠΑ  αφού  άκουσε  τις  απόψεις  και  των  δύο  ενδιαφερομένων  ομάδων  και 
συζήτησε το θέμα διεξοδικά, αποφάσισε (κατά πλειοψηφία) το εξής:

«Παρά το γεγονός ότι το αίτημα της ομάδας ΠΑΝΘΕΟ καλύπτεται "τυπικά" από δίκιο βάσει και των 
ισχυόντων στον Εσωτερικό Κανονισμό, εν τούτοις αποφασίζει και καλεί τις δύο ομάδες να ορίσουν 
και να τελέσουν τον εν λόγω αγώνα τους σε νέα ημερομηνία, όχι αργότερα από τις 31/12/2009. Οι 
λόγοι που κάνουν την πλειοψηφία του Δ.Σ. να πάρει αυτή την απόφαση είναι κυρίως λόγοι που 
βασίζονται στην αρχή του "fair play" και στο ότι οι αγώνες πρέπει να κερδίζονται στον αγωνιστικό 
χώρο και όχι στα χαρτιά (τουλάχιστον για θέματα παρόμοιας σημασίας).»

21/12/09 ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 3-6 ...

Διεξήχθη  χθες  το  απόγευμα  στο  Βραχάτι  ο  αγώνας για  την  2η αγωνιστική  της  Α΄  κατηγορίας 
ΠΟΦΕΠΑ μεταξύ της τοπικής ομάδος "Εκτός  Αθηνών" και  της μικτής ομάδος Αγ.  Βαρβάρας / 
Περάματος. Μετά από έναν αρκετά ενδιαφέροντα αγώνα νικήτρια αναδείχθηκε η φιλοξενούμενη 
ομάδα με σκορ 6-3 με την παρακάτω αναλυτική εξέλιξη:

ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ : 3-6

ΚΑΛΠΑΞΗΣ. – ΣΙΨΑΣ 0-3
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ – ΤΖΑΝΕΤΗΣ 3-0
ΖΙΟΥΒΑΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 0-3
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ – ΣΙΨΑΣ 3-2
ΚΑΛΠΑΞΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 0-3
ΖΙΟΥΒΑΣ – ΤΖΑΝΕΤΗΣ 0-3
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 0-3
ΖΙΟΥΒΑΣ – ΣΙΨΑΣ 0-3
ΚΑΛΠΑΞΗΣ – ΤΖΑΝΕΤΗΣ 3-2

22/12/09 Σ.Υ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3-6 ...

Ο Ποσειδώνας Αμαρουσίου αναδείχτηκε νικητής, στο πρώτο του παιχνίδι για τον 1ο όμιλο της Γ' 
κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ, ύστερα από ένα συναρπαστικό αγώνα, ο οποίος διεξήχθη χθες το μεσημέρι 

http://www.veteranoi.kareas.gr/


(Δευτέρα 21-12-09)  στο  κέντρο  της  Αθήνας,  κόντρα στους καλούς  φίλους  του  Σ.Υ.  Εμπορικής 
Τράπεζας. 4 παιχνίδια έληξαν 3-2 και μάλιστα στα 3, χρειάστηκαν πάνω από 11 νικηφόροι πόντοι 
για  την εξαγωγή του αποτελέσματος.  Μετά από όλα αυτα,  το  σκορ έκλεισε στο 3-6  υπέρ του 
Ποσειδώνα Αμαρουσίου.
 
Αναλυτικά τα σκορ :
 
ΣΑΡΑΝΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 3-0 (11/3,11/4,11/4)
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 2-3 (11/7,11/4,8/11,9/11,10/12)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΟΥΚΑ 1-3 (6/11,5/11,11/7,9/11)
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1-3 (11/5,5/11,3/11,10/12)
ΣΑΡΑΝΤΟΥ - ΚΟΥΚΑ 3-0 (11/9,11/8,11/3)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 2-3 (12/10,6/11,7/11,11/8,9/11)
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΥΚΑ 3-0 (13/11,11/4,11/4)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 2-3 (3/11,5/11,11/6,11/7,15/17)
ΣΑΡΑΝΤΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 2-3 (6/11,8/11,11/5,11/3,10/12)
 
Kαι μια αναμνηστική φωτογραφία αμέσως μετά τον αγώνα:
 

 
(Αποστολή κειμένου και photo: Φωτάκης Τάκης)

22/12/09 ΑΚΔ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4-5 ...

Χθες το απόγευμα (Δευτέρα 21-12-09) πραγματοποιήθηκε στο Μαρούσι ο 2ος αγώνας της ομάδας 
του  ΑΚΔ Αμαρουσίου  για  την  Β'  κατηγορία  ΠΟΦΕΠΑ,  η  οποία  ηττήθηκε  από την  ομάδα  της 
Κηφισιάς,  μετά από ένα δυνατό παιχνίδι,  με τελικό σκορ 4-5.  Μέχρι  το 3-3 το παιχνίδι  έδειχνε 
ντέρμπι, όμως η ομάδα της Κηφισιάς ανέβασε απόδοση, και πήρε τα επόμενα 2 κρίσιμα παιχνίδια. 
Όλα αυτα, φυσικα σε φιλικό κλίμα.
 
Αναλυτικά τα σκορ :
 



ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ - ΠΙΤΤΑΣ 1-3 (13/11,4/11,5/11,9/11)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 3-0 (11/8,11/2,11/1)
ΣΤΕΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3-0 (11/8,11/5,11/8)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΠΙΤΤΑΣ 2-3 (4/11,4/11,11/7,11/8,8/11)
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 0-3 (8/11,7/11,4/11)
ΣΤΕΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 3-0 (11/4,11/7,11/6)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 0-3 (4/11,9/11,7/11)
ΣΤΕΛΛΑΣ - ΠΙΤΤΑΣ 0-3 (8/11,8/11,7/11)
ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ - ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 3-0 (11/4,11/3,11/6)
 
(Αποστολή κειμένου: Φωτάκης Τάκης)

29/12/09 Στις 32.500 επισκέψεις έφτασε το site του ΠΟΦΕΠΑ ...

Σημαντική  αύξηση  παρουσίασε  η  επισκεψιμότητα  στο  site  του  ΠΟΦΕΠΑ  για  το  έτος  2009. 
Συγκεκριμένα παρουσίασε μια άνοδο της τάξης του 80 % . Από 18000 επισκέψεις το 2008 έφτασε 
τις  32500  το  2009.  Αυτό  οφείλεται  κατά  ένα  μεγάλο  μέρος  στους  φίλους  του  ΠΟΦΕΠΑ που 
συμμετέχουν στην ενημέρωση αποστέλλοντας τα νέα των ομάδων τους για δημοσίευση. Γ ι αυτό 
καλούμε και όλους τους υπόλοιπους να δραστηριοποιηθούν πράτοντας το ίδιο για ακόμη καλύτερο 
αποτέλεσμα  στην  ενημέρωση  του  site.  Tέλος  ευχαριστούμε  όλους  για  την  εμπιστοσύνη  που 
δείχνουν και επ ευκαιρία της επικείμενης Πρωτοχρονιάς ευχόμαστε σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με 
Υγεία και Ευτυχία. 
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	12/07/09 Θλίψη για τον χαμό του Παναγιώτη Πολίτη..
	21/08/09 Πρόσκληση για Διοικητικό Συμβούλιο..
	26/08/09 Oι Εκτός Αθηνών ενδιαφέρονται για φιλικούς αγώνες ...
	03/09/09 Στις 28/09/2009 έκτακτη Γ.Σ. των μελών του ΠΟΦΕΠΑ ...
	22/09/09 Προτάσεις του Δ.Σ. για την Γ.Σ. της 28/9/09 ...
	29/09/09 Mε επιτυχία έγινε χθες η Γ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ ...
	18/10/09 Aυριο Δευτέρα οι κληρώσεις του ΠΟΦΕΠΑ ...
	20/10/09 Eγιναν χθες οι κληρώσεις του ΠΟΦΕΠΑ ...
	05/11/09 Ολοκληρώθηκε η Α΄φάση του Κυπ.ΠΟΦΕΠΑ ...
	07/11/09 H Aγ.Βαρβάρα/Πέραμα εύκολα την Κηφισιά 7-0 ...
	9/11/09 Ο ΑΚΤΩΡ πέρασε στην 8άδα του Κυπέλλου ...
	10/11/09 Σπουδαία νίκη για το ΠΑΝΘΕΟ ...
	10/11/2009 Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΤΗΝ 8ΑΔΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ...
	10/11/09 Οι Βετ. Καρέα 4-3 το ΑΚ Δ.Αμαρουσίου ...
	13/11/09 Συμπληρωματικές δηλώσεις παικτών ...
	16/11/2009 Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ...
	17/11/09 Διευκρινίσεις για την ενημέρωση του site του ΠΟΦΕΠΑ ...
	18/11/09 Kαι ο Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ στην οκτάδα, 6-1 τους ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ...
	20/11/09 Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΒΕΤ.ΚΑΡΕΑ 4-3 ...
	24/11/09 To Πάνθεο στους 4 του Κυπέλλου ...
	25/11/09 Σκέψεις του ΠΟΦΕΠΑ για διεθνή τουρνουά Βετεράνων ...
	01/12/09 AKTΩΡ - ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5-4 ...
	2/12/09 Νίκη 8-0 εκτός έδρας για το ΑΚ Δ.Αμαρουσίου ...
	3/12/09 Aγ. Βαρβάρα/Πέραμα - Δ.Γλυφάδας 5-4 ...
	04/12/09 Η AΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ στον Τελικό του Κυπέλλου ...
	7/12/09 Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Δ. ΒΟΥΛΑΣ 3-6 ...
	11/12/09 Aποχώρησαν από την Γ΄κατηγορία οι ΝΕΟΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ...
	11/12/09 Ανερχομενοι Αμαρουσίου - Σ.Υ. Τραπ. Ελλάδος 9-0 ...
	11/12/09 Αύριο Σάββατο ο Τελικός του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ ...
	12/12/09 Διπλασίασαν τις νίκες τους οι Ανεξ. ΑΟ Ταταύλα ...
	13/12/09 H Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα κατέκτησε το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ ...
	13/12/09 Δεύτερη νίκη για τον Καρέα στην Β΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ ...
	19/12/09 H απόφαση του Δ.Σ. για τον αγώνα ΠΑΝΘΕΟ-ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ...
	21/12/09 ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 3-6 ...
	22/12/09 Σ.Υ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3-6 ...
	22/12/09 ΑΚΔ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4-5 ...
	29/12/09 Στις 32.500 επισκέψεις έφτασε το site του ΠΟΦΕΠΑ ...


