
03/01/2011 Διπλές αναμετρήσεις αύριο ΕΛΛΑΔΟΣ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ... 

Με κοινό στόχο τη θετική αρχή στη νέα χρονιά οι εθνικές μας ομάδες ολοκληρώνουν σήμερα την 
προετοιμασία τους για τη διπλή αναμέτρηση της Τρίτης με το Λουξεμβούργο στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Λίγκας 2009-2012. Οι άνδρες αγωνίζονται στο δουκάτο και οι γυναίκες στην αίθουσα 
STAG του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αμφότεροι για την 9η αγωνιστική των γκρουπ Α στην 
Standard Division της διοργάνωσης. Η μεγάλη βαθμολογική σημασία βέβαια, υπάρχει στον αγώνα 
των ανδρών, όπου η Ελλάδα έρχεται με νίκη ένα βήμα πιο κοντά στην εξασφάλιση της πρωτιάς 
στο γκρουπ. 

Το συγκρότημα του Κώστα Βατσακλή αναχωρεί νωρίς την Δευτέρα το πρωί για το Λουξεμβούργο, 
όπου θα φτάσει μέσω Πράγας. Οι διεθνείς θα προπονηθούν στον χώρο τέλεσης του αγώνα το 
απόγευμα της Δευτέρας και το πρωί της Τρίτης. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει συμπεριλάβει στην 
αποστολή τους Παναγιώτη Γκιώνη, Κώστα Παπαγεωργίου και Κώστα Λαγογιάννη. Ο τελευταίος 
έκανε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση πριν από δώδεκα ημέρες, στο εντός έδρας ματς με την 
Ελβετία και ξαναπαίρνει άμεσα την ευκαιρία της συμμετοχής. Υπογραμμίζει ότι για τον ίδιο είναι 
καλό τεστ ο αγώνας στο Λουξεμβούργο και γενικότερα θεωρεί ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο 
εύκολα για την εθνική μας όσο ήταν απέναντι στους Ελβετούς. «Σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο το 
ματς αυτό. Βέβαια, είμαστε ξεκάθαρα το φαβορί, όπως είχαμε δείξει και στον αντίστοιχο αγώνα της 
Αθήνας, όμως το Λουξεμβούργο έχει αρκετά ανταγωνιστικούς παίκτες. Τα επιμέρους παιχνίδια 
χρειάζονται προσοχή επομένως και ειδικά για μένα θέλω να πω ότι αυτός ο αγώνας δεν θα έχει 
καμία σχέση με εκείνον απέναντι στην Ελβετία. Παίκτες όπως ο Τσιότσιου και ο Μίχελι βρίσκονται 
κοντά μου στην παγκόσμια κατάταξη, ο Κιλ είναι πιο πίσω, αλλά για μένα θα είναι καλό το τεστ 
όποιον κι αν αντιμετωπίσω. Γενικά, η ομάδα απαιτείται να δείξει τη δέουσα προσοχή και 
σοβαρότητα γιατί θέλει οπωσδήποτε τη νίκη». 

Ο Κώστας Λαγογιάννης επανεμφανίζεται σε εκτός έδρας αγώνα της εθνικής  ύστερα από τέσσερα 
χρόνια και την αναμέτρηση στην Αυστρία, τον Ιανουάριο του 2007, για τη Σούπερ κατηγορία του 
τότε Λιγκ. Στο 30ο έτος της ηλικίας του εξακολουθεί να αναζητά την αγωνιστική βελτίωση και 
αντιμετωπίζει με ζωηρό ενδιαφέρον αγώνες όπως αυτοί της Ευρωπαϊκής Λίγκας. «Κίνητρα 
υπάρχουν πάντα. Στην Ευρώπη το επίπεδο είναι πολύ ανταγωνιστικό κι εφόσον προσπαθείς για 
την ανέλιξή σου, θέλεις να είσαι κι εσύ ανταγωνιστικός και να γίνεις όσο καλύτερος μπορείς. Το 
βασικό κίνητρο βέβαια, είναι να σημειώνεις νίκες με το εθνόσημο και να προσφέρεις στην πατρίδα 
σου. Είναι μεγάλη η χαρά όποτε το πετυχαίνεις αυτό και από εκεί ξεκινούν όλα», δήλωσε ο 
πολύπειρος αθλητής.   

ΕΞΤΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΝΙ ΞΙΑ ΛΙΑΝ 

Η αναμέτρηση της εθνικής γυναικών με το Λουξεμβούργο θ' αρχίσει στις 6μ.μ. και δίνει ξεχωριστό 
κίνητρο στους φίλους του αθλήματος να βρεθούν στο φαληρικό στάδιο. Ναι μεν οι ελπίδες για την 
κατάληψη της 2ης προνομιούχου θέσης στο γκρουπ είναι μόνο θεωρητικές πλέον (άλλωστε το 
πέρασμα στην 4άδα ποτέ δεν είχε τεθεί ως στόχος από τον Γιώργο Καρύτσα και τις αθλήτριες του), 
αλλά η παρουσία της πρώην πρωταθλήτριας κόσμου και Ευρώπης Νι Ξια Λιαν προσδίδει 
ιδιαιτερότητα στον αγώνα και μπορεί ν' αποτελέσει πόλο έλξης για τον κόσμο. Η κινεζικής 
καταγωγής αειθαλής αθλήτρια είναι επικεφαλής στην αποστολή του Λουξεμβούργου, που φτάνει 
στην Αθήνα αύριο το μεσημέρι. Μαζί της θα είναι οι συμπαίκτριές της Τέσι Γκοντερίγκερ και Βινίτα 
Σλινγκ και η προπονήτρια Σου Χιουν Σεν. Το Λουξεμβούργο έχει μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο, 
καθώς είναι στη 2η θέση του γκρουπ Α (11 βαθμοί) και κυνηγά την πρόκριση στα ημιτελικά της 
κατηγορίας. Η εθνική μας, που βασίζεται στις Κατερίνα Ντουλάκη, Φιλαρέτη Εξάρχου και Μαρία 
Χριστοφοράκη, βρίσκεται στην 4η θέση με 9 βαθμούς. 

(Πηγή είδησης:www.httf.gr) 

05/01/2011 Δύο νίκες κόντρα στο Λουξεμβούργο πέτυχαν οι Εθνικές Ομάδες ... 

 



Διπλή επιτυχία σημειώθηκε χθες στους αγώνες που έδωσαν οι Εθνικές μας ομάδες Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης Ανδρών και Γυναικών στα πλαίσια της Ευρωπαικής Λίγκας κόντρα στις ομάδες του 
Λουξεμβούργου. Πιο συγκεκριμένα στο ΣΕΦ χθες το απόγευμα η Εθνική ομάδα των Γυναικών 
κατόρθωσε να νικήσει με σκορ 3-2 σ’ ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι όπου με το Λουξεμβούργο 
αγωνίστηκε η περίφημη πρώην Κινέζα Παγκόσμια πρωταθλήτρια (48 ετών) Νι Ξια Λιαν .Για την 
Ελληνική ομάδα τις νίκες πέτυχαν από μία οι Ντουλάκη Αικ.και Εξάρχου Φιλαρέτη καθώς και στο 
διπλό οι Εξάρχου-Χριστοφοράκη. Για το Λουξεμβούργο τις δύο νίκες πέτυχε η Νι Ξια Λιαν επί της 
Χριστοφοράκη Μ. και επί της Ντουλάκη. Παρά του ότι η νίκη αυτή ήταν άνευ βαθμολογικής 
σημασίας για την Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική επιτυχία και βασικά μια νίκη γοήτρου. 

Για να δείτε πλήρη ανάλυση και λεπτομερή στοιχεία του αγώνα των Γυναικών, μπορείτε να κάνετε 
κλικ ΕΔΩ. 

Την ίδια ώρα η Εθνική ομάδα των Ανδρών αγωνίστηκε εκτός έδρας στο Λουξεμβούργο και νίκησε 
εύκολα 3-0 με σύνθεση τους Παπαγεωργίου - Γκιώνη - Λαγογιάννη. Η νίκη αυτή φέρνει πιο κοντά 
στο στόχο την Ελλάδα που είναι η κατάληψη μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων του Ομίλου που 
δίνει και την πρόκριση στα ημιτελικά. 

Για να δείτε πλήρη ανάλυση και λεπτομερή στοιχεία του αγώνα των Ανδρών, μπορείτε να κάνετε 
κλικ ΕΔΩ. 

05/01/2011 Στις 10/1/2011 η κοπή Πίτας της ΕΦΟΕΠΑ με βράβευση ΠΟΦΕΠΑ ... 

Την προσεχή Δευτέρα 10/01/2011 στις 7 μμ στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης STAG του 
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας η ΕΦΟΕΠΑ θα κάνει την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση της κοπής της 
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας παράλληλα με τις απονομές των επάθλων στις νικήτριες ομάδες όλων 
των κατηγοριών της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Το ξεχωριστό στην φετεινή εκδήλωση που έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ΠΟΦΕΠΑ είναι ότι η ΕΦΟΕΠΑ με επίσημο έγγραφό της που 
απέστειλε προς το Δ.Σ. του Ομίλου κάνει γνωστό ότι η Ελληνική Ομοσπονδία αποφάσισε να 
βραβεύσει στην εκδήλωση αυτή και τον ΠΟΦΕΠΑ σε ένδειξη αναγνώρισης για την προσφορά του 
στον χώρο των βετεράνων και ανεξαρτήτων αθλητών. Συγκεκριμένα στην πρόσκληση που έλαβε ο 
ΠΟΦΕΠΑ αναφέρονται μεταξύ άλλων: 

<<...το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΟΕΠΑ επιθυμεί να σας εκφράσει τα συγχαρητήρια αλλά και τις 
θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά του Ομίλου σας στην Ελληνική Επιτραπέζια 
Αντισφαίριση και ειδικότερα στα προγράμματα άθλησης στον χώρο των βετεράνων και των 
ανεξαρτήτων αθλητών. Τα τελευταία χρόνια ο Σύνδεσμός σας αποδεικνύει στην πράξη το πως 
αντιλαμβάνεται τον ρόλο και την αξία του αθλητισμού σαν λειτουργία αλλά και σαν αξία στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με το σκεπτικό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας 
αποφάσισε στην συνεδρίασή του της 21ης Δεκεμβρίου 2010 να σας απονείμει τιμητική διάκριση ως 
την ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης για τα όσα ο Ομιλός σας έχει πράξει για την πρόοδο και την 
ανάπτυξη της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στον ευαίσθητο χώρο των βετεράνων.....>> 

Η κίνηση αυτή της ΕΦΟΕΠΑ είναι πολύ σημαντική για τον ΠΟΦΕΠΑ και θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
δείχνει από τη μια την αναγνώριση της μέχρι τώρα προσφοράς του ΠΟΦΕΠΑ και από την άλλη τις 
καλές προθέσεις που έμπρακτα δείχνει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για συνέχιση της συνεργασίας 
της με τον ΠΟΦΕΠΑ που τον τελευταίο καιρό οφείλουμε να τονίσουμε ότι είναι σε εξαιρετικό 
επίπεδο. Καλούμε λοιπόν όσους φίλους θέλουν να έλθουν και να παρακολουθήσουν από κοντά 
την ανωτέρω εκδήλωση την ερχόμενη Δευτέρα 10/01/2011 ώρα 7 μμ στην αίθουσα  επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης STAG στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 

08/01/2011 Aνεξ. ΑΟ Ταταύλα - Τιτάνες 8-1 ... 

Τρίτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες για τους ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ.Σε αγώνα που διεξήχθη χθες 
7/1/2011 στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο για τη Β’ κατηγορία των πρωταθλημάτων του ΠΟΦΕΠΑ 
νίκησε την ομάδα των ΤΙΤΑΝΩΝ με σκορ 8-1. 

http://www.httf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1134:-3-2-&catid=1:2009-02-21-22-25-45&Itemid=15
http://www.httf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:-3-0-&catid=1:2009-02-21-22-25-45&Itemid=15


Αναλυτικά η εξέλιξη και τα σκορ των ατομικών αγώνων: 
  
ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ - ΤΙΤΑΝΕΣ : 8-1 
  
ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ – ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 3-0 (11/8, 12/10, 11/7) 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ – ΣΑΛΩΜ  3-0 (11/5, 11/7, 11/1) 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ - ΣΩΧΟΣ   3-1 (11/3, 8/11, 11/6, 12/10) 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ  3-0 (11/4, 11/6, 11/9) 
ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ - ΣΩΧΟΣ   3-0 (11/4, 11/3, 11/8) 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΣΑΛΩΜ   3-2 (11/3, 4/11, 8/11, 14/12, 11/6) 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΣΩΧΟΣ   3-0 (11/4, 11/2, 11/8) 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ  1-3 (2/11, 6/11, 11/4, 8/11)    
ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ - ΣΑΛΩΜ   3-0 (11/4, 11/6, 11/6) 

(αποστολή κειμένου:Θεοδωρίδης Θεόδ.) 

11/01/2011 Προτάσεις τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού ... 

Μια σειρά προτάσεων τροποποίησης του εσωτ.Κανονισμού Ποφεπα προτίθεται να προτείνει το 
σημερινό Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μελών του στις 31/01/2011. 
Δημοιεύουμε παρακάτω τον πλήρη κατάλογο των προτάσεων προς ενημέρωση των μελών του: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΦΕΠΑ ,ΙΑΝ 2011 
  

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ 
Παραγρ.5  

«Ανεξάρτητος είναι ο αθλητής που ουδέποτε  είχε  δελτίο αθλητικής ταυτότητας της ΕΦΟΕΠΑ ή 
άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας και είναι άνω των 18 ετών.» 

 
Πρόταση τροποποίησης ως εξής: 

 
«Ανεξάρτητος είναι ο αθλητής που ουδέποτε είχε δελτίο αθλητικής ιδιότητος και υγείας της 

ΕΦΟΕΠΑ ή άλλης Εθνικ΄ής Ομοσπονδίας και είναι 18 ετών τουλάχιστον και άνω.» 

 
Παράγρ.6 

 
«Βετεράνος είναι ο αθλητής που είχε ή και εξακολουθεί να έχει δελτίο αθλητικής ταυτότητας της 

ΕΦΟΕΠΑ ή άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας, είναι άνω των 30 ετών και έχει τις προυποθέσεις όπως 
αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.» 

 
Πρόταση τροποποίησης ως εξής: 

 
«Βετεράνος είναι ο αθλητής που είχε ή και εξακολουθεί να έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητος και υγείας 

της ΕΦΟΕΠΑ ή άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας και είναι 40 ετών τουλάχιστον και άνω.» 
 

Παράλληλα με την ανωτέρω τροποποίηση στην παρ. 6 προτείνονται οι παρακάτω περιορισμοί: 
 

-Βετεράνοι αθλητές αυτής της κατηγορίας έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται παράλληλα στα ομαδικά 
της ΕΦΟΕΠΑ  αλλά και του ΠΟΦΕΠΑ εφ όσον η θέση τους στο τελευταίο επίσημο Ranking List της 

ΕΦΟΕΠΑ  της προηγούμενης αθλητικής σεζόν είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 100 (ή το 50 ή χωρίς 
περιορισμό). 

 
-Βετεράνοι αθλητές αυτής της κατηγορίας πρέπει να δηλώνονται ΜΟΝΟ στην αρχή κάθε 

αγωνιστικής σεζόν. 
 

-Βετεράνοι αθλητές αυτής της κατηγορίας δεν δικαιούνται να μετακινηθούν στην διάρκεια της ίδιας 
αγωνιστικής σεζόν σε άλλη ομάδα για ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ. 

 
 



Παράγρ.15 
 

«Τα πρωταθλήματα κατηγοριών διεξάγονται σε ένα γύρο και ένας προς όλους.» 
 

Πρόταση τροποποίησης ως εξής: 
 

«Τα πρωταθλήματα κατηγοριών διεξάγονται με απόφαση του ΔΣ σε έναν ή δύο γύρους και ένας 
προς όλους ή όπως αλλιώς αποφασίζει το Δ.Σ..» 

 
Παράγρ.22 

 
«Στα ομαδικά πρωταθλήματα κατηγοριών και στο κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ οι βετεράνοι δεν πρέπει να 

έχουν αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες της ΕΦΟΕΠΑ ή άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.» 

 
Πρόταση τροποποίησης ως εξής: 

 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

 
Παράγρ.27 

 
«Στην τελευταία κατηγορία δεν γίνονται αγώνες play – off για τις τελευταίες θέσεις.» 

 
Πρόταση τροποποίησης ως εξής: 

 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

 
Γ΄ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

 
Παράγρ.3 

 
«Οι 4 πρώτοι ανεξάρτητοι αθλητές των ατομικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ στις κατηγορίες 40-50, 50-60 

κλπ μπορούν (αν το επιθυμούν) να λαμβάνουν μέρος και στο αντίστοιχο ηλικιακό πρωτάθλημα των 
Βετεράνων, χωρίς την καταβολή νέου παράβολου συμμετοχής.» 

 
Πρόταση τροποποίησης ως εξής: 

 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

 
Ε΄ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

 
Παρ. 2 

 
«Κάθε κατηγορία έχει δέκα (10) ή λιγότερες ομάδες (από το 2010-11).» 

 
Πρόταση τροποποίησης ως εξής: 

 
«Ο αριθμός των ομάδων κάθε κατηγορίας προβλέπεται στην προκήρυξη των ομαδικών αγώνων 

ΠΟΦΕΠΑ με απόφαση του Δ.Σ.» 
 

 
Παράγρ.3 

 
«Οταν πρωτοδημιουργείται μια κατηγορία και είναι δυνατόν ανάλογα με τις συμμετοχές οι ομάδες 

να είναι  περισσότερες των δέκα  τότε δημιουργούνται 2 ή περισσότεροι ομιλοι. Ο τρόπος 
διεξαγωγής του πρωταθλήματος της τελευταίας εκάστοτε κατηγορίας ρυθμίζεται με απόφαση του 

Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ.» 
 

Πρόταση τροποποίησης ως εξής: 



 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Κριτήρια δικαιώματος συμμετοχής Βετεράνου αθλητή  στα ομαδικά πρωταθλήματα του ΠΟΦΕΠΑ: 

ΗΛΙΚΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ             ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΟΕΠΑ 
                                                                        ή ΑΛΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
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Πρόταση να προστεθεί η εξής σημείωση: 

 
«Το παράρτημα αυτό, εξακολουθεί να ισχύει για όσους Βετεράνους έχουν δηλωθεί στα ομαδικά και 

το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ ή πρόκειται να δηλωθούν  μέχρι και την 31/01/2011.» 

11/01/2011 Βράβευση του ΠΟΦΕΠΑ στην γιορτή κοπής πίτας της ΕΦΟΕΠΑ ... 

Μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα και παρουσία αρκετών επισήμων έγινε χθες το απόγευμα στην 
αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας η Ετήσια Γιορτή της κοπής 
της πίτας της ΕΦΟΕΠΑ. Στην εκδήλωση δόθηκαν τα έπαθλα σε όλες τις νικήτριες ομάδες των 
διασυλλογικών πρωταθλημάτων της αθλητικής χρονιάς 2009-10 καθώς και ωρισμένες τιμητικές 
διακρίσεις σε πρόσωπα ή φορείς που προσέφεραν ο καθένας στον τομέα του σημαντικές 
υπηρεσίες για το καλό της  Ελληνικής Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.Μεταξύ των τιμηθέντων ήταν 
και ο ΠΟΦΕΠΑ για την προσφορά και το έργο του στον τομέα των Βετεράνων και Ανεξαρτήτων 
Αθλητών. Ηταν μια σημαντική στιγμή για τον ΠΟΦΕΠΑ η αναγνώριση αυτή από την επίσημη 
ομοσπονδία και δηλώνουμε ότι ο ΠΟΦΕΠΑ θα συνεχίσει να προσφέρει σημαντικό έργο και να 
συμπληρώνει όπου χρειάζεται με διάφορες δραστηριότητες βοηθώντας έτσι την διάδοση και την 
ανάπτυξη της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.Μεταξύ των επισήμων που παρευρέθησαν ήταν και ο 
Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Μπιτσαξής, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Καπράλος, οι Βουλευτές κ.κ Καρύδης, 
Νεράτζης, Μελάς, Μίχος, εκπρόσωποι του Δημάρχου Πειραιά, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. 
Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου κ.Γερακάρης κλπ. 

Αναλυτική περιγραφή της χθεσινής εκδήλωσης μπορείτε να διαβάσετε κάνοντας κλικ ΕΔΩ. 

Παραθέτουμε ακόμη πιο κάτω ωρισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την χθεσινή γιορτή: 

http://www.httf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:2011-01-11-11-55-03&catid=1:2009-02-21-22-25-45&Itemid=15


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

18/01/2011 ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 4-5 ... 

Η πρώτη νίκη για τα ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ήλθε εκτός έδρας! Σε αγώνα που διεξήχθη το Σάββατο 
15/1/2011 στην αίθουσα του Βραχατίου για την Β΄ κατηγορία του πρωταθλήματος ΠΟΦΕΠΑ, τα 
ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ νίκησαν τους ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ με σκορ 4-5 !! Αναλυτικά ή εξέλιξη και τα 
σκορ των ατομικών αγώνων: 

ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ : 4-5 

ΒΟΓΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ   0-3 (8/11,6/11,9/11) 
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΠΑΥΛΟΥ   3-0 (11/4,13/11,11/5) 
ΖΙΟΥΒΑΣ-ΚΑΠΙΡΗΣ   3-1 (9/11,11/4,11/7,11/9) 
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  3-1 (13/11,11/9,9/11,13/11) 
ΒΟΓΑΣ - ΚΑΠΙΡΗΣ    0-3 (8/11,4/11,14/16) 
ΖΙΟΥΒΑΣ - ΠΑΥΛΟΥ    3-0 (11/5,11/7,11/8) 
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ-ΚΑΠΙΡΗΣ   2-3 (10/12,11/7,17/15,7/11,9/11) 
ΖΙΟΥΒΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ   2-3 (10/12,11/5,10/12,11/4,9/11) 
ΒΟΓΑΣ - ΠΑΥΛΟΥ    1-3 (1/11,12/12,8/11,5/11) 

(Αποστολή κειμένου: Βασιλειάδης Ισαάκ 

23/01/2011 ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 5-4 ... 

Την πρώτη τους νίκη πέτυχαν οι Ανερχόμενοι Αμαρουσίου στην Β' κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ, 
κερδίζοντας χθες (22/1/2011) την ομάδα της Εμπορικής Τράπεζας. Ο αγώνας έγινε στο Μαρούσι 
και είχε πολύ καλά ατομικά παιχνίδια από τους παίκτες και των δύο ομάδων. 

Αναλυτικά τα σκορ : 
 
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ : 5-4 
 
ΒΑΓΙΑΣ – ΣΑΡΑΝΤΟΥ  3-1 (12/10,6/11,11/8,13/11) 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ   0-3 (8/11,13/15,4/11) 



ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 3-0 (11/2,11/6,11/6) 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΣΑΡΑΝΤΟΥ   1-3 (13/11,3/11,7/11,4/11) 
ΒΑΓΙΑΣ - ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ   3-0 (11/7,11/6,11/6) 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ   3-2 (9/11,11/3,11/6,8/11,12/10) 
ΚΟΥΚΑ - ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ   1-3 (4/11,8/11,11/5,6/11) 
ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΣΑΡΑΝΤΟΥ   3-0 (11/6,11/4,18/16) 
ΒΑΓΙΑΣ - ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ   1-3 (9/11,11/5,5/11,5/11) 
  

25/01/2011 "ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ" - ΤΑΥΡΟΣ 2-6 .... 

Σε αγώνα που διεξήχθη στις 24-01-2011 στην αίθουσα του Άρη Βούλας, για τη Β΄κατηγορία του 
πρωταθλήματος του ΠΟΦΕΠΑ, τα «ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ» ηττήθηκαν από την ομάδα του ΤΑΥΡΟΥ, με 
σκορ 2-6. 

Αναλυτικά η εξέλιξη και τα σκορ των ατομικών αγώνων : 

ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΤΑΥΡΟΣ : 2-6 

ΚΑΠΙΡΗΣ – ΜΠΙΤΑΣ     0-3 (6/11, 3/11, 3/11) 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΜΟΛΝΤΟΒΕΑΝΟΥ  3-0 (11/4, 11/7, 11/8) 

ΠΑΥΛΟΥ – ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ   0-3 (9/11, 8/11, 2/11) 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΜΠΙΤΑΣ   2-3 (8/11, 4/11, 11/7, 11/8, 10/12) 

ΚΑΠΙΡΗΣ – ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ   0-3 (5/11, 5/11, 9/11) 

ΠΑΥΛΟΥ – ΜΟΛΝΤΟΒΕΑΝΟΥ  1-3 (1/11, 11/7, 8/11, 6/11) 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ  0-3 (6/11, 8/11, 8/11) 

ΚΑΠΙΡΗΣ – ΜΟΛΝΤΟΒΕΑΝΟΥ  3-0 (11/9, 11/5, 11/6) 

Αποστολή κειμένου : Βασιλειαδής Ισαάκ 

25/01/2011 Επιστολή - μήνυμα του Προέδρου του ΠΟΦΕΠΑ ... 

Επιστολή-μήνυμα του Προέδρου του ΠΟΦΕΠΑ κ. Σταύρου Πλακαντωνάκη προς όλους τους 
αρχηγούς και τα μέλη των ομάδων της Β. Ελλάδας που συμμετέχουν στις Ομαδικές συναντήσεις 
ΠΟΦΕΠΑ που ξεκινούν αυτές τις ημέρες ,δημοσιεύουμε σήμερα και ευχόμαστε και μεις με την 
σειρά μας ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στους αγώνες και να αθλείστε πάντα με κέφι και διάθεση. Το πλήρες 
κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: 

"Βούλα 25/01/2011 

Προς τους υπεύθυνους των ομάδων Βετεράνων/Ανεξαρτήτων  

-Κεντρικής Μακεδονίας: 

Παναγιώτου Πέτρο, Κουρούδη Ηλία, Ανυφαντάκη Δημήτρη, Αναστασιάδη Στάθη, Βερύκιο Βασίλειο, 

Ανδρεάδη Δημήτριο, Μανωλόπουλο Αντώνιο, Γρηγοριάδη Παναγιώτη, Γιοβά Γεώργιο & 

Αναστασιάδη Ιωάννη 

-Δυτικής Μακεδονίας: 

Λυγούρα Γεώργιο, Σκλιά Αλέξανδρο, Λιάπη Κων/νο, Χριστοδούλου Σάββα, Πανουκίδη Γεώργιο, 

Σιώπη Χρήστο & Στεφανίδη Γεώργιο 

-Ανατολικής Μακεδονίας / Θράκης: 

Τερζίδη Δημήτριο, Καραμπεάζη Γεώργιο, Τσαλαμάνη Δημήτριο & Καραουλάνη Βασίλειο  

 



Αγαπητοί φίλοι 

Εσείς και οι συμπαίκτες των ομάδων που δημιουργήσατε, αποτελείτε τους πρωτοπόρους της 

διάδοσης, ανάπτυξης και αναβάθμισης της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στις περιφέρειές σας. 

Είμαι απόλυτα βέβαιος , ότι οι φετινές ομάδες που λαμβάνουν μέρος στο πρωτάθλημα (22) με τις 

δικές σας προσπάθειες, την συμπαράσταση τη δική μας και την αγάπη για τον πινγκ πονγκ όλων 

μας, θα πολλαπλασιαστούν στις επόμενες χρονιές. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ευχαριστώ, σας συγχαίρω και εύχομαι καλούς αγώνες, 

με δυναμισμό, κέφι, ζωντάνια και διασκέδαση ". 

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤ. ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

25/01/2011 Συμπληρωματικές δηλώσεις παικτών ... 

Δημοσιεύουμε σήμερα τον κατάλογο με όλες τις συμπληρωματικές δηλώσεις παικτών που έχουν 
υποβληθεί απ όλες τις ομάδες μέχρι την ημερομηνία 15/01/2011. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι 
κατωτέρω αναφερόμενοι παίκτες έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι σαν ημερομηνία διεξαγωγής ενός 
αγώνα θεωρείται αυτή που αναφέρεται στο αρχικό πρόγραμμα των αγώνων και όχι τυχόν αναβολή 
του για ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ.Σε κάθε περίπτωση πάντως όποιος έχει οποιαδήποτε απορία 
σχετικά με το θέμα αυτό μπορεί να επικοινωνεί με τον Γ.Γ. του ΠΟΦΕΠΑ κ. Σιψά Κων. στο τηλ. 
6942.654411 για σχετικές διευκρινίσεις. Δείτε παρακάτω τον σχετικό πλήρη κατάλογο των 
συμπληρωματικών δηλώσεων παικτών: 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ μεχρι 15/01/2011 

ΟΜΑΔΑ     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΚΤΗ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΓΛΥΦΑΔΑ   Α΄    Τσακανίκας Ανδρέας   15/10/2010 
ΚΑΡΕΑΣ   Γ΄     Θώδου Δημήτριοσς   15/10/2010 
ΚΑΡΕΑΣ   Γ΄     Λαζάρου Ευστράτιος    12/11/2010 
ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ  Γ΄      Τζουγανάτος Παναγιώτης   21/10/2010 
ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ  Γ΄      Πετανίτης Αγγελος    21/10/2010 
ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ  Γ΄      Αντωνίου Απόστολος    23/12/2010 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. Α΄     Κεχαγιάς Κων/νος   16/11/2010 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡ.   Β΄    Γιάννου Στυλιανός    17/12/2010 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ. Α΄     Κουβουτσάκης Ευστάθιος   22/12/2010 
ΑΓΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Γ΄   Μπούρας Βασίλειος    16/11/2010 
ΠΑΝΘΕΟ   Α΄     Ζμπίγκνιεβ Ντεβασέβσκι   17/11/2010 
ΠΑΝΘΕΟ   Α΄     Προκοπίου Εμμαν.    09/12/2010 
ΒΕΤ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ  Α΄     Ραιδεστινός Θεόδωρος   12/11/2010 
ΑΣΤ.ΕΚΤ.ΑΘΗΝΩΝ Β΄     Κονταξάκης Κων   03/11/2010 
ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣ. Β΄     Σαλίβερος Δημήτριος    14/12/2010 
ΤΙΤΑΝΕΣ   Β΄     Νικολάου Τιμολέων    10/01/2011 
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ   Β΄     Σγουρόπουλος Νικόλαος   14/01/2011 
 

 
 
 
 
 
 



26/01/2011 Aλλαγή ημερομηνίας του 2ου τουρνουά Βετεράνων-Ανεξαρτήτων της 
Θεσ/νίκης... 

Οπως ανακοινώθηκε από την Τοπική Επιτροπή Β.Ελλάδας της ΕΦΟΕΠΑ το προγραμματισμένο 
2ο τουρνουά Βετεράνων - Ανεξαρτήτων Β. Ελλάδας της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν 2010-11 
που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15/5/2011 στην Θεσ/νίκη, άλλαξε ημερομηνία και 
θα γίνει την Κυριακή 17/4/2011. Ο λόγος αυτής της αλλαγής ήταν ότι την ίδια ημερομηνία 
(15/5/2011) θα διεξαχθεί το 2ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Βετεράνων Ατομικών αγωνισμάτων 
(μάλλον στην Λάρισα) που θα διοργανωθεί από τον ΠΟΦΕΠΑ με την συνεργασία της ΕΦΟΕΠΑ για 
2η συνεχή χρονιά και για πρώτη φορά εκτός Αθηνών. Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με την 
αλλαγή αυτή δημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση που εξέδωσε η Τοπική Επιτροπή 
Β.Ελλάδας της ΕΦΟΕΠΑ: 

Τοπική Επιτροπή Β. ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφεία    :  Περίπτερο 1 HELEXPO - ΔΕΘ  
Τηλ. – fax :  2310237108 
e-mail : temaked@httf.gr. 
  

A N A K O I N Ω Σ Η 
  
"Από την Τοπική Επιτροπή Β. Ελλάδας ανακοινώνεται ότι το 2ο Τουρνουά Βετεράνων- 
Ανεξαρτήτων, Ατομικών Αγωνισμάτων Β. Ελλάδας,  θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17/4/2011 
στο Περίπτερο 1 της ΔΕΘ, αντί για τις 15/5/2011 που αρχικά είχε προγραμματιστεί.  
Ημερομηνία λήξης των δηλώσεων ορίζεται η 11η Απριλίου  2011."   
  

26/01/2011 Ξεκίνησαν οι αγώνες ΠΟΦΕΠΑ στην Θεσ/νίκη ... 

Τους πρώτους δύο αγώνες είχαμε χθες στην Θεσ/νίκη για το ομαδικό πρωτάθλημα Βετεράνων-
Ανεξαρτήτων του ΠΟΦΕΠΑ για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Είχαμε συγκεκριμένα τα 
εξής αποτελέσματα: 

ΚΙΛΚΙΣΦΑΙΡΙΣΗ - BEERPONGERS   7-2 
Δ.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2010 - Α.Π. ΘΕΣ.  1-8 

Από τον δεύτερο από τους πιο πάνω αγώνες Δ.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΑΠΘ 1-8 είναι και η κατωτέρω 
αναμνηστική φωτογραφία που απεικονίζει τους παίκτες και των δύο ομάδων μετά την λήξη του 
αγώνα. 

mailto:temaked@httf.gr


 

 

28/01/2011 ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ 1-5 ... 

Την τέταρτη νίκη τους σε ισάριθμους αγώνες πέτυχαν τα αστέρια των Ταταούλων σε αγώνα που 
διεξήχθη στις 27-07-2011 στην αίθουσα του Άρη Βο΄θλας, για τη Β’ κατηγορία του πρωταθλήματος 
του ΠΟΦΕΠΑ. Τα ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ηττήθηκαν εντός έδρας από την ομάδα των ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ 
με σκορ 5-1. 
Αναλυτικά η εξέλιξη και τα σκορ των ατομικών αγώνων : 

 
ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ : 1-5 
 
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ – ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  0-3 (4/11, 1/11, 9/11) 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  3-1 (12/10, 11/9, 7/11, 11/8) 
ΠΟΠΩΦ – ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ   0-3 (3/11, 2/11, 3/11) 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  0-3 (5/11, 9/11, 9/11) 
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ – ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ  0-3 (2/11, 6/11, 8/11) 
ΠΟΠΩΦ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   0-3 (3/11, 5/11, 2/11) 

 
Αποστολή κειμένου : Βασιλειαδής Ισαάκ 

 

29/01/2011 Νίκη 6-0 για την Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα στο ντέρμπυ με Ακτωρα ... 

Σημαντική νίκη με 6-0 πέτυχε σήμερα Σάββατο το απόγευμα (29/01/2011) η ομάδα Βετεράνων Αγ. 
Βαρβάρας και Περάματος επί της ισχυρής ομάδος του Ακτωρα. Παρά του ότι το σκορ δείχνει μια 
εύκολη επικράτηση στην πραγματικότητα έγιναν πολύ δυνατοί ατομικοί αγώνες που κρίθηκαν στις 
λεπτομέρειες. Για τους νικητές έπαιξαν οι Σιψάς-Ρομπούλιας-Μιχαηλίδης και σημείωσαν από δύο 
νίκες. Για τον Ακτωρα αγωνίστηκαν οι Κατριβέσης, Κανέλλος, Γιαννίτσας και Κατσιβέλης. 
Ακολουθεί η πλήρη ανάλυση των επί μέρους ατομικών αγώνων, καθώς και δύο φωτογραφικά 
στιγμιότυπα από τον σημερινό αγώνα : 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ / ΠΕΡΑΜΑ – ΑΚΤΩΡ : 6-0 

ΣΙΨΑΣ - ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ   3-0 (11/6,11/4,11/9) 



ΡΟΜΠΟΥΛΙΑΣ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ  3-0 (11/8,11/8,11/8) 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ- ΚΑΝΕΛΛΟΣ   3-2 (11/8,11/8,3/11,11/13,11/7) 
ΡΟΜΠΟΥΛΙΑΣ - ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ  3-1 (7/11,11/7,12/10,11/8) 
ΣΙΨΑΣ - ΚΑΝΕΛΛΟΣ    3-1 (11/3,11/7,2/11,11/9) 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ  3-0 (11/9,11/8,11/8) 

 

 

(Κείμενο και photos από:admin) 

  

  
 
 



04/02/2011 ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΑΓΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ 6-3 ... 

Τελείωσαν χθες  αργά  το βράδυ 3/2/2011 ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΚΤΙΑ  οι υποχρεώσεις της ομάδας των 
ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  στις 6 πρώτες  αγωνιστικές στη Γ΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ, με τον αγώνα 
εναντίον της ομάδας  ΑΓΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ. Το παιχνίδι έλαβε χώρα στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ και οι ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ήταν καλύτεροι και κέρδισαν με 6-3. 
 
Αναλυτικά οι ατομικοί αγώνες : 
 
ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – ΑΓΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ : 6  - 3 
 
KAΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΖΕΡΔΙΛΑΣ    3-0 (11/9 11/6, 11/9) 
ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ – ΣΤΑΘΑ   3-0  [11/8, 11/5, 11/7) 
ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΜΠΟΥΡΑΣ 1-3  (6/11, 9/11,13/11 ,9/11) 
ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ – ΖΕΡΔΙΛΑΣ   3-1 (11/4, 9/11 ,11/7, 11/7) 
KAΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΠΟΥΡΑΣ      2-3 (11/5, 10/12, 7/11,11/6, 11/4) 
ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΘΑ   3-0 (11/7,11/3, 11/3) 
ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ – ΜΠΟΥΡΑΣ   3-1 (11/7, 9/11, 11/4, 12/10) 
ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΖΕΡΔΙΛΑΣ  0-3 ( 7/11, 9/11, 8/11) 
KAΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΑΘΑ     3-0 (12/10, 11/8, 11/5) 
 
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο αθλητής Βλασσάς Γρηγόρης από την ομάδα των Ποντίων μέχρι τώρα  στις 
6 πρώτες αγωνιστικές έχει σε σύνολο αγώνων 18 (17 νίκες και 1 ήττα). 
 
(Αποστολή κειμένου:ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ.) 

05/02/2011 Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ ... 

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ που προέκυψε μετά τις εκλογές που 
διεξήχθησαν την περασμένη Δευτέρα 31/01/2011. Πιο αναλυτικά στις εκλογές αυτές υπήρξαν 9 
υποψηφιότητες για το Δ.Σ. που έλαβαν κατά σειράν τους εξής ψήφους: 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ  17 
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤ. 15 
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 15 
ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  13 
ΔΗΜΙΔΗΣ ΔΗΜ.  12 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12 
ΚΑΡΝΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓ  12 
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ. 10 
ΣΙΨΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  10 

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα προέκυψαν 2 παραιτήσεις (Καρνέσης Ε. και Παγουρτζής Παν.) 
και έτσι η τελική σύνθεση του Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα 5/2/2011 το απόγευμα, με 
ομόφωνες αποφάσεις για όλες τις θέσεις, είναι η ακόλουθη: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πλακαντωνάκης Σταύρος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :Μακρής Αγγελος 

ΤΑΜΙΑΣ :Κυριακόπουλος Δημήτριος 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Σιψάς Κων/νος 

ΕΦΟΡΟΣ: Γιαλούρης Λουκάς 

ΜΕΛΗ:Δημίδης Δημήτριος και Ιωάννου Βασίλειος 



Να σημειωθεί ότι επί πλέον εδόθησαν οι παρακάτω ειδικές αρμοδιότητες στους: 
ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΟ ως υπεύθυνο αγωνιστικού προγράμματος ΠΟΦΕΠΑ για όλη την Ελλάδα. 
ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΛΟΥΚΑ ως υπεύθυνο αγωνιστικού προγράμματος Α΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ως υπεύθυνο αγωνιστικού προγράμματος Β΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ. 
ΔΗΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ως υπεύθυνο αγωνιστικού προγράμματος Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ. 
 
Τέλος για την ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ υπήρξαν 3 υποψηφιότητες που εκλέγονται άπαντες με την 
εξής σειρά : 
 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  17 ψήφοι 
ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘ.  15 ψήφοι 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  14 ψήφοι. 

06/02/2011 O Kρεάνγκα στην κορυφή της Ευρώπης, νικητής του ΤΟΡ 12 ... 

Εντυπωσιακός, αποφασιστικός κι εν τέλει ασταμάτητος! Με καταπληκτική εμφάνιση ο Καλλίνικος 
Κρεάνγκα κατέκτησε το Ευρωπαϊκό ΤΟΠ 12 της Λιέγης, δικαιώθηκε για τις σκληρές προσπάθειες 
δεκαετιών και πρόβαλε ξανά την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση με τον καλύτερο τρόπο σε όλο 
τον κόσμο! Ο εθνικός μας ύμνος ακούστηκε για χάρη του στο γυμναστήριο της βελγικής πόλης, ο 
κόσμος τον αποθέωσε όρθιος με ιαχές και παρατεταμένο χειροκρότημα και ρίγη συγκίνησης 
διαπέρασαν τον ίδιο και τον προπονητή του Κώστα Βατσακλή.    

Στον συναρπαστικό τελικό, που κράτησε 1 ώρα και 8 λεπτά, επικράτησε 4-3 σετ του Βλαντιμίρ 
Σαμσόνοφ (11-8, 9-11, 12-10, 13-11, 6-11, 3-11, 11-9), πήρε την πιο ηχηρή ρεβάνς για την ήττα 
του στον τελικό της αντίστοιχης διοργάνωσης του 2007 και για πρώτη φορά στην καριέρα του 
έφτασε στο χρυσό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας εμβέλειας. Έχασε 
πολλές ευκαιρίες στο πέρασμα των χρόνων, άξιζε πέρα για πέρα να φτάσει κάποια στιγμή στο 
ψηλότερο σκαλί του βάθρου και το πέτυχε τώρα, έστω και στα 39 του χρόνια! Έδειξε έτσι με τον 
πλέον πειστικό τρόπο ότι παραμένει τοπ αθλητής και ότι μπορεί για καιρό ακόμα να κυνηγά 
υψηλούς στόχους.  

Ο Κρεάνγκα έφτασε στον τελικό με μία νίκη και μία ήττα στον όμιλο και δύο σπουδαία 
αποτελέσματα στα νοκ άουτ ματς. Οι συνολικά τρεις νίκες του ήταν απέναντι σε αθλητές, που είναι 
ψηλότερα στην ευρωπαϊκή κατάταξη (Τσεν Βεσίνγκ στο γκρουπ, Ντιμίτρι Οβτσάροφ στην 8άδα και 
Βέρνερ Σλάγκερ στην 4άδα) και αυτό το γεγονός από τη μια φανέρωσε τη θαυμάσια αγωνιστική 
του κατάσταση και από την άλλη τόνωσε την ψυχολογία του. Τα βασικά ζητούμενα λοιπόν, τα είχε 
φτάνοντας στον τελικό και αυτό μέτρησε καθοριστικά, ειδικά από την στιγμή, που δεν ήταν με το 
μέρος του η παράδοση απέναντι στο νούμερο 2 της Ευρώπης. Η εικόνα του αγώνα και οι 
αντιδράσεις του Καλλίνικου στα πιο κρίσιμα σημεία επιβεβαίωσαν ότι πίστευε απόλυτα στη νίκη. 

Μπήκε δυνατά και πήρε το 1ο σετ εκμεταλλευόμενος το προβάδισμα που είχε δημιουργήσει. Στο 2ο 
προηγήθηκε 9-8, αλλά έχασε τρεις πόντους στη σειρά. Με τη θερμή συμπαράσταση της 
πλειοψηφίας του κοινού και πολύ σωστή τακτική απέκτησε σοβαρό πλεονέκτημα κατακτώντας τα 
δύο επόμενα σετ. Στο 3ο μάλιστα, ανέτρεψε δύο φορές την κατάσταση, καθώς αρχικά έχανε 7-2 και 
στη συνέχεια 9-7 και 10-8! Στο 4ο σετ βρέθηκε μπροστά με 6-1 και ήταν η σειρά του Λευκορώσου ν' 
ανεβάσει την απόδοσή του και να καλύψει το χάντικαπ. Προηγήθηκε κιόλας 9-7, όμως ο 
εκπληκτικός Κρεάνγκα είχε και πάλι την απάντηση και πήρε το σετ στην παράταση. 

Μία χαλάρωση του πρωταθλητή μας και ένα ξέσπασμα του Σαμσόνοφ διαφοροποίησε το μοτίβο 
στα επόμενα δύο σετ. Ο πρώτος έχασε τον ρυθμό του, ο δεύτερος έγινε πιο σταθερός και 
κατάφερε να ισοφαρίσει σχετικά εύκολα σε 3-3.    

ΚΡΕΑΝΓΚΑ: «ΠΑΛΕΨΑ ΣΚΛΗΡΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ» 

Ωστόσο, ακριβώς αυτή η ψυχολογία νικητή, που είχε ο Κρεάνγκα, τον βοήθησε να μην χάσει την 
αυτοσυγκέντρωσή του και να επανέλθει άμεσα. Με πολύ πείσμα και ασταμάτητο...τρέξιμο στο 
τραπέζι, πέρασε υπέροχες επιθέσεις κι έφερε ξανά σε δύσκολη θέση τον αντίπαλό του. Σ' ένα σετ, 
που πήγαινε πόντο-πόντο, παρουσιάστηκε πανέτοιμος και δεν άφησε ανεκμετάλλευτη τη μεγάλη 



ευκαιρία. Κάποια στιγμή ξέφυγε με 9-6, ο Σαμσόνοφ ισοφάρισε και στο 9-9 παίχτηκε το πιο 
θεαματικό ράλι του τελικού. Ο Κρεάνγκα γύρισε απίστευτα forehand και backhand  σπιν από 
μακρινή απόσταση και μόλις πήρε τον πόντο όλα έμοιαζαν να είχαν κριθεί. Ο Λευκορώσος έχασε 
την επίθεση στην υποδοχή του σερβίς και ο «χάλκινος» παγκόσμιος πρωταθλητής του 2003 
πανηγύρισε την τεράστια επιτυχία υπό τις επευφημίες των χιλιάδων φιλάθλων! Το 2007 στην Ιταλία 
ήταν 2ος στο ΤΟΠ 12, το 1999, πέρσι και πρόπερσι πήρε το χάλκινο μετάλλιο και φέτος πέτυχε το 
τέλειο, ακριβώς 15 χρόνια ύστερα από την πρώτη του παρουσία στον θεσμό. Λίγα λεπτά μετά τον 
τελικό εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση στα ξένα μέσα ενημέρωσης, που τον «πολιόρκησαν»: 

«Πάλεψα σκληρά 15 χρόνια για να πάρω τίτλο στο ΤΟΠ 12, φαίνεται ότι εδώ στη Λιέγη ήταν η δική 
μου ώρα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό! Έγινε πολύ αμφίρροπος τελικός, κατάφερα να βγάλω 
καλό παιχνίδι μετά την εντυπωσιακή άνοδο του Σαμσόνοφ στο 5ο και το 6ο σετ και πήρα τη νίκη».   

Ο Κώστας Βατσακλής, που έζησε την καλύτερη στιγμή στην προπονητική του διαδρομή, 
υπογράμμισε ότι η υψηλή αυτοπεποίθηση έδωσε τη νίκη στον αθλητή του. «Εκτός από την 
τρομερή ταχύτητα, που είναι το βασικό στοιχείο του, είχε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση σήμερα και 
απόλυτη εμπιστοσύνη στα χτυπήματά του, κάτι που χρειάζεται σε τέτοιο επίπεδο και ειδικά σε 
τελικούς. Είχε καθαρό μυαλό και του βγήκε η τακτική», σχολίασε ο ομοσπονδιακός τεχνικός και 
συμπλήρωσε: «Είναι και για μένα πολύ ξεχωριστή μέρα, αφού το χρυσό μετάλλιο αποτελεί την πιο 
μεγάλη στιγμή μου ως προπονητής. Είναι υπέροχα τα συναισθήματα κι εύχομαι να έρθουν κι άλλες 
τέτοιες χαρές». 

(πηγή είδησης www.httf.gr ) 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ κάνοντας κλικ ΕΔΩ 

07/02/2011 Οι πρώτοι αγώνες σε Δυτ. Μακεδονία και Ανατ. Μακεδονία & Θράκη ... 

Ξεκίνησαν χθες Κυριακή 6/02/2011 τα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ στην Δ.Μακεδονία καθώς και στην 
Α.Μακεδονία & Θράκη. Συγκεκριμένα είχαμε στην Φλώρινα τον αγώνα ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
- ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 8-1 και στην Αλεξανδρούπολη διεξήχθη ο αγώνας ΦΑΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1-8. Δημοσιεύουμε παρακάτω και δύο 
φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον αγώνα της Φλώρινας που μας απέστειλε ο αρχηγός της ομάδος 
των ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ κ. Σκλιάς Αλέξανδρος και τον ευχαριστούμε. 

 

http://www.laola1.tv/en/int/table-tennis/ettu/final-vladimir-samsonov-blr-kalinikos-kreanga-gre/video/253-1445-43497.html


 

 

09/02/2011 Προχωρούν οι αγώνες στον όμιλο Δυτικής Μακεδονίας ... 

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Βετεράνων – Ανεξάρτητων ΠΟΦΕΠΑ 
στον όμιλο της Δυτ. Μακεδονίας. Έγιναν τρεις αγώνες ενώ τα «Γατόνια» της Φλώρινας είχαν ρεπό. 
Στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στην Κοζάνη την Τετάρτη στις 2/2/11 οι «Μουσάτοι» κέρδισαν 
τους «ΦΙΛ.Ε.Α.» Κοζάνης με 5-1, ενώ την Παρασκευή οι «Αναποφάσιστοι» έχασαν από τους 
«Δεινόσαυρους» Φλώρινας με 8-1. Την Κυριακή οι «Απροπόνητοι» ταξίδεψαν ως τη Φλώρινα και 
επέστρεψαν με γεμάτες τις βαλίτσες τους αφού εισέπραξαν 8 ήττες κι έκαναν μια τιμητική νίκη. Να 
σημειωθεί πως τα παραπάνω αποτελέσματα αδικούν τους ηττημένους αφού καθ’ όλη τη διάρκεια 
των αγώνων συναγωνίζονταν στην προσφορά πόντων προς τους αντίπαλους λες κι επρόκειτο για 
διαγωνισμό φιλοφρονήσεων και ευγένειας. Στο τέλος των αγώνων όλοι έδωσαν υπόσχεση από δω 
και μπρος να αντιμετωπίζουν τους αντίπαλους όπως πρέπει…. Συνοπτικά λοιπόν είχαμε τα εξής 
αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της 1ης αγωνιστικής των ομαδικών ΠΟΦΕΠΑ 
στον όμιλο της Δ.Μακεδονίας: 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡ. - ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΚΟΖ 8-1 
ΜΟΥΣΑΤΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΙΛ.Ε.Α ΚΟΖΑΝΗΣ 5-1 
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ ΚΟΖ. - ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛΩΡ. 1-8      

Ρεπό τα ΓΑΤΟΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ..... 

(Αποστολή κειμένου:ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ) 

16/02/2011 "Εφυγε" χθες από κοντά μας ο Μάριος Στόικος ... 

Με μεγάλη μας λύπη πληροφοροθήκαμε σήμερα οτι ο αγαπητός φίλος από το Μαρούσι Μάριος 
Στόικος "έφυγε" χθες από την ζωή σε ηλικία 47 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με την επάρατο 
νόσο. Ο Μάριος υπήρξε για σειρά ετών μέλος των ομάδων Πινγκ-Πονγκ του Δ.Αμαρουσίου 
(τελευταία στους ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) και συμμετείχε ανελλιπώς στις 
δραστηριότητες και τους αγώνες του ΠΟΦΕΠΑ. Στέλνουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και στους στενούς φίλους του θανόντος και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον 
σκεπάσει.. Να έχεις Καλό ταξίδι φίλε Μάριε... Από τον υπεύθυνο των ομάδων του Δ. Αμαρουσίου 
κ. Χρήστο Λεγάντη λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση την οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια : 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠ. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Έφυγε χθες 15/2/2011 απο τη ζωή ο πολυαγαπημένος φίλος και συμπαίκτης μας Μάριος Στόικος 
σε ηλικία 47 ετών, μετά απο πολύμηνη μάχη με την επάρατη νόσο. Τα μέλη του τμήματος 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης του Δήμου Αμαρουσίου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην 
οικογένειά του. 

Η κηδεία του θα γίνει στις 17/2/2011 και ώρα 14:30 στο κοιμητήριο Αμαρουσίου. 

16/02/2011 Με το ΠΑΝΘΕΟ δηλώθηκε ο Γιάννης Κορδούτης ... 

Σύμφωνα με συμπληρωματική δήλωση που κατέθεσε η ομάς ΠΑΝΘΕΟ της Α΄ κατηγορίας των 
ομαδικών ΠΟΦΕΠΑ, ο πρώην πρωταθλητής επί σειρά ετών και αγωνιζόμενος μέχρι πρότινος στην 
Α1 Εθνική κατηγορία της ΕΦΟΕΠΑ Γιάννης Κορδούτης, συμπεριελήφθη στην δύναμη της 
ανωτέρω ομάδος και καλείται να την ενισχύσει στους επόμενους αγώνες της. Η συμπληρωματική 
αυτή δήλωση έχει ημερομηνία 10/2/2011 και σύμφωνα με όσα ισχύουν στον ΠΟΦΕΠΑ θα έχει 
δικαίωμα συμμετοχής ένα μήνα μετά και πάντα σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα. Δηλαδή θα 
μπορέσει να συμμετάσχει από 10/3/2011 και μετά, ήτοι στους τελευταίους δύο αγώνες του 
πρωταθλήματος (με αντιπάλους ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ καί ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ). 

18/2/2011 Eμφύλιες «μάχες» Βετεράνων-Ανεξαρτήτων στην Κοζάνη ... 

Οι «ΜΟΥΣΑΤΟΙ» δεν ξυρίστηκαν… και οι «ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ» δεν αποφάσισαν… ακόμα να 
κάνουν την πρώτη τους νίκη. Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου, στις 8.30μ.μ. διεξήχθησαν στην 
αίθουσα του Σ.Ε.Α. Κοζάνης οι δύο αγώνες του πρωταθλήματος των βετεράνων και ανεξάρτητων 
του ομίλου της Δυτικής Μακεδονίας για τη δεύτερη αγωνιστική. Αντιμέτωπες τέθηκαν σύμφωνα με 
το πρόγραμμα οι τέσσερις ομάδες της Κοζάνης. Οι «ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ» «φιλοξένησαν» του 
«ΜΟΥΣΑΤΟΥΣ» αλλά ηττήθηκαν με 8 – 1. Ο αγώνας ήταν ένα καλό τεστ για τον αθλητή των 
ΜΟΥΣΑΤΩΝ Αντώνη Καλύβα ο οποίος προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Α.Μ.Ε.Α που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου. Όλοι 
του ευχόμαστε καλή επιτυχία και να καταφέρει να πάρει το χρυσό που θα του δώσει την πρόκριση 
για το Πανευρωπαϊκό που θα γίνει στο Σπλιτ της Κροατίας το καλοκαίρι.  Στο δεύτερο αγώνα 
είχαμε την πιο αμφίρροπη μάχη στους μέχρι τώρα αγώνες. Οι «γηπεδούχοι» «ΦΙΛ.Ε.Α. Κοζάνης» 
επικράτησαν τελικά των «ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΩΝ» με σκορ 5 – 4, μετά από έναν αγώνα με έντονες 
συγκινήσεις. Ανεξάρτητα από το τελικό σκορ όλοι οι αγωνιζόμενοι επέδειξαν ωριμότητα στο 
παιχνίδι τους και η εμφάνισή τους ήταν πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό μας 
γέμισε όλους με αισιοδοξία για το μέλλον.   

(Αποστολή κειμένου:Διδασκάλου Κων.) 

18/2/2011 Ανερχόμενοι Αμαρουσίου-Τα καλά παιδιά 4-5 ... 

Σπουδαία νίκη πέτυχαν τα Καλά Παιδιά μέσα στην φιλόξενη έδρα των Ανερχόμενων Αμαρουσίου. 
Ο αγώνας αφιερώθηκε στην μνήμη του αθλητή του Αμαρουσίου Μάριου Στόικου, ο οποίος είχε 
αφήσει την τελευταία του πνοή την προηγούμενη μέρα, μετά από πολύμηνο αγώνα. Πριν τον 
αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην αθλητή. 

Στη συνέχεια ο αγώνας ήταν συναρπαστικός. Το Μαρούσι προηγήθηκε 2-0 ως εξής: 
   Γιώργος Βάγιας - Ισαάκ Βασιλειάδης, 3 - 0 
   Ηλίας Βασιλάκης - Δημήτρης Παύλου, 3 - 1 
Τα Καλά Παιδιά όμως αντεπιτέθηκαν και με ένα σερί πέρασαν μπροστά με 2-3 
   Έλενα Παπαδάκη - Μανώλης Καπίρης, 0 - 3 
   Ηλίας Βασιλάκης - Ισαάκ Βασιλειάδης, 0 - 3 
   Γιώργος Βάγιας  - Μανώλης Καπίρης, 1 - 3 σε έναν εντυπωσιακό αγώνα από πλευράς θεάματος 
Το Μαρούσι έκανε μια τελευταία προσπάθεια, ισοφαρίζοντας σε 3-3 με τον αγώνα 
   Έλενα Παπαδάκη - Δημήτρης Παύλου, 3 - 1 



αλλά η συνέχεια ανήκε στα Καλά Παιδιά, που με δύο σερί νίκες καθάρισαν το παιχνίδι. 
   Ηλίας Βασιλάκης - Μανώλης Καπίρης, 1 - 3 
   Έλενα Παπαδάκη - Ισαάκ Βασιλειάδης, 0 - 3 και τέλος 
   Γιώργος Βάγιας - Δημήτρης Παύλου, 3 - 0 
με το τελικό αποτέλεσμα 4 - 5, να δίνει το ροζ φύλλο αγώνος στα Καλά Παιδιά. 

(Αποστολή κειμένου: Παύλου Δημ.) 
 

18/02/2011 Συνεχίστηκαν τα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ στην Ανατ. Μακεδονία & Θράκη ... 

Με απόλυτη επιτυχία συνεχίστηκε το Ομαδικό πρωτάθλημα Βετεράνων-Ανεξάρτητων του 
ΠΟΦΕΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην πόλη της Καβάλας την Κυριακή 13-2-2011, με 
την συμμετοχή των ομάδων Άπαιχτοι Καβάλας, Κένταυροι Καβάλας, Φάρος Αλεξανδρούπολης και 
Αετοί Κομοτηνής (τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες μπορείτε να δείτε στις σχετικές σελίδες του 
site του ΠΟΦΕΠΑ). Οι κατωτέρω φωτογραφίες είναι από τους εν λόγω αγώνες. 

 



 

 



 

 

(Αποστολή κειμένου και photos: Φίλιππος Ζαπάρτας) 

 

 



25/2/2011 Ορισμός καθυστερούμενων αγώνων της Α΄κατηγορίας ... 

Mετά από χθεσινή (24/2/2011) ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΠΟΦΕΠΑ έγινε ορισμός σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες κάποιων αγώνων της Α΄ κατηγορίας που καθυστερούν με 
αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή εξέλιξη του πρωταθλήματος. Σύμφωνα λοιπόν με 
την απόφαση αυτή οι αγώνες που ορίστηκαν να γίνουν είναι οι εξής: 

ΗΜ/ΝΙΑ  ΩΡΑ  ΑΙΘΟΥΣΑ  Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ο Ι  

02/3/2011  8 μμ  ΒΟΥΛΑΣ  ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΕΤ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ 

04/3/2011  9 μμ  ΚΑΡΕΑ  ΒΕΤ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ-ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜ. 
04/3/2011  7 μμ  ΑΜΑΡΟΥΣ  Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΓΛΥΦΑΔΑ 

09/3/2011  8 μμ  ΒΟΥΛΑΣ   ΓΛΥΦΑΔΑ – ΑΚΤΩΡ 

26/2/2011  6 μμ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ   ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡ- ΒΕΤ.ΑΟ ΚΑΡΕΑ 
14/3/2011  7 μμ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ   ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜ.- Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Να παρακαλέσουμε τους αρχηγούς των ομάδων να ανταποκριθούν σε αυτή την απόφαση του Δ.Σ. 
του ΠΟΦΕΠΑ και να σημειώσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή στις ανωτέρω ημερομηνίες 
και ώρες. Ακόμη εάν κάποια ομάδα δεν προσέλθει για την διεξαγωγή των ανωτέρω αγώνων 
ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ. Εάν δεν προσέλθουν και οι δύο ομάδες κάθε αγώνα τότε ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ και ΟΙ 
ΔΥΟ. Τέλος οι υπεύθυνοι των ομάδων εφόσον θέλουν κάποια διευκρίνηση ή πληροφορία μπορούν 
να απευθύνονται στον έφορο της Α΄ κατηγορίας κ. Γιαλούρη Λουκά. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι 
ανωτέρω αγώνες αφορούν συνολικά ότι εκκρεμότητες υπάρχουν για την πλήρη ολοκλήρωση των 
αγώνων μέχρι ΚΑΙ ΤΗΝ 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. Εννοείται ότι το υπόλοιπο πρόγραμμα των τελευταίων 3 
αγωνιστικών πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά από όλες τις ομάδες. 

25/2/2011 Μηδενισμός της ομάδος των ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ... 

Με χθεσινή ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ, η ομάδα των ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ μηδενίστηκε 
στον πρόσφατο νικηφόρο αγώνα της με τους ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (7-2) για την Β΄ 
κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ 2010-11. Την ένσταση υπέβαλλε η ομάδα των ΑΣΤΕΡΩΝ λόγω αντικανονικής 
συμμετοχής του παίκτη ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν. που δεν είχε συμπληρώσει το απαιτούμενο χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία της συμπληρωματικής δήλωσής του. Κατόπιν της ανωτέρω 
απόφασης ο αγώνας ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ κατακυρώνεται στην ομάδα 
ΑΣΤΕΡΕΣ με συνολικό σκορ 9-0. 
 

27/02/2011 ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ - Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 6-3 ... 

Σημαντική νίκη πέτυχαν τα Καλά Παιδιά για το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ, στις 26-2-
2011, επικρατώντας με 6-3 του Σ.Ε. Εμπορικής Τραπέζης, στην αίθουσα του Άρη Βούλας. Με την 
νίκη αυτή τα Καλά Παιδιά φαίνεται να εξασφαλίζουν την παραμονή στην Β΄ κατηγορία, ενώ η 
ομάδα της Εμπορικής Τράπεζας βρίσκεται πλέον σε δύσκολη θέση. 

Ο αγώνας είχε μεγάλο ενδιαφέρον και κρίθηκε πιο δύσκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ. 

Τα Καλά Παιδιά ξεκίνησαν δυνατά και προηγήθηκαν 2-0 με δύο επιβλητικές νίκες. 
Ισαάκ Βασιλειάδης - Στέφανος Σαράντου 3 - 1 και 
Δημήτρης Παύλου - Θανάσης Πολύζος 3 - 0  
Στη συνέχεια οι παίκτες της Εμπορικής αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 2-2. Συγκεκριμένα, 
ο Χάρης Λαμπρίδης επικράτησε του Μανώλη Καπίρη με 3--1, χάρη στο γνωστό αλάνθαστο 
αμυντικό του στυλ, ενώ ο Στέφανος Σαράντου επένδυσε στο επιθετικό παιχνίδι με τα πολλά σπιν 
και νίκησε με 3-1 τον Δημήτρη Παύλου. Δηλαδή 
Μανώλης Καπίρης - Χάρης Λαμπρίδης 1 - 3 και 
Δημήτρης Παύλου - Στέφανος Σαράντου 1 - 3 
Ευτυχώς για τα καλά παιδιά, ο Ισαάκ Βασιλειάδης ήταν αλάνθαστος και 
Ισαάκ Βασιλειάδης - Χάρης Λαμπρίδης 3 - 0 
ενώ ο Μανώλης Καπίρης ανέτρεψε το σε βάρος του 0-2 και πήρε τη νίκη απέναντι στον πολύ 



αξιόλογο Θανάση Πολύζο 
Μανώλης Καπίρης - Θανάσης Πολύζος 3 - 2 
Με το συνολικό σκορ στο 4 - 2, ο Χάρης Λαμπρίδης έκανε μια τελευταία προσπάθεια κερδίζοντας 
τον Δ. Παύλου με 3-0, αλλά η συνέχεια ανήκε στα Καλά Παιδιά. 
Δημήτρης Παύλου - Χάρης Λαμπρίδης 0 - 3 
Μανώλης Καπίρης - Στέφανος Σαράντου 3 - 1 και  
Ισαάκ Βασιλειάδης - Στέφανος Πολύζος 3 - 0  

Τελικό σκορ, Καλά Παιδιά - Εμπορική Τράπεζα 6 - 3. 

Ο αγώνας διεξήχθη σε απόλυτα φιλικό κλίμα, και οι ομάδες χώρισαν ευχόμενες τα καλύτερα η μία 
στην άλλη για την συνέχεια. 

03/3/2011 ΤΑΥΡΟΣ - ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 4-5 ... 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΑΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΡ 5-4, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Β΄ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΦΕΠΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ. 

Αναλυτικά η εξέλιξη και τα σκορ: 

ΤΑΥΡΟΣ - ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ : 4-5 
 
ΑΡΖΕΝΗΣ-ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ   0-3 (10-12,5-11,7-11) 
ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ-ΤΣΑΡΤΣΙΤΑΛΙΔΗΣ  3-2 (8-11,11-5,11-6,12-14,11-9) 
ΣΟΥΚΑΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ   3-1 (11-7,15-13,7-11,12-10) 
ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ-ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ   3-0 (11-3,11-7,11-9) 
ΑΡΖΕΝΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ   0-3 (7-11,7-11,6-11) 
ΣΟΥΚΑΣ-ΤΣΑΡΤΣΙΤΑΛΙΔΗΣ   3-1 (8-11,11-7,11-7,11-9) 
ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ   0-3 (6-11,4-11,3-11) 
ΣΟΥΚΑΣ-ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ   2-3 (11-7,8-11,8-11,12-10,7-11) 
ΑΡΖΕΝΗΣ-ΤΣΑΡΤΣΙΤΑΛΙΔΗΣ  0-3 (8-11,4-11,8-11) 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ 
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ. 

(Αποστολή κειμένου:Κατσαβριάς Αριστείδης) 

11/3/2011 Ορισμός καθυστερούμενων αγώνων σε Β΄και Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ ... 

Mετά από χθεσινή (10/3/2011) ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ έγινε ορισμός σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες κάποιων αγώνων της B΄ και Γ΄ κατηγορίας που καθυστερούν 
με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στην ομαλή εξέλιξη των πρωταθλημάτων. Οι αγώνες αυτοί 
θα διεξαχθούν στις έδρες των γηπεδούχων ομάδων όπως αυτές έχουν δηλωθεί και σύμφωνα 
λοιπόν με την απόφαση αυτή οι αγώνες που ορίστηκαν να γίνουν είναι οι εξής: 
  
ΗΜ/ΝΙΑ  ΩΡΑ   Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ο Ι      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

  

14/3/2011  6.30 μμ ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤ.ΑΘΗΝ. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡ . Β  
16/3/2011  7 μμ  ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ   Β 

16/3/2011  7 μμ  ΑΝΕΡΧ. ΑΜΑΡΟΥΣ - ΑΚ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  Β 

16/3/2011  7 μμ.     ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ - ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ   Γ 

16/3/2011  9 μμ    ΚΑΡΕΑΣ - ΘΗΡΕΥΣ     Γ 

18/3/2011  7 μμ     ΕΡΜΗΣ - ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ   Γ 

18/3/2011  7 μμ      ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΑΝΕΡΧΟΜ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  Β 

21/3/2011  7 μμ  ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ - ΤΑΥΡΟΣ   Β 

22/3/2011  7 μμ  ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ - ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ   Γ 

21/3/2011  7 μμ  ΔΑΦΝΗ 2006 - ΕΡΜΗΣ     Γ 



23/3/2011  7 μμ  Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ  Β 

23/3/2011  7 μμ  ΘΗΡΕΥΣ – ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ   Γ 

23/3/2011  7 μμ  ΕΡΜΗΣ – ΚΑΡΕΑΣ      Γ 

24/3/2011  8 μμ  ΟΙ ΦΙΛΟΙ – ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ     Γ 

29/3/2011   8 μμ  ΟΙ ΦΙΛΟΙ – ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ   Γ 

27/3/2011  12 μεσημ. ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ   Γ 

  
Να παρακαλέσουμε τους αρχηγούς των ομάδων να ανταποκριθούν σε αυτή την απόφαση του Δ.Σ. 
του ΠΟΦΕΠΑ και να σημειώσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή στις ανωτέρω ημερομηνίες 
και ώρες (εκτός και αν έχει ήδη κανονιστεί κάποιος αγώνας να γίνει νωρίτερα απ ότι αναφέρεται 
πιο πάνω). Ακόμη εάν κάποια ομάδα δεν προσέλθει για την διεξαγωγή των ανωτέρω αγώνων 
ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ. Εάν δεν προσέλθουν και οι δύο ομάδες κάθε αγώνα τότε ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ και ΟΙ 
ΔΥΟ. Τέλος οι υπεύθυνοι των ομάδων εφόσον θέλουν κάποια διευκρίνηση ή πληροφορία μπορούν 
να απευθύνονται στα τηλέφωνα 6932627835 & 6942654411. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι 
ανωτέρω αγώνες αφορούν συνολικά ότι εκκρεμότητες υπάρχουν για την πλήρη ολοκλήρωση των 
αγώνων μέχρι ΚΑΙ ΤΗΝ 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. Εννοείται ότι το υπόλοιπο πρόγραμμα των επόμενων 
αγωνιστικών πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά από όλες τις ομάδες. 

12/3/2011 Mηδενισμός της ομάδος Α.Π. Θεσ/νίκης ... 

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ της 10/3/2011 η ομάς Α.Π. Θεσ/νίκης μηδενίζεται στον αγώνα 
που έδωσε κατά της ομάδος ΘΕΡΜΗ 2010 στις 23/2/2011 λόγω κακής συμμετοχής του παίκτη 
ΜΗΓΙΑΚΗ ΜΙΧ. Ο ανωτέρω παίκτης ενώ έχει δηλωθεί σαν ανεξάρτητος αποδείχτηκε ότι έχει δελτίο 
Αθλητικής ιδιότητος στην ΕΦΟΕΠΑ είναι μικρής ηλικίας (29 ετών) και μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν 
σε επίσημους αγώνες με την ομάδα ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ. Κατόπιν αυτού ο ανωτέρω αγώνας 
κατακυρώνεται στην ομάδα της ΘΕΡΜΗΣ 2010 με σκορ 9-0 και βαθμούς 3 έναντι 0. Με την 
ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να παρακαλέσουμε όλους τους υπεύθυνους των ομάδων ΠΟΦΕΠΑ να 
τηρούν όλα όσα προβλέπονται σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής παικτών διαβάζοντας 
αναλυτικά τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΦΕΠΑ κάνοντας κλικ ΕΔΩ. 
 

15/3/2011 Στη Λάρισα το 2ο Πανελλήνιο Ατομικό Βετεράνων ... 

Προκηρύχθηκε το 2ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Βετεράνων που φέτος θα γίνει στην 
Λάρισα την Κυριακή 15 Μαίου 2011. Οι αγώνες αποτελούν συνδιοργάνωση των ΠΟΦΕΠΑ - 
ΕΦΟΕΠΑ σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, στο κλειστό Γυμναστήριο του οποίου θα τελεστούν 
και οι αγώνες. Παράλληλα με τα Ατομικά αγωνίσματα Ανδρών - Γυναικών και συγκεκριμένα το 
απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαίου 2011 θα διεξαχθεί και η τελική φάση (play offs) των ομαδικών 
αγώνων ΠΟΦΕΠΑ όπου θα συμμετάσχουν οι πρωταθλητές των διεξαγομένων ήδη ομαδικών 
αγώνων σε 4 περιφέρειες της χώρας (ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΑΝΑΤ. 
ΜΑΚΕΔ.& ΘΡΑΚΗ). 

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης του 2ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Βετεράνων στην πόλη της 
Λάρισας, ο Δήμαρχος της πόλης των Λαρισαίων μας απέστειλε τον παρακάτω χαιρετισμό: 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

<<Είναι μεγάλη χαρά για την πόλη της Λάρισας να φιλοξενεί το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Βετεράνων Αθλητών και ανεξαρτήτων. 

Εχοντας ακόμα έντονη την πικρία απο την απώλεια των Μεσογειακών Αγώνων, θεωρούμε πώς η 
διοργάνωση αθλητικών γεγονότων στο Δήμο μας, είναι το ελάχιστο αντίκρισμα στην μεγάλη 
προσδοκία των συμπολιτών μας, για την μετεξέλιξη της Λάρισας σ’ ενα άτυπο κέντρο αθλητικών 
διοργανώσεων. 
 
Παράλληλα οι διοργανώσεις αθλητικών γεγονότων αποτελούν μια ξεχωριστή πρόταση ποιότητας 
ζωής, μια κατάφαση στη δημιουργική δράση και στην άθληση, την ίδια στιγμή που προωθούν 
επιτυχημένα την ιδιότητα του πολίτη, της συμμετοχής της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας. 

http://www.pofepa.gr/wb/pages/esoterikos-kanonismos.php


 
Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τους συντελεστές της διοργάνωσης, τόσο για την επιλογή της 
Λάρισας ως διοργανώτριας πόλης του Πρωταθλήματος, όσο και για την μεγάλη διάθεση 
συνεργασίας που επέδειξαν και επιδεικνύουν στην αντιμετώπιση όλων των οργανωτικών 
ζητημάτων και να ευχηθώ καλή επιτυχία στη διοργάνωση.>> 

ΚΩΝ. ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Καλούμε λοιπόν όλους τους φίλους Βετεράνους αθλητές , εν ενεργεία και μή , αλλά και όλους τους 
Ανεξαρτήτους αθλητές (άνδρες και γυναίκες) με ηλικία 40 ετών και άνω να στηρίξουν την 
προσπάθεια αυτή δηλώνοντας την συμμετοχή τους. Ολες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης με τις 
προυποθέσεις τους όρους καθώς και ότι άλλη πληροφορία απαιτείται, μπορείτε να διαβάσετε 
κάνοντας κλικ ΕΔΩ. 

Επίσης πληροφορούμε όλους τους φίλους Αθλητές από τις διάφορες περιοχές που θα ήθελαν να 
διανυκτερεύσουν στην Λάρισα στις 14 Μαίου 2011 για τις ανάγκες του Πρωταθλήματος ότι ο 
ΠΟΦΕΠΑ ήλθε σε επικοινωνία με το Ξενοδοχείο DIONISSOS HOTEL (***) στην Λάρισα και 
εξασφάλισε ειδικές τιμές οι οποίες είναι οι εξής : 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ: 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ  € 40 ,ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ  € 50 ,ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ  € 55 

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ: 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ € 43 ,ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ  € 55 , ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ € 65 

Η διεύθυνση του Ξενοδοχείου είναι :Οδός Λ.Κατσώνη 24 & 23ης Οκτωβρίου ΤΚ 41221 ΛΑΡΙΣΑ. 
Το δε τηλέφωνο επικοινωνίας, αλλά και για κρατήσεις δωματίων είναι : 2410.230101-4 . Μπορείτε 
βέβαια να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου όπου θα δείτε όσες επί πλέον 
πληροφορίες θέλετε και η οποία είναι : http://www.dionissoshotel.gr/gr/hotel.php 

Μπορείτε επίσης να δείτε παρακάτω και την αφίσα των αγώνων της 14-15/5/2011: 

http://www.pofepa.gr/wb/pages/posts/2o-panellinio-protathlima-veteranon-larisa-14-1552011..507.php
http://www.dionissoshotel.gr/gr/hotel.php


 

 

15/3/2011 Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 5-3 ... 

Μεγάλη νίκη πέτυχαν οι Βετεράνοι του Δ.Βούλας στο χθεσινό ντέρμπυ των πρωτοπόρων στην Α΄ 
κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ. Συγκεκριμένα επεκράτησαν με σκορ 5-3 της ομάδος Αγ. Βαρβάρας / 
Περάματος ύστερα από ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και έφεραν έτσι την ομάδα τους ένα βήμα πιο 
κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Αναλυτικά η εξέλιξη και τα σκορ των ατομικών αγώνων, καθώς 
και μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον χθεσινό αγώνα: 

ΒΕΤ. Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ : 5-3 

ΜΑΓΚΟΣ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   0-3 (5/11,8/11,7/11) 
ΜΑΚΡΗΣ - ΣΙΨΑΣ    3-0 (12/10,11/4,11/9) 
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ- ΡΟΜΠΟΥΛΙΑΣ 1-3 (3/11,11/6,9/11,7/11) 
ΜΑΚΡΗΣ  - ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   3-1 (9/11,11/8,11/9,11/8) 
ΜΑΓΚΟΣ - ΡΟΜΠΟΥΛΙΑΣ   0-3 (8/11,9/11,7/11) 
ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ - ΣΙΨΑΣ   3-0 (11/6,11/6,14/12) 
ΜΑΚΡΗΣ - ΡΟΜΠΟΥΛΙΑΣ   3-0 (11/4,11/5,11/5) 



ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 3-1 (4/11,13/11,11/7,11/7) 

 

 



 

15/3/2011 Eυχαριστήριο μήνυμα του Π. Παγουρτζή ... 

Ευχαριστήριο μήνυμα απέστειλε ο αρχηγός της ομάδος της Γλυφάδας κ. Παναγιώτης Παγουρτζής 
το οποίο και μας παρακάλεσε να δημοσιεύσουμε. Το μήνυμα έχει ως εξής: 

"Ευχαριστώ θερμά όλους τους φίλους αθλητές που με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο 
συμπαραστάθηκαν στο πρόσφατο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα. Ξεχωριστά, ευχαριστώ 
θερμά τους συναθλητές και φίλους της ομάδας μου για την συμπαράστασή των. Είμαι έτοιμος να 
συνεχίσω το υπόλοιπο αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος.  Με αθλητικούς χαιρετισμούς, 
 Παναγιώτης Παγουρτζής." 

Φίλε Παναγιώτη σου ευχόμαστε και μεις σιδερένιος και να επανέλθεις γρήγορα δριμύτερος. 

16/3/2011 ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5-3 ... 

ΜΕ ΝΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΕ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ "ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ" ΠΟΥ 
ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕ ΜΕ 5-3 ΤΗΣ ΠΑΡA ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΦΕΠΑ. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5-3 

ΚΑΛΠΑΞΗΣ - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ   3-0 (11-7,11-3,11-2) 
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ   3-0 (12-10,11-5,11-3) 
ΤΣΑΡΤΣΙΤΑΛΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΥ   2-3 (11-8,12-14,6-11,11-8,5-11) 
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ   3-1 (11-3,11-8,8-11,13-11) 
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ - ΓΙΑΝΝΟΥ    2-3 (10-12,11-7,14-12,1-11,13-15) 
ΤΣΑΡΤΣΙΤΑΛΙΔΗΣ - ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ  3-1 (8-11,11-3,11-9,11-4) 
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ - ΓΙΑΝΝΟΥ    0-3 (9-11,9-11,11-13) 
ΤΣΑΡΤΣΙΤΑΛΙΔΗΣ - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ   3-0 (11-4,11-8,12-10) 

(Αποστολή κειμένου: Κατσαβριάς Αριστείδης)  



20/3/2011 Συνεχίζονται τα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ Δυτ. Μακεδονίας ... 

Ολοκληρώθηκε σήμερα η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΠΟΦΕΠΑ Βετεράνων – Ανεξάρτητων 
στον όμιλο Δυτικής Μακεδονίας. Οι Απροπόνητοι Κοζάνης φιλοξένησαν τους Δεινόσαυρους 
Φλώρινας οι οποίοι ανταποδίδοντας τη φιλοξενία τους φιλοδώρησαν με 9 – 0. Παρά το βαρύ σκορ 
οι Απροπόνητοι έπαιξαν καλά σε όλα τα παιχνίδια και ανεβαίνει συνεχώς η απόδοσή τους. Οι 
Αναποφάσιστοι δικαιολόγησαν απόλυτα το όνομά τους αφού ο αρχηγός κ. Πανουκίδης επιδόθηκε 
σε αγώνα δρόμου μετ’ εμποδίων μέχρι να συμπληρωθεί η ομάδα και να αποφασίσουν για τη μέρα 
διεξαγωγής του αγώνα τους με τα Γατόνια Φλώρινας. Τελικά η αναμέτρηση έγινε με ήττα των 
Αναποφάσιστων με 7 -2. Τέλος οι Μουσάτοι δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το αήττητο αφού 
έχασαν στη Φλώρινα με 6 -3 ύστερα από συναρπαστικό αγώνα. Η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως 
εξής 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 

             ΟΜΑΔΑ                                     ΑΓΩΝΕΣ        ΒΑΘΜΟΙ  

1   ΜΟΥΣΑΤΟΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ                        4                    10 
2   ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                 3                     9 
3   ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                  3                     9 
4   ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ                5                     7 
5   ΦΙΛ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ                               4                     6 
6   ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ ΚΟΖ.                        4                     6 
7   ΓΑΤΟΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                             3                     5  

(Αποστολή κειμένου: Κων.Διδασκάλου) 

20/3/2011 Με επιτυχία διεξήχθησαν οι αγώνες Ανεξαρτήτων ΠΟΦΕΠΑ 2011 ... 

Με επιτυχία έγιναν σήμερα (Κυριακή 20/3/2011) οι Ατομικοί αγώνες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ  που 
διοργάνωσε ο ΠΟΦΕΠΑ. Πιο συγκεκριμένα έλαβαν μέρος 87 Ανεξάρτητοι αθλητές άνδρες και 
γυναίκες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως Κεφαληνία - Βόλο – Τρίπολη και Αθήνα. Οι 
αγώνες διεξήχθησαν σε 5 κατηγορίες ανδρών και δύο γυναικών, ενώ διεξήχθη και το καθιερωμένο 
πλέον τουρνουά παρηγοριάς για όσους αποκλείστηκαν από την πρώτη φάση των ομίλων. 
Η αρκετά μεγάλη συμμετοχή του κόσμου έδειξε για μια ακόμη φορά την ανάγκη που έχει το άθλημα 
για εξάπλωση και μαζικότητα σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα επίπεδα. Ευχόμαστε να υπάρξουν 
κι άλλοι που θα μιμηθούν τον ΠΟΦΕΠΑ και να έχουμε σύντομα παρόμοιους αγώνες και σε άλλα 
μέρη της Ελλάδας. 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πλήρη αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες καθώς και μια σειρά 
από φωτογραφίες κατά την διάρκεια των αγώνων αλλά και από τις απονομές. 
 
Αγώνες ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΦΕΠΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 
  
ANAΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-39 ΕΤΩΝ 
1. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3. ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
    ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ. 
  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΕΤΩΝ 
1. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 

3. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
    ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ. 



 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50-59 ΕΤΩΝ 
1. ΜΑΡΔΙΚΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
2. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 

3. ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
    ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣ. 
  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60-70 ΕΤΩΝ 
1. ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ. 
2. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

    ΤΖΑΜΑΝΗΣ ΕΜΜ. 
  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 70 + 
1. ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. 
3. ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΠΑΥΛΟΣ 
   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 

----------------------------------- 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18-39 ΕΤΩΝ 

1. ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ 

2. ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 
  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49 ΕΤΩΝ 

1. ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 

----------------------------------- 
ΝΙΚΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ "ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ" 
  

1. ΜΑΡΜΑΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

2. ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ 
3. ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΙΦΙΓ. 
    ΤΣΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚ. 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



28/3/2011 Ορισμός αγώνων Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΦΕΠΑ ... 

Σε νέο ορισμό καθυστερούμενων αγώνων Γ΄ κατηγορίας προχώρησε σήμερα το Δ.Σ. του 
ΠΟΦΕΠΑ προκειμένου να γίνει δυνατή η ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση των αγώνων της 
κατηγορίας μεσα στις προθεσμίες που έχουν οριστεί. Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν στις έδρες 
των γηπεδούχων ομάδων όπως αυτές έχουν δηλωθεί και σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση αυτή 
οι αγώνες που ορίστηκαν να γίνουν είναι οι εξής: 
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ         Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ο Ι  

  

31/03/2011  7 μμ  ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
06/04/2011  7 μμ  ΑΝΕΞ.ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ  

06/04/2011  7 μμ  ΔΑΦΝΗ 2006-ΟΙ ΦΙΛΟΙ  

06/04/2011  9 μμ.    ΚΑΡΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ  

06/04/2011  8 μμ..    ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ-ΕΡΜΗΣ  

04/04/2011  7 μμ..    ΘΗΡΕΥΣ-ΑΓΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ  

11/04/2011  7 μμ..     ΕΡΜΗΣ-Σ.Υ. ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ   

11/04/2011  7 μμ  ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ-ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

11/04/2011  7 μμ  ΟΙ ΦΙΛΟΙ- ΚΑΡΕΑΣ  

10/04/2011  12 μεσημ. ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ-ΔΑΦΝΗ 2006   

13/04/2011  7 μμ  ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ-ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ  
  

Να παρακαλέσουμε τους αρχηγούς των ομάδων να ανταποκριθούν σε αυτή την απόφαση του Δ.Σ. 
του ΠΟΦΕΠΑ και να σημειώσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή στις ανωτέρω ημερομηνίες 
και ώρες (εκτός και αν έχει ήδη κανονιστεί κάποιος αγώνας να γίνει νωρίτερα απ ότι αναφέρεται 
πιο πάνω). Ακόμη εάν κάποια ομάδα δεν προσέλθει για την διεξαγωγή των ανωτέρω αγώνων 
ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ. Εάν δεν προσέλθουν και οι δύο ομάδες κάθε αγώνα τότε ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ και ΟΙ 
ΔΥΟ. Τέλος οι υπεύθυνοι των ομάδων εφ όσον θέλουν κάποια διευκρίνηση ή πληροφορία 
μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 6932.627835 & 6942.654411. Να σημειώσουμε επίσης 
ότι οι ανωτέρω αγώνες αφορούν συνολικά ότι εκκρεμότητες υπάρχουν για την πλήρη ολοκλήρωση 
των αγώνων μέχρι ΚΑΙ ΤΗΝ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. Εννοείται ότι το υπόλοιπο πρόγραμμα των 
επόμενων αγωνιστικών πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά από όλες τις ομάδες διότι σε διαφορετική 
περίπτωση το Δ.Σ. θα αναγκαστεί και πάλι να ορίσει τους αγώνες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. 
 

5/4/2011 Ολοκληρώνονται τα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ στην Δυτ. Μακεδονία ... 

Μία πλήρης αγωνιστική ημέρα απομένει (δηλ.3 ακόμη αγώνες) για να ολοκληρωθούν οι ομαδικοί 
αγώνες της Δυτ. Μακεδονίας που διοργάνωσε ο ΠΟΦΕΠΑ και συμμετείχαν 4 ομάδες από την 
Κοζάνη και 3 από την Φλώρινα. Το σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγιναν στην Φλώρινα 2 
αγώνες με την παρουσία του προέδρου του ΠΟΦΕΠΑ κ. Πλακαντωνάκη ο οποίος επεσκέφθη 
ιδιωτικά την Φλώρινα και συζήτησε με τους ανθρώπους των ομάδων για τα προβλήματα της 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στο χώρο των Βετεράνων αλλά και γενικότερα στο άθλημα. 
Συμμετείχε σε προπόνηση με μικρούς και μεγάλους αθλητές και τέλος παρακολούθησε όπως 
είπαμε μεταξύ άλλων και το τοπικό "ντέρμπυ" του πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων 
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ-ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ που έληξε με σκορ 5-4 για τους Κροκόδειλους που ουσιαστικά 
τους εξασφαλίζει και τον τίτλο , εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.Στον άλλο αγώνα που διεξήχθη 
το Σάββατο 2/4/2011 είχαμε το εξής αποτέλεσμα ΓΑΤΟΝΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΦΙΛ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ 5-4. 
Με την ευκαιρία αυτή να δώσουμε ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ σε όλους τους φίλους Βετεράνους και 
Ανεξάρτητους αθλητές που συμμετέχουν για πρώτη φορά φέτος στα ομαδικά του ΠΟΦΕΠΑ και 
ελπίζουμε από την νέα σεζόν οι ομαδικοί αγώνες να γίνουν πλέον θεσμός και να συμμετάσχουν 
όλο και περισσότερες ομάδες από την Δυτ. Μακεδονία. Από τους αγώνες του Σαββατοκύριακου 
παραθέτουμε πιο κάτω και δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα που μας απέστειλαν οι φίλοι από την 
Φλώρινα. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/4/2011 Tουρνουά Βετεράνων-Ανεξαρτήτων στις 17/4/2011 στην Θεσ/νίκη ... 

Την Κυριακή 17 Απριλίου 2011 (αντί για τις 15 Μαίου) διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη το 2ο Ανοικτό 
Πρωτάθλημα Βετεράνων - Ανεξαρτήτων για τη σεζόν  2010-11 που διοργανώνει (όπως κάθε 
χρόνο) η Τοπική Επιτροπή Μακεδονίας της ΕΦΟΕΠΑ. Οι αγώνες αφορούν Ατομικά αγωνίσματα 
Ανδρών και Γυναικών και θα διεξαχθούν στην αίθουσα STAG του κλιμακίου Θεσ/νίκης της 
ΕΦΟΕΠΑ, στο περίπτερο 1 της Διεθνούς έκθεσης Θεσ/νίκης, με ώρα έναρξης την 09.30 το πρωί. 
Οσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή μπορούν να στέλνουν την συμμετοχή τους με email 



στην ηλεκτρονική διεύθυνση: temaked@httf.gr  ή στο φαξ 2310237108, αναφέροντας 
ονοματεπώνυμο, έτος γεν και τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την πλήρη Προκήρυξη ΕΔΩ 

Και την Αφίσα των αγώνων ΕΔΩ 

7/4/2011 Πρωταθλητής στην Α΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ Ο Δ. ΒΟΥΛΑΣ ... 

Πρωταθλήτρια ομάδα της Α΄κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ για την αγωνιστική σεζόν 2010-11 αναδείχθηκε 
χθες και μαθηματικά η ομάδα Βετεράνων του Δ.Βούλας. Στο τελευταίο αγώνα της που έδωσε στο 
Μαρούσι επεβλήθη της τοπικής ομάδος του Δ. Αμαρουσίου με σκορ 7-2 και σφράγισε έτσι και 
τυπικά τον τίτλο του πρωταθλητή. Η ομάδα του Δ. ΒΟΥΛΑΣ σε όλη το πρωτάθλημα υπήρξε 
αήττητη και είχε απολογισμό 9 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Χρησιμοποίησε συνολικά 5 παίκτες 
δηλ. ΜΑΚΡΗ ΑΓΓ. - ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ - ΜΑΓΚΟ ΣΤΕΛΙΟ - ΚΟΥΜΠΗ ΚΩΝ/ΝΟ και 
ΤΑΣΤΣΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ. Αξιοσημείωτο επίσης να αναφέρουμε ότι ο Βετεράνος παίκτης της και 
παλαιός διεθνής ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ υπήρξε ο μοναδικός αήττητος αθλητής όλης της 
διοργάνωσης και σίγουρα συνέβαλε τα μέγιστα στην επίτευξη της κατάκτησης του πρωταθλήματος 
από την ομάδα της Βούλας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους Βετεράνους της ομάδος 
της Βούλας και τους ευχόμαστε και καλή επιτυχία στους αγώνες play offs στην Λάρισα στις 
14/5/2011 όπου θα αντιμετωπίσουν και τους υπόλοιπους πρωταθλητές των ομαδικών αγώνων 
ΠΟΦΕΠΑ από τις περιφέρειες της ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΑΝΑΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ. 

Μπορεί βέβαια η θέση του πρωταθλητή στην Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ να έχει πλέον κριθεί, δεν 
συμβαίνει το ίδιο όμως με τις υπόλοιπες θέσεις ,τόσο για τα μετάλλια όσο και για τις θέσεις του 
υποβιβασμού. 

Πιο συγκεκριμένα η κατάσταση για τις υπόλοιπες ομάδες και τους στόχους τους οποίους έχουν 
είναι η εξής: 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ : έχει να δώσει έναν αγώνα ακόμη με τους Βετ. Καρέα και με νίκη 
κατακτά την δεύτερη θέση ένω με ήττα αρκείται στην 3η θέση. 
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΑΡΕΑ: αν νικήσουν την Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα κατακτούν την 2η θέση, αν χάσουν 
μένουν στην 4η. 
ΑΚΤΩΡ : αν νικήσουν τον τελευταίο αγώνα τους την Κηφισιά μπορεί να κατακτήσουν την 3η ή την 
4η θέση. 
ΑΚ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : έχει τελειώσει όλους τους αγώνες του και οριστικά βρίσκεται στην 5η θέση 
της βαθμολογίας με 19 β. και απολογισμό 5 νίκες και 4 ήττες. Μια αξιόλογη ομολογουμένως πορεία 
με ανοδική απόδοση για όλα τα μέλη της ομάδας του Αμαρουσίου. Πολλά συγχαρητήρια. 
ΓΛΥΦΑΔΑ : Εχει δύο ακόμη αγώνες να δώσει (με Πάνθεο και Οφεαν Σαλαμίνας). Χρειάζεται μία 
νίκη τουλάχιστον για να σωθεί, ενώ με 2 ήττες μπαίνει στην περιπέτεια των ισοβαθμιών και 
κινδυνεύει. 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : Μετά την σημαντική νίκη που πέτυχε χθες επί του Ακτωρα με σκορ 5-2, 
σχεδόν εξασφάλισε την παραμονή του αρκεί βέβαια να κερδίσει τον τελευταίο αγώνα του με 
Πάνθεο ή τουλάχιστον να μην χάσει με βαρύτερο σκορ από 6-3. 
ΠΑΝΘΕΟ : Εχει επίσης δύο αγώνες να δώσει (με Γλυφάδα και Ηρακλή Ηρακλείου). Με δύο νίκες 
σώζεται οριστικά ενώ με μία νίκη κινδυνεύει ανάλογα με τις πιθανές ισοβαθμίες και τα υπόλοιπα 
αποτελέσματα. 
ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : Εχει έναν αγώνα να δώσει με Ακτωρα και με νίκη σώζεται ενώ με ήττα 
βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση σε πιθανές ισοβαθμίες με άλλες ομάδες. 
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ : Απομένει μόνον ο αγώνας της με την Γλυφάδα και σε περίπτωση νίκης 
διατηρεί ελπίδες σωτηρίας στις ισοβαθμίες ενώ σε περίπτωση ήττας αποχαιρετά την Α΄κατηγορία 
με απολογισμό μόνο 1 νίκη και 8 ήττες. 

Αυτά είναι τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που προκύπτουν μέχρι στιγμής από την Α΄ κατηγορία 
ΠΟΦΕΠΑ. Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες που συνεχίζουν την προσπάθειά τους καλή επιτυχία, 
συγχαρητήρια και πάλι στην πρωταθλήτρια ομάδα του Δ.ΒΟΥΛΑΣ και καλή συνέχεια σε όλους. 

http://www.pofepa.gr/wb/media/PROK%20BETER%202010-11.doc
http://www.pofepa.gr/wb/media/AFISA%20BETERANON%202011.pdf


9/4/2011 Στην Α΄ κατηγορία οι "Αστέρες Εκτός Αθηνών" ... 

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΑΝΑΜΕΝΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ ΣΤΗ Β' 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΦΕΠΑ ΜΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ "ΑΣΤΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ" ΜΕ 
ΣΚΟΡ 5-2 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ". ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ 
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΦΕΠΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕΖΟΝ, ΕΝΩ ΟΙ 
ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΤΤΑΣ ΤΩΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13/4/2011 
ώρα 7 μμ στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο) ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ 
ΤΡΙΠΛΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΣΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ ΤΗΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ -
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΑΚ Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ). ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 
ΥΠΟΨΙΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝ. 

ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: 

ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΕΞ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ 5-2 
 
ΤΣΑΡΤΣΙΤΑΛΙΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  3-0 (11-8,11-4,11-5) 
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  3-1 (11-4,11-5,9-11,11-3) 
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ-ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ  0-3 (9-11,9-11,17-19) 
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ  3-1 (7-11,11-9,12-10,11-8) 
ΤΣΑΡΤΣΙΤΑΛΙΔΗΣ-ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ 1-3 (5-11,8-11,11-6,6-11) 
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 3-0 (11-2,11-4,11-4) 
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ-ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ 3-1 (11-8,8-11,11-8,11-9 ) 

(κείμενο:Κατσαβριάς Αριστ.& admin) 

11/4/2011 Πρωταθλητές στην Ανατ. Μακεδονία & Θράκη οι Αετοί Κομοτηνής ... 

Στα πλαίσια των ομαδικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ στην περιφέρεια της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
και ΘΡΑΚΗΣ η ομάδα των  Αετών Κομοτηνής ολοκλήρωσε χθες (10/4/2011) τους αγώνες της και 
αήττητη τερμάτισε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Τα πλήρη χθεσινά αποτελέσματα ήταν τα 
εξής : 

ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ  8-1 
ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΡΑΜΑΣ  8-1 
ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ   7-2 

Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους αθλητές των ΑΕΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για την επιτυχία τους και 
αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματα των παικτών της ομάδος που χρησιμοποιήθηκαν στην διάρκεια 
αυτών των αγώνων. Οι παίκτες λοιπόν είναι οι: 

ΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΙΝΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

Επίσης να σημειώσουμε ότι η ομάδα των Αετών Κομοτηνής δήλωσε ήδη συμμετοχή για τα  play 
offs των ομαδικών της Λάρισας της 14/5/2011 ο δε αρχηγός της ομάδος κ. Τερζίδης Δημήτριος σε 
μήνυμα που απέστειλε στον ΠΟΦΕΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων : 

"Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον ΠΟΦΕΠΑ για τη διοργάνωση αλλά και να συγχαρούμε όλες τις 
ομάδες για τη εξαιρετική προσπάθειά τους , αλλά και την άψογη συμπεριφορά τους." 

15/4/2011 Μηδενίστηκαν ΟΙ ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ ... 

Η ομάδα ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ από την Χαλκίδα είχαν κερδίσει στον κανονικό αγώνα που είχε διεξαχθεί 
τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ με σκορ 6-3, πλήν όμως χρησιμοποίησαν αντικανονικά 
τον παίκτη Τροχούτσο Χρ. ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής (σαν πρόσφατα ενεργός 



αθλητής και συγχρόνως μικρός σε ηλικία). Η ομάδα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 
υπέβαλλε ένσταση και στην χθεσινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ την εξέτασε και 
δικαίωσε την ομάδα της Αμφιθέας κατακυρώνοντας τον αγώνα υπέρ της με σκορ 9-0. 

18/4/2011 Oλοκληρώθηκαν τα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ στη Δυτ. Μακεδονία ... 

Ολοκληρώθηκαν οι ομαδικοί αγώνες  βετεράνων – ανεξάρτητων στον όμιλο της Δυτικής 
Μακεδονίας. Όλες οι ομάδες που συμμετείχαν και ο κάθε αθλητής ξεχωριστά διακρίθηκαν για το ευ 
αγωνίζεσθαι και αποδείχτηκε για ακόμη μία φορά ότι το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
προσελκύει ανθρώπους με αξιοπρέπεια και ήθος. Διαπιστώθηκε ακόμη η μεγάλη ανάπτυξη του 
αθλήματος στη Δυτική Μακεδονία όπου ιδρύονται σύλλογοι με γερές βάσεις και πολλά 
υποσχόμενοι στο μέλλον. Όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος αξιοπρόσεκτο είναι ότι όλες οι ομάδες 
έκαναν τουλάχιστον μία νίκη. Στην 7η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος οι ΜΟΥΣΑΤΟΙ 
έχασαν από τους ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ με 7 – 2 και στη συνέχεια πήγαν στο ποτάμι που διασχίζει τη 
Φλώρινα όπου αντί να πέσουν μέσα προτίμησαν να το διασκεδάσουν σε παρακείμενη ψησταριά. 
Οι ΦΙΛ.Ε.Α. υποδέχτηκαν τους ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΥΣ και ηττήθηκαν με 2 – 7 κάνοντας αξιοπρεπή 
εμφάνιση. Τέλος αυτοί που ονομάστηκαν ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ απέδειξαν πως με τη συνέπειά τους 
στις προπονήσεις  έγιναν επικίνδυνοι για όλους τους αντιπάλους και νίκησαν 6 – 3 τα αξιόμαχα 
ΓΑΤΟΝΙΑ κατακτώντας την 4η θέση στη βαθμολογία. Όλοι δώσαμε ραντεβού του χρόνου και 
ευελπιστούμε να υπάρχουν συμμετοχές κι από άλλες ομάδες της περιοχής μας. Ευχόμαστε επίσης 
καλή επιτυχία στην πρωταθλήτρια ομάδα των ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ που θα συμμετάσχει στα μπαράζ 
για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδας στη Λάρισα στις 15 Μαΐου. 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

             ΟΜΑΔΑ                         ΒΑΘΜΟΙ   ΝΙΚΕΣ    ΗΤΤΕΣ          Παιχν.  

1.  ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡ.            18       6               0            42-12 
2.  ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛΩΡ.             16         5               1               46-8 
3.  ΜΟΥΣΑΤΟΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ          14          4               2               31-20 
4.  ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ  ΚΟΖ.           10          2               4               18-36 
5.  ΓΑΤΟΝΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ             10          2               4               20-34 
6.  ΦΙΛ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ                  8            1               5               16-35 
7.  ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ  ΚΟΖ.          8            1               5               14-40  

(Αποστολή κειμένου: Κ. Διδασκάλου)  

18/4/2011 Ελλάς - Πορτογαλία αύριο στο ΣΕΦ ... 

Η ώρα της μεγάλης ρεβάνς με την Πορτογαλία έφτασε για την εθνική μας ομάδα επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης των ανδρών. Αύριο στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα STAG του Σταδίου Ειρήνης 
και Φιλίας, υποδέχεται τους Ίβηρες για τα ημιτελικά της Standard Division στην Ευρωπαϊκή Λίγκα 
2009-2012 κι επιδιώκει ν' ανατρέψει την ήττα στον πρώτο ημιτελικό και να προκριθεί στον τελικό. Η 
Ελλάδα είχε χάσει στη Λισσαβόνα με σκορ 3-2 και τα σετ ήταν 12-10 υπέρ των Πορτογάλων. Οι 
διεθνείς μας έχουν τονίσει από την έναρξη της διοργάνωσης ότι θέλουν το χρυσό μετάλλιο στην 
κατηγορία και σκέφτονται μόνο το πως θα μείνουν στη διεκδίκησή του. Εφόσον κάνουν το βήμα για 
τον (επίσης διπλό) τελικό, θα συναντήσουν εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την Τουρκία, που 
στο άλλο ματς της 4άδας έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκριση έναντι της Σλοβενίας. 

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προπονείται το απόγευμα στο ΣΕΦ και θα κάνει κι ένα 
χαλάρωμα στον ίδιο χώρο το πρωί ανήμερα του αγώνα. Ο Κώστας Βατσακλής υπολογίζει τους 
Παναγιώτη Γκιώνη, Κώστα Παπαγεωργίου, Τάσο Ρηνιώτη, Δημήτρη Παπαδημητρίου και 
Γιώργο Φραγκούλη. Θα επιλέξει τρεις από αυτούς και αν ο αγώνας πάει σε πέμπτο ματς, που 
είναι το διπλό, θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έναν ακόμα αθλητή. Οι Πορτογάλοι, που 
φτάνουν το απόγευμα στην Αθήνα, έχουν γνωστοποιήσει ότι θα παραταχθούν με τους Ένιο 
Μέντεζ, Αντρέ Σίλβα και Ντιόγκο Καρβάλιο. 



Έτσι, συγκριτικά με τις συνθέσεις του πρώτου ημιτελικού η εθνική μας θα ενισχυθεί αυτή τη φορά 
με τον Γκιώνη, ενώ οι Πορτογάλοι κάνουν μία αλλαγή στην τριάδα τους (Καρβάλιο αντί Ντιόγκο 
Σίλβα), ενώ δεν στηρίζονται ούτε τώρα σε κάποιο από τα πρώτα ονόματα της χώρας στην 
επιτραπέζια αντισφαίριση, τους Φρείτας, Απολόνια και Μοντέιρο (θυμίζουμε ότι και η Ελλάδα δεν 
έχει χρησιμοποιήσει καθόλου στην Ευρωπαϊκή Λίγκα τον Καλλίνικο Κρεάνγκα). 

ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ: «ΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΜΑΣ» 

Η παρουσία του Γκιώνη από τη μία πλευρά και η έλευση της Πορτογαλίας με ομάδα ίδιας 
δυναμικότητας από την άλλη, κάνουν τον Κώστα Βατσακλή να πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι το 
φαβορί για την πρόκριση. 

«Θεωρώ ότι με βάση τη συμμετοχή του Γκιώνη και αυτή την τριάδα των Πορτογάλων το 
συγκεκριμένο παιχνίδι γέρνει υπέρ της ομάδας μας. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι 
παίζουμε εντός έδρας. Στόχος μας είναι να νικήσουμε με σκορ καλύτερο από το εις βάρος μας 3-2 
του πρώτου αγώνα ή αν η αναμέτρηση φτάσει πάλι στο διπλό να επικρατήσουμε με 3-2 και να 
είμαστε καλύτεροι στα σετ των δύο ημιτελικών. Ο αγώνας παραμένει επικίνδυνος φυσικά και θα 
παίξει ρόλο το στήσιμο των δύο ομάδων», δήλωσε αρχικά ο εκλέκτορας της εθνικής ανδρών και 
απηύθυνε ένα ακόμα κάλεσμα στον κόσμο να πάει στο φαληρικό στάδιο για να στηρίξει τους 
διεθνείς μας. «Πρέπει να πω ότι στη Λισσαβόνα συναντήσαμε εκατοντάδες Πορτογάλους 
φιλάθλους, που δημιούργησαν πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, «έστησαν» μία πραγματική έδρα για την 
εθνική τους ομάδα και θα ήθελα και το δικό μας κοινό να κάνει κάτι ανάλογο για μας αύριο. 
Καλούμε τους φίλους του αθλήματος να έρθουν να παρακολουθήσουν δυνατές αναμετρήσεις και 
να μας ενισχύσουν στο δύσκολο έργο μας. Εδώ και δύο χρόνια, από την έναρξη της Λίγκας, είχαμε 
θέσει ως στόχο την 1η θέση στην Standard Division και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για την 
πρόκριση στον τελικό». 

Επίσης αύριο η Τουρκία υποδέχεται την Σλοβενία κι έχοντας επιβληθεί με 3-0 στον πρώτο 
ημιτελικό αναμένεται να επικυρώσει απλά την πρόκριση στον τελικό της κατηγορίας. 

(πηγή είδησης:www.httf.gr) 

19/4/2011 Επιτυχές το τουρνουά της Θεσ/νίκης ... 

Είχαν άλλη μία ευκαιρία να χαλαρώσουν παίζοντας πινγκ πονγκ με αγωνιστικό μάλιστα κίνητρο και 
την εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Στους βετεράνους και τους ανεξάρτητους αθλητές 
αναφερόμαστε, οι οποίοι απόλαυσαν την Κυριακή τη συμμετοχή τους στο 2ο οικείο τουρνουά της 
σεζόν, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Τοπική Επιτροπή Βόρειας Ελλάδας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. 
Πήραν μέρος 72 άτομα και με μία σειρά από αγώνες σε ομίλους και σε νοκ άουτ ξέδωσαν με τη 
μικρή ρακέτα. 

Οι 66 αθλητές και οι 6 αθλήτριες δεν προέρχονταν μόνο από τη συμπρωτεύουσα, αλλά και από 
την Αθήνα, την Κοζάνη, τον Βόλο, τη Φλώρινα, τα Ιωάννινα, την Ορεστιάδα, την Καβάλα, τη 
Λάρισα και άλλες περιοχές. Το τουρνουά διεξήχθη και πάλι στην αίθουσα κλιμακίου στο περίπτερο 
1 της Δ.Ε.Θ. κι έγιναν και οι επτά κατηγορίες, που ήταν στο πρόγραμμα.  

Οι νικητές σε κάθε ηλικιακή κατηγορία ήταν οι εξής: 

Βετεράνων 40- 49 ετών: 

1. Νίκος Μουχτούρης (Αμφιθέα) 
2. Γιάννης Κατσαντώνης (Εχέδωρος) 
3. Γιώργος Καλογήρου (Φλώρινα), Χρήστος Ταστσιόγλου (Αθήνα) 

Βετεράνων 50- 59: 

1. Άγγελος Μακρής (Παναθηναϊκός) 
2. Ηλίας Βουτσινάς (Άρης Νικαίας) 



3. Νίκος Δούης (Αθηναϊκός), Παναγιώτης Γιάκας (ΑΕ Ποντίων) 

Βετεράνων 60 +: 

1. Ντιγκράν Μποζοχλαντζιάν (Δύναμη Λάρισας) 
2. Κώστας Σιψάς (Έσπερος) 
3. Δημήτρης Τσαλαμάνης (Κορωναίος Καβάλας) 

Βετεράνων γυναικών: 

1. Καλλιόπη Κασάπογλου (ΑΕ Ποντίων) 
2. Κατερίνα Τσιάρα (Κοζάνη) 
3. Ιφιγένεια Μακαρίτη (Αθήνα) 

Ανεξαρτήτων έως 40 ετών: 

1. Παναγιώτης Φωτάκης 
2. Γιάννης Παππάς 
3. Χρήστος Ρακιτζής, Δημήτρης Ανδρεάδης 

Ανεξαρτήτων 41- 50: 

1. Ισαάκ Βασιλειάδης 
2. Παύλος Μιχαηλίδης 
3. Γεώργιος Λυγούρας, Λεωνίδας Μαρμαράκης 

Ανεξαρτήτων 51- 60: 

1. Κωνσταντίνος Κουμπής 
2. Κωνσταντίνος Καζάκης 
3. Ηλίας Κουρούζης, Δημήτρης Παρόδος 

(πηγή είδησης:www.httf.gr) 

Mπορείτε επίσης να δείτε  και μια σειρά φωτογραφίες από το τουρνουά. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

21/4/2011 Νέος ορισμός αγώνων Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ ... 

Σε νέο ορισμό καθυστερούμενων αγώνων Γ΄ κατηγορίας προχώρησε σήμερα το ΔΣ του ΠΟΦΕΠΑ 
προκειμένου να γίνει δυνατή η ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση των αγώνων της κατηγορίας μεσα 
στις προθεσμίες που έχουν οριστεί. Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν στις έδρες των γηπεδούχων 
ομάδων όπως αυτές έχουν δηλωθεί και σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση αυτή οι αγώνες που 
ορίστηκαν να γίνουν είναι οι εξής: 
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ   Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ο Ι  

  

27/04/2011  9 μμ  ΚΑΡΕΑΣ-ΟΙ ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ   
27/04/2011  7 μμ  ΘΗΡΕΥΣ – ΕΡΜΗΣ  

27/04/2011  7 μμ  ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ-ΔΑΦΝΗ 2006  

27/04/2011  7 μμ.     ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ-ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ  

04/05/2011  7 μμ..    ΕΡΜΗΣ-ΑΓΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ  
04/05/2011  7 μμ..    ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ-ΘΗΡΕΥΣ  

04/05/2011  7 μμ..    ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΚΑΡΕΑΣ  

08/05/2011  12 μεσημ ΟΙ ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ-ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

 
Να παρακαλέσουμε τους αρχηγούς των ομάδων να ανταποκριθούν σε αυτή την απόφαση του Δ.Σ. 
του ΠΟΦΕΠΑ και να σημειώσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή στις ανωτέρω ημερομηνίες 
και ώρες (εκτός και αν έχει ήδη κανονιστεί κάποιος αγώνας να γίνει νωρίτερα απ ότι αναφέρεται 
πιο πάνω, ή υπάρξει κοινή συναίνεση των ομάδων για κάτι διαφορετικό). Ακόμη εάν κάποια ομάδα 
δεν προσέλθει για την διεξαγωγή των ανωτέρω αγώνων ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ. Εάν δεν προσέλθουν και 
οι δύο ομάδες κάθε αγώνα τότε ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ και ΟΙ ΔΥΟ. Τέλος οι υπεύθυνοι των ομάδων εφ 
όσον θέλουν κάποια διευκρίνηση ή πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
6932.627835 & 6942654411. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι ανωτέρω αγώνες αφορούν συνολικά 
ότι εκκρεμότητες υπάρχουν για την πλήρη ολοκλήρωση των αγώνων μέχρι ΚΑΙ ΤΗΝ 11η 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ. Εννοείται ότι το υπόλοιπο πρόγραμμα των επόμενων 2 και τελευταίων αγωνιστικών 
πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά από όλες τις ομάδες διότι σε διαφορετική περίπτωση το Δ.Σ. θα 
αναγκαστεί και πάλι να ορίσει τους αγώνες σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πολλές ευχές για 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ σε όλους τους φίλους της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης εκ μέρους όλων των 
μελών του Διοικ.Συμβουλίου του Ποφεπα... ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ...  



10/05/2011 Νέος ορισμός αγώνων Γ΄κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ ... 

Σε νέο ορισμό καθυστερούμενων αγώνων Γ΄ κατηγορίας προχώρησε σήμερα το Δ.Σ. του 
ΠΟΦΕΠΑ προκειμένου να γίνει δυνατή η ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση των αγώνων της 
κατηγορίας μεσα στις προθεσμίες που έχουν οριστεί. Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν στις έδρες 
των γηπεδούχων ομάδων όπως αυτές έχουν δηλωθεί και αφορούν τις 2 τελευταίες αγωνιστικές του 
πρωταθλήματος. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση αυτή οι αγώνες που ορίστηκαν να γίνουν είναι 
οι εξής: 
  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ          Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ο Ι  
  

18/05/2011  9 μμ  ΚΑΡΕΑΣ-ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ   
18/05/2011  7 μμ  ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ-ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΜΑΡ. 
18/05/2011  7 μμ  ΕΡΜΗΣ-ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ  

25/05/2011  7 μμ.    ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ-ΑΓΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ  

22/05/2011  12 μεσημ. ΔΥΣΜΟΙΡΟΙ-ΘΗΡΕΥΣ  

25/05/2011  7 μμ..    ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΜΑΡ.-Σ.Υ.ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ  

25/05/2011  7 μμ..    ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ-ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  

25/05/2011  7 μμ..    ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ-ΚΑΡΕΑΣ  
  

Να παρακαλέσουμε τους αρχηγούς των ομάδων να ανταποκριθούν σε αυτή την απόφαση του Δ.Σ. 
του ΠΟΦΕΠΑ και να σημειώσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή στις ανωτέρω ημερομηνίες 
και ώρες (εκτός και αν έχει ήδη κανονιστεί κάποιος αγώνας να γίνει νωρίτερα απ ότι αναφέρεται 
πιο πάνω, ή υπάρξει κοινή συναίνεση των ομάδων για κάτι διαφορετικό). Ακόμη εάν κάποια ομάδα 
δεν προσέλθει για την διεξαγωγή των ανωτέρω αγώνων ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ. Εάν δεν προσέλθουν και 
οι δύο ομάδες κάθε αγώνα τότε ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ και ΟΙ ΔΥΟ. Τέλος οι υπεύθυνοι των ομάδων εφ 
όσον θέλουν κάποια διευκρίνηση ή πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
6932627835 & 6942654411. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι ανωτέρω αγώνες αφορούν συνολικά 
ότι εκκρεμότητες υπάρχουν για την πλήρη ολοκλήρωση των αγώνων και συγκεκριμένα τις 2 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ του πρωταθλήματος. Στην συνέχεια θα ευχηθούμε στους παίκτες 
όλων των ομάδων ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. 

11/5/2011 Εγινε η κλήρωση των play off της Λάρισας ... 

Εγινε χθες το απόγευμα η κλήρωση των play offs των ομαδικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ που θα 
διεξαχθούν το ερχόμενο Σάββατο 14/5/2011 το απόγευμα στην Λάρισα μεταξύ των πρωταθλητών 
των τεσσάρων περιφερειών που διεξηχθησαν τα ομαδικά πρωταθλήματα που διοργάνωσε ο 
Ποφεπα με την συμμετοχή πολλών φίλων Βετεράνων και Ανεξαρτήτων αθλητών. Οι περιφέρειες 
αυτές ήταν : ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ. Οι πρωταθλήτριες ομάδες που αναδείχθηκαν ήταν αντίστοιχα οι : Δ.ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ - ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ . Στην κλήρωση που έγινε 
λοιπόν χθες το απόγευμα προέκυψε το ακόλουθο πρόγραμμα αγώνων: 

 

 

 

 

 

 

11/5/2011 Λήγει αύριο η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής για την Λάρισα ... 

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΗΝ/ΝΙΑ ΩΡΑ 

Δ.ΒΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ 14/05/2011 15.00 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡ. ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 14/05/2011 15.00 

ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 14/05/2011 17.00 

Δ.ΒΟΥΛΑΣ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡ. 14/05/2011 17.00 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡ. ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ 14/05/2011 19.00 
ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ.ΒΟΥΛΑΣ 14/05/2011 19.00 



Λήγει αύριο το βράδυ 12/5/2011 η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής στο 2ο Πανελλήνιο Ατομικό 
Πρωτάθλημα Βετεράνων που διοργανώνει ο ΠΟΦΕΠΑ με την συνεργασία της ΕΦΟΕΠΑ και του 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ και που φέτος θα διεξαχθεί στην Λάρισα την Κυριακή 15 Μαίου 2011. Μέχρι σήμερα 
έχουν δηλώσει συνολικά 58 αθλητές και ΚΑΜΜΙΑ (!!) αθλήτρια.Οι αθλητές προέρχονται από 
διάφορες περιοχές της Ελλάδος όπως Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πολύγυρο - Βόλο - Φλώρινα - 
Κομοτηνή - Ιωάννινα - Λάρισα – Λαμία - Kοζάνη - Καβάλα και Χανιά. Θετικό είναι μόνο το γεγονός 
ότι θα εκπροσωπηθούν τόσες πολλές πόλεις στο πρωτάθλημα αυτό . Κατά τα άλλα ο αριθμός των 
συμμετεχόντων (μέχρι στιγμής) δεν δείχνει αρκετά ικανοποιητικός. Και βέβαια η πιο μεγάλη 
απογοήτευση προέρχεται από τον χώρο των Γυναικών όπου μέχρι τώρα δεν δήλωσε καμμία 
αθλήτρια όπως και πιο πάνω αναφέραμε. Κάθε χρόνο περίπου τα ίδια γράφουμε προσθέτοντας 
ίσως και κάποια ευχολόγια για του χρόνου , αλλά απ ότι δείχνουν τα πράγματα είναι δύσκολο να 
ανατραπούν. Βέβαια δεν παραβλέπουμε την υπάρχουσα οικονομική κρίση καθώς και το μικρό 
βεληνεκές του αθλήματος της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, παρ’ όλα αυτά περιμέναμε γενικότερα 
λίγο περισσότερη ανταπόκριση..Πάντως ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές που τελικά θα 
συμμετάσχουν ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. 

16/05/2011 Με επιτυχία διεξήχθη στη Λάρισα το 2ο Πανελλήνιο Βετεράνων ... 

Διεξήχθη χθες με επιτυχία το 2ο Πανελλήνιο Ατομικό πρωτάθλημα Βετεράνων Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης στην Λάρισα με τη συμμετοχή 55 αθλητών από διάφορες περιοχές της Ελλάδος . Οι 
αγώνες έγιναν στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ με οργανωτή τον ΠΟΦΕΠΑ και με τη 
συνεργασία της ΕΦΟΕΠΑ. Μια ημέρα νωρίτερα το Σάββατο 14/5/2011 διεξήχθησαν στο ίδιο 
Γυμναστήριο τα play offs των ομαδικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ που συμμετείχαν οι 4 πρωταθλήτριες 
ομάδες των περιφερειών ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - 
ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ. Και τις δύο ημέρες έγιναν αξιόλογες αναμετρήσεις και 
παρακολουθήσαμε μερικά πολύ σημαντικά παιχνίδια με ποιότητα και ανταγωνισμό.Μετά την λήξη 
των ομαδικών αγώνων το Σάββατο το βράδυ έγινε συγκέντρωση σε Ταβέρνα της περιοχής όπου ο 
ΠΟΦΕΠΑ απένειμε τα έπαθλα στις νικήτριες ομάδες, αντηλλάγησαν απόψεις για επόμενες 
διοργανώσεις του αθλήματος και τέλος ακολούθησε δείπνο που ήταν μια προσφορά του ΠΟΦΕΠΑ 
προς όλους τους παρευρεθέντες Βετεράνους αθλητές - φίλους αλλά και τις οικογένειές 
τους.Παρευρέθησαν τοπικοί παράγοντες του αθλήματος της Λάρισας καθώς και ο Καθηγητής 
Φυσικής αγωγής των ΤΕΙ Λάρισας κ. Μπούτλας Γεώργιος. Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί ο 
πρόεδρος της ΕΦΟΕΠΑ κ. Κολυμπάδης λόγω απουσίας του στο Ρότερνταμ (επέστρεψε την 
Παρασκευή το απόγευμα) που όμως απέστειλε τηλεφωνικά τις ευχές του για καλή επιτυχία στους 
αγώνες. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η προσπάθεια αυτή του ΠΟΦΕΠΑ για διοργάνωση τέτοιου 
είδους μακριά από το Κέντρο (Αθήνα-Θεσ/νίκη) αποδείχθηκε ένα εγχείρημα πολύ κουραστικό για 
εκείνους που ασχολήθηκαν με την διοργάνωση από πολύ κοντά.Παρ όλα αυτά εξακολουθούμε να 
πιστεύουμε ότι τέτοιες προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και να ευχηθούμε σιγά-σιγά να 
αρχίσουν να κινητοποιούνται όλο και περισσότερο οι φίλοι του αθλήματος της Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης.Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Διοίκηση του ΤΕΙ Λάρισας για την 
παραχώρηση του Γυμναστηρίου ,επίσης τον κ. Μπούτλα Γεώργιο για την αμέριστη βοήθειά του 
καθώς και τους κ.κ Αμπελακιώτη Στέφανο και Μπασαγιάννη Χρήστο για την σημαντική βοήθεια 
που προσέφεραν. Ακόμη οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αθλητές - φίλους που 
προσήλθαν από τις διάφορες πόλεις της Ελλάδος στην Λάρισα και στήριξαν έτσι με τον τρόπο 
αυτό την προσπάθεια για επιτυχή διοργάνωση και ευρεία συμμετοχή στο 2ο Ατομικό Πρωτάθλημα 
Βετεράνων 2011. Αφού δώσουμε λοιπόν ραντεβού για του χρόνου στο 3ο Πανελλήνιο Ατομικό 
Βετεράνων σε μια άλλη πόλη πέραν της Αθήνας και Θεσ/νίκης , επιστρέφουμε στο αγωνιστικό 
μέρος δημοσιεύοντας παρακάτω τα πλήρη αποτελέσματα κατά κατηγορία: 

ΑΤΟΜΙΚΑ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ 
 
1.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2.ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚ. 
3.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ι.-ΚΕΛΙΑΦΑΝΟΣ Ι. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ 
 



1.ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓ. 
2.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡ. 
3.ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ.-ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 60 & ΑΝΩ 
 
1.DIGRAN BOZOGLANJIAN 
2.MΑΓΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
3.ΚΟΥΜΠΗΣ Κ.-ΣΙΨΑΣ Κ. 
 
ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ (ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) 
 
1.ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 
2.ΛΑΓΚΟΥΣΗΣ Κ. 
3.ΒΑΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝ-ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞ. 

PLAY OFFS ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΟΦΕΠΑ 

ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ Δ. ΒΟΥΛΑΣ-ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ   5-1 
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡ.-ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0-5 
-------------------------------------------------------------------------- 
ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ - ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ   5-4 
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ Δ. ΒΟΥΛΑΣ-ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡ. 5-0 
-------------------------------------------------------------------------- 
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡ.-ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ   0-5 
ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΒΕΤΕΡ. Δ. ΒΟΥΛΑΣ  0-5 
-------------------------------------------------------------------------- 
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1.ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 
2.ΒΑΣΙΛΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
3.ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
4.ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Και μια πρώτη σειρά από φωτογραφίες από τους αγώνες: 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

  

18/5/2011 Στην Β΄ κατηγορία ανέβηκαν ΔΑΦΝΗ 2006 και ΘΗΡΕΑΣ ... 

Τους τελευταίους αγώνες τους έδωσαν το προηγούμενο τριήμερο οι πρωτοπόρες  
ομάδες της Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ ΔΑΦΝΗ 2006 και ΘΗΡΕΑΣ. Κατάφεραν να πετύχουν  
ακόμη μια νίκη ο καθένας και έτσι σφράγισαν και μαθηματικά τα εισιτήριά τους  
για άνοδο στην Β΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ για τη σεζόν 2011-12. Πιο συγκεκριμένα  
η ΔΑΦΝΗ 2006 πέτυχε την 12η στη σειρά νίκη της επικρατώντας των ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΩΝ με σκορ  
7-2 και τερμάτισε έτσι αήττητη το πρωτάθλημα. Η ομάδα της Δάφνης αποτελείτο από τους εξής 
αθλητές : 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜ. 
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 
ΒΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

Στην δεύτερη θέση τερμάτισε η ομάδα του ΘΗΡΕΑ που στον τελευταίο αγώνα της επεβλήθη στην 
Χαλκίδα της τοπικής ομάδος των ΔΥΣΜΟΙΡΩΝ με σκορ 8-1 και διατήρησε έτσι την προνομιούχο 
δεύτερη θέση που της δίνει και την άνοδο στην Β΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ. Η ομάδα του Θηρέα είχε 
απολογισμό 11 νίκες και 1 ήττα και αποτελείτο από τους κάτωθι αθλητές: 

ΜΑΡΔΙΚΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. 
ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Δίνουμε συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία για την επόμενη 
σεζόν στην Β΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ. 

(Κείμενο από:admin) 

 



20/5/2011 Προκηρύχθηκε το τουρνουά της Τρίπολης για 18-19/6/2011 ... 

Προκηρύχθηκε επισήμως πλέον το τουρνουά της Τρίπολης 2011 με την ονομασία ΤRIPOLIS 
PING-PONG OPEN 2011. Αφορά Ανεξάρτητους αθλητές, Βετεράνους άνω των 40 ετών αλλά και 
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ αθλητές από ηλικία 20 ετών και άνω. Είναι μια καινοτομία αυτό με την διεύρυνση 
του ορίου ηλικίας προς τα κάτω και οι διοργανωτές αναμένουν να υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση 
στις κατηγορίες αυτές. Το τουρνουά θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 18 - 19 Ιουνίου 2011 και πιο 
συγκεκριμένα 18/6 οι αγώνες των εν ενεργεία και των βετεράνων και στις 19/6 οι αγώνες των 
ανεξαρτήτων. Το Σάββατο 18/6/2011 το απόγευμα προβλέπεται δωρεάν συμμετοχή όλων των 
αθλητών και των οικογενειών ή φίλων τους στο "Αρκαδικό Τσιμπούσι" που θα παρατεθεί από τους 
διοργανωτές στα πλαίσια της Αρκαδικής Φιλοξενείας και θα λάβει χώρα στην περιοχή της Παλαιάς 
Επισκοπής στον ειδυλιακό χώρο του Τεγεατικού Συνδέσμου.Εκτός όμως αυτού θα υπάρχουν 
πλούσια έπαθλα στους πρώτους νικητές όλων των κατηγοριών (δωρεάν παραμονή 2 ή 3 ημερών 
σε ξενοδοχεία και αρχοντικά της περιοχής , με διάρκεια ισχύος ενός έτους) , καθώς και πλούσια 
δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες. Επίσης θα γίνει κλήρωση 6 διήμερων οικογενειακών 
διακοπών (3 το Σάββατο 18/6/2011 και 3 για την Κυριακή 19/6/2011) στο πολυτελές συγκρότημα 
παραδοσιακών κατοικιών ΜΑΙΝΑΛΙΑ (www.menalia.gr).Οσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε 
συμμετοχή στο τουρνουά της Τρίπολης μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική προκήρυξη 
κάνοντας κλικ ΕΔΩ ή να επισκεφθείτε το www.tripolitennis.gr διαβάζοντας όλες τις λεπτομέρειες. 

Δείτε και το λογότυπο του τουρνουά: 

 

05/06/2011 Μεγάλη η συμμετοχή στα διπλά του ΠΟΦΕΠΑ … 

Διεξήχθησαν χθες το απόγευμα (Σάββατο 4/6/2011) στην αίθουσα της Βούλας τα καθιερωμένα 
πλέον "doubles" του ΠΟΦΕΠΑ που φέτος απρόσμενα είχαν τεράστια επιτυχία με την μεγαλύτερη 
συμμετοχή που έχει σημειωθεί στην εν λόγω διοργάνωση μέχρι τώρα. Πιο συγκεκριμένα οι αγώνες 
διεξήχθησαν σε δύο κατηγορίες διπλών αγωνισμάτων, μία με τυχαία κλήρωση συμπαίκτη και μία 

http://www.pofepa.gr/wb/media/Prokiryxi%20TRIPOLIS%20Ping-Pong%20OPEN%202011%20v8.pdf
http://www.tripolitennis.gr/


κατόπιν δήλωσης. Στην πρώτη κατηγορία μετείχαν 32 ζευγάρια και στην δεύτερη 30 ζευγάρια. Στις 
πρώτες φάσεις και των δύο κατηγοριών οι αγώνες διεξήχθησαν σε ομίλους των 3 ή των 4 και στην 
συνέχεια έγιναν αγώνες νοκ-άουτ μεταξύ των προκριθέντων από τους ομίλους. Φαίνεται πως οι 
φίλοι της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σιγά-σιγά έχουν αρχίσει να αγκαλιάζουν την προσπάθεια 
αυτή του ΠΟΦΕΠΑ που στοχεύει να αποδεικνύει ότι το άθλημα του Πινγκ-Πονγκ πέρα από τον 
πρωταθλητισμό μπορεί κυρίως να προσφέρει επίσης άθληση  και ψυχαγωγία.Αυτό φάνηκε χθες 
όπου όλοι οι φίλοι του αθλήματος έδειξαν να το διασκεδάζουν αλλά και να προσπαθούν για την 
νίκη αγωνιζόμενοι για περίπου 5 ώρες συνολικά που διήρκεσαν οι αγώνες. 

Τα πλήρη αποτελέσματα στις δύο κατηγορίες ήταν: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΔΙΠΛΩΝ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ" 
 
1.ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚ. - ΣΦΥΡΗΣ ΒΑΣ. 
2.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΣΑΑΚ-ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
3.ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝ.-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. 
3.ΔΟΥΗΣ ΝΙΚ. - ΒΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΔΙΠΛΩΝ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 
 
1.ΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚ. 
2.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. - ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 
3.ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝ. - ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. 
3.ΜΑΓΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   
 
Και μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τους αγώνες και τις απονομές: 

 



 

 



 

 

 

19/06/2011 Ανοίγει αύριο η αυλαία του 9ου Πανευρωπαικού Βετεράνων ... 

Ανοίγει αύριο  Δευτέρα 20/06/2011 η αυλαία του 9ου Πανευρωπαικού Πρωταθλήματος Βετεράνων 
στο Liberec της Τσεχίας που συμμετέχουν και 3 αθλητές από την Ελλάδα και θα εκπροσωπήσουν 
την χώρα μας (Βουτσινάς Ηλίας, Δούης Νικόλαος και Σιψάς Κων/νος). Η συμμετοχή στο 
πρωτάθλημα αυτό έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ και έφτασε τους 2472 αθλητές και αθλήτριες 
από 37 χώρες της Ευρώπης. Η τελετή έναρξης έγινε σήμερα (Κυριακή 19/06/2011) στο επιβλητικό 
κλειστο Γυμναστήριο TIPSPORT ARENA του Liberec χωρητικότητος 7500 θεατών. Το αγωνιστικό 
πρόγραμμα θα ξεκινήσει αύριο Δευτέρα και θα διεξάγεται ταυτόχρονα σε 4 κλειστά Γυμναστήρια με 



συνολικά 98 αγωνιστικά τραπέζια και το αναλυτικό πρόγραμμα για τους Ελληνες αθλητές είναι το 
ακόλουθο: 

ΩΡΑ 09.00, ο αθλητής Σιψάς Κων/νος αγωνίζεται στον 11ο Ομιλο της κατηγορίας 60-64 ετών 
(σύνολο συμμετεχόντων αθλητών 285) , έχοντας  αντιπάλους τους ΚΟΖELUH J. (Τσεχία) , 
DROGE K. (Γερμανία) και ΚΟRBEL K. (Σλοβακία). 

ΩΡΑ 11.30, ο αθλητής Δούης Νικόλαος αγωνίζεται στον 75ο Ομιλο της κατηγορίας 50-59 ετών 
(σύνολο συμμετεχόντων αθλητών 473) ,έχοντας αντιπάλους τους LUDICKE H. (Γερμανία) , 
STUGER O. (Aυστρία). 

ΩΡΑ 14.00, ο αθλητής Βουτσινάς Ηλίας αγωνίζεται στον 107ο Ομιλο της κατηγορίας 50-59 έχοντας 
αντιπάλους τους KOFOD M. (Δανία) , TRAUTMAN J. (Γερμανία). 

Από όλους τους προκριματικούς Ομίλους προκρίνονται οι δύο πρώτοι για την επόμενη φάση των 
Νοκ-άουτ των Νικητών (Championship) ενώ οι 3 οι και 4 οι προκρίνονται για τα Νοκ-άουτ της 
παρηγοριάς (consolation). 

Μπορείτε παρακάτω να δείτε και δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα από την τελετή έναρξης του 
Πανευρωπαικού πρωταθλήματος από το SPORT ARENA του Liberec. 

 

 



 

  

20/06/2011 Καλό ξεκίνημα για τους Ελληνες Βετεράνους στην Τσεχία ... 

Επιτυχές κρίνεται το ξεκίνημα της αγωνιστικής δραστηριότητας των Ελλήνων Βετεράνων που 
συμμετέχουν στο 9ο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Λίμπερετς της Τσεχίας από 
20 έως 25/06/2011. Πιο συγκεκριμένα οι δύο εξ’ αυτών (Βουτσινάς Ηλίας και Δούης Νικόλαος) 
προκρίθηκαν από τους Ομίλους τους της κατηγορίας 50-59 και θα συμμετάσχουν στην επόμενη 
φάση των ΝΟΚ ΑΟΥΤ για την κατηγορία championship. Αναλυτικότερα ο Βουτσινάς Ηλίας μετείχε 
σε Ομιλο των τεσσάρων, πέτυχε 3 νίκες και πέρασε σαν πρώτος στην επόμενη φάση. Ο Δούης 
Νικ. μετείχε σε όμιλο των τριών, πέτυχε μία νίκη και μία ήττα και πέρασε σαν δεύτερος στην 
επόμενη φάση. Oι αγώνες της φάσης αυτής θα διεξαχθούν την Πέμπτη 23 / 06 /2011. Αντίθετα ο 
Βετεράνος Σιψάς Κ. δεν μπόρεσε να προκριθεί από τον Ομιλό που μετείχε (με 4 αθλητές), παρ’ ότι 
πέτυχε 2 νίκες και 1 ήττα αλλά προέκυψε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εξω από τις δύο 
προνομιούχες θέσεις για ένα σετ. Μετά από αυτό θα συνεχίσει στα ΝΟΚ ΑΟΥΤ της παρηγοριάς 
(consolation) που επίσης θα διεξαχθούν την Πέμπτη 23/06/2011. Το αυριανό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει αγώνες doubles σε όλες τις κατηγορίες. Για τους αγώνες αυτούς θα σας 
ενημερώσουμε από το site του ΠΟΦΕΠΑ με νεώτερη καταχώρηση αύριο 21/06/2011. 
Παραθέτουμε τώρα και ωρισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τους σημερινούς αγώνες των 
Ελλήνων Βετεράνων: 



 

 



 

 



 

 



 

  

21/06/2011 Ημέρα "doubles" σήμερα στο Λίμπερετς ... 

Συνεχίστηκε σήμερα το 9ο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Βετεράνων στο Λίμπερετς της Τσεχίας με 
τα αγωνίσματα των Διπλών σε όλες τις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών.Από Ελληνικής πλευράς 
αγωνίστηκαν στην κατηγορία 50-59 ετών οι Δούης Ν.- Σιψάς  Κ. στο 17ο Γκρούπ και έδωσαν 3 
αγώνες όπου σημείωσαν 1 νίκη (επι των Ισπανών με 3-1) και 2 ήττες (από Γερμανούς με 3-1 και 
Τσέχους με 3-0). Μετά από αυτά τα αποτελέσματα προχωρούν στην επόμενη φάση των ΝΟΚ 
ΑΟΥΤ στην κατηγορία της παρηγοριάς (consolation) που θα διεξαχθούν την Παρασκευή 
24/06/2011. Ακόμη ο βετεράνος αθλητής Βουτσινάς Ηλίας αγωνίστηκε με συμπαίκτη τον Σουηδό 
Jan Gardefelt, υπέστησαν 3 ήττες και θα αγωνιστούν κι αυτοί σαν 4οι στο Γκρούπ στα ΝΟΚ ΑΟΥΤ 
της παρηγοριάς την Παρασκευή. Να τονίσουμε επίσης την μεγάλη επιτυχία που έχουν μέχρι 
σήμερα οι αγώνες τόσο οργανωτικά όσο και αγωνιστικά. Το μόνο αρνητικό σημείο είναι οι σχετικά 
κακές για την εποχή καιρικές συνθήκες, όπου επικρατεί κρύο (10-18 βαθμοί) και έxει συννεφιά και 
συχνή βροχή. Τέλος όπως έχουμε προαναφέρει συμμετέχουν γύρω στους 2500 αθλητές και 
αθλήτριες από 37 χώρες της Ευρώπης που η ηλικία τους κυμαίνεται από 40 μέχρι ....99 ετών (!!!). 
Συγκεκριμένα παρακάτω δημοσιεύουμε αναμνηστική φωτογραφία του  Γεν.Γραμματέα του 
ΠΟΦΕΠΑ κ. Σιψά Κ. που έβγαλε με τον εν λόγω Βετεράνο αθλητή από την Ρωσία  που έχει ηλικία 
99 χρονών  (στη photo είναι και η κόρη του που τον συνοδεύει). Ακόμη δείτε και ωρισμένες 
φωτογραφίες μετά από τους αγώνες του διπλού των Δούη - Σιψά . 



 

 



 

 

 

21/06/2011 Μεγάλη επιτυχία και φέτος το τουρνουά της Τρίπολης ... 

Συγκέντρωσε 115 αθλητές και αθλήτριες απ' όλη την Ελλάδα και άφησε ξανά θαυμάσιες 
εντυπώσεις το όπεν επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Τρίπολης, που διοργάνωσε το 
Σαββατοκύριακο ο τοπικός Σύλλογος Αντισφαίρισης (Σ.Α.Τ.) με τη συνεργασία του Δήμου της 
πόλης και υπό την αιγίδα της ΕΦΟΕπΑ. Ήταν το επονομαζόμενο «TRIPOLIS Ping-Pong OPEN 
2011», το οποίο αποτέλεσε την εξαιρετική συνέχεια του 1ου πρωταθλήματος, τον Οκτώβριο του 
2010. Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης και αφορούσαν 
βετεράνους, ανεξάρτητους, αλλά και εν ενεργεία αθλητές. 



Ο πολύ καλός αγωνιστικός εξοπλισμός (10 καινούργια τραπέζια), η θαυμάσια οργάνωση, όπως και 
η φιλοξενία και η φροντίδα των οργανωτών έκαναν τους συμμετέχοντες να εκφραστούν με τα 
καλύτερα λόγια. Η ανταπόκριση των φίλων του αθλήματος ήταν και πάλι έντονη, αφού οι δηλώσεις 
συμμετοχής είχαν φτάσει τις 127, ενώ στις αγωνιστικές παρουσίες βρέθηκαν και αυτή τη φορά 
πρώην πρωταθλητές Ελλάδας (Χρήστος Λάμης, Σταύρος Πλακαντωνάκης, Κώστας Κεχαγιάς κ.α.), 
αλλά και αξιόλογοι αθλητές του σήμερα (Χρήστος Τσαρσιταλίδης, Κώστας Νικόπουλος, Γιάννης 
Ξουρίδας, Γιώργος Πετρόχειλος, Νίκος Μουχτούρης, Χρήστος Ραγκούσης, κ.α.) δίνοντας την 
ευκαιρία στους Αρκάδες να δουν πινγκ πονγκ καλού επιπέδου. 

Το Σάββατο αγωνίστηκαν 50 αθλητές στις κατηγορίες βετεράνων και εν ενεργεία αθλητών και την 
Κυριακή 65 αθλητές στις κατηγορίες ανεξαρτήτων, ενώ συμφωνήθηκε να γίνει και μία έξτρα 
κατηγορία γυναικών με επτά συμμετοχές. Σε όλες τις κατηγορίες διεξήχθησαν και αγώνες 
«παρηγοριάς» μετά από σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων. 

Οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες βετεράνων και ανεξαρτήτων:  

Εν Ενεργεία 20-39 ετών 

1. Τσαρσιταλίδης Χρήστος 

2. Ραγκούσης Χρήστος 

3. Ξουρίδας Ιωάννης, Γερόλυμος Βασίλης  

Βετεράνοι 40-49 ετών 

1. Λάμης Χρήστος 

2. Ζήκος Σωτήρης 

3. Μουχτούρης Νίκος, Νικόπουλος Κώστας  

Βετεράνοι 50+ ετών 

1. Κεχαγιάς Κώστας 

2. Μιχαηλίδης Χαράλαμπος 

3. Ρομπούλιας Ιωακείμ, Πλακαντωνάκης Σταύρος  

Ανεξάρτητοι έως 29 ετών 

1. Παπάζογλου Γιώργος 

2. Σταματιάδης Γρηγόρης 

3. Γριβοκωστόπουλος Νικόλαος, Παπάζογλου Χαράλαμπος  

Ανεξάρτητοι 30-39 ετών 

1. Μπαρτσακούλιας Παναγιώτης 

2. Φωτάκης Παναγιώτης 

3. Κουτσούμπας Αριστείδης, Πετανίτης Άγγελος  

Ανεξάρτητοι 40-49 ετών 



1. Βασαγιάννης Θεοφάνης 

2. Θεοδωρίδης Θεόδωρος 

3. Μαρίνος Λάζαρος, Δώριζας Νικόλαος  

Ανεξάρτητοι 50-59 ετών 

1. Σταματιάδης Βασίλειος 

2. Γιαλούρης Λουκάς 

3. Καλπαξής Ανδρέας - Βάγιας Γεώργιος  

Ανεξάρτητοι 60+ ετών 

1. Κουμπής Κωνσταντίνος 

2. Σαλίβερος Δημήτριος 

3. Θεοδώρου Παντελής, Νίκολιτς Παύλος  

Κατηγορία γυναικών 

1. Παπαδάκη Έλενα 

2. Κουκά Μίρκα 

3. Σταθά Βασιλική, Μακαρίτη Ιφιγένεια  

Αυτή ήταν η τέταρτη αθλητική εκδήλωση μέσα στους εννέα μήνες λειτουργίας του, που οργάνωσε 
το τμήμα πινγκ πονγκ του Σ.Α.Τρίπολης και με διάθεση για εθελοντική προσφορά τα στελέχη του 
δούλεψαν εντατικά για αρκετές μέρες. Μία ξεχωριστή κίνηση, σε σχέση με το όπεν του 
περασμένου Οκτωβρίου, ήταν το «Αρκαδικό Τσιμπούσι», που έγινε προς τιμήν των 
φιλοξενουμένων αθλητών και των οικογενειών τους, το Σάββατο το βράδυ στον ειδυλλιακό χώρο 
του Τεγεατικού Συνδέσμου. Άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, καθώς υπήρξε και ξενάγηση στα 
αρχαία από ανθρώπους του Συνδέσμου. Ο Σ.Α.Τ. απηύθυνε θερμές ευχαριστίες προς όλους τους 
χορηγούς, όπως και προς την παλιά πρωταθλήτρια του πινγκ πονγκ Λίλιαν Λουκά, η οποία 
βρισκόταν στη γραμματεία και είχε την ευθύνη για την ομαλή ρύθμιση της διεξαγωγής των αγώνων. 
Βοήθεια πρόσφερε γι' άλλη μία φορά και ο Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης. 

Το Σάββατο παρακολούθησε για περίπου μία ώρα τους αγώνες ο δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης 
Σμυρνιώτης. Επίσης, στο τουρνουά παρέστη ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Πελοποννήσου 
της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Νίκος Φιλιππακόπουλος, ο οποίος μετέφερε τα συγχαρητήρια του προέδρου της 
ομοσπονδίας Μανώλη Κολυμπάδη, όπως και του διοικητικού συμβουλίου για την άριστη 
διοργάνωση, ενώ παραχώρησε συνέντευξη σε τοπικό κανάλι και τοπικό δικτυακό μέσο 
ενημέρωσης. Τέλος, είχε την ευκαιρία να συζητήσει θέματα ανάπτυξης του αθλήματος στη περιοχή 
με τον πρόεδρο του συλλόγου Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο και τον δημοτικό σύμβουλο Πέτρο 
Καλτεζιώτη. 

(πηγή είδησης: www.httf.gr)   

22/06/2011 Ημέρα ξεκούρασης σήμερα στο Λίμπερετς ... 

Ρεπό είχαν σήμερα όλοι οι αγωνιζόμενοι στο 9ο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Βετεράνων στο 
Λίμπερετς της Τσεχίας. Ετσι λοιπόν η μέρα αναλώθηκε σε shoping - τουρισμό - προπόνηση αλλά 



και ξεκούραση . Βέβαια ο καιρός για μια ακόμη φορά έδειξε την μεγάλη αστάθειά του και αν 
εξαιρέσει κανεις ωρισμένα διαστήματα με ηλιοφάνεια , ήταν και πάλι βροχερός με θερμοκρασία 
γύρω στους 18 βαθμούς. Από Ελληνικής πλευράς αύριο έχουμε τα ΝΟΚ ΑΟΥΤ στα ατομικά τόσο 
της champioship κατηγορίας όσο και της παρηγοριάς (consolation). Πιο συγκεκριμένα ο Ηλίας 
Βουτσινάς αγωνίζεται στις 09.30 τοπική ώρα με αντίπαλο τον Ρώσο Πετρώφ για πρόκριση στους 
128. Ο Νίκος Δούης αγωνίζεται στις 10.30 τοπική ώρα με αντίπαλο τον Τσέχο Vrtal για πρόκριση 
στους 128. Τέλος ο Κ.Σιψάς αγωνίζεται στις 13.30 τοπική ώρα με αντίπαλο τον Ρώσο Piatakov για 
πρόκριση στους 64 του ομίλου παρηγοριάς (consolation). Κλείνοντας για σήμερα παραθέτουμε και 
ωρισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την σημερινή μέρα στο Λίμπερετς: 

 

 



 

 



 

 

23/06/2011 Με τα Νοκ-Αουτ των Ατομικών συνεχίστηκαν σήμερα στο Λίμπερετς ... 

Με τα Νοκ Αουτ των Ατομικών σε όλες τις κατηγορίες συνεχίστηκαν σήμερα οι  Πανευρωπαικοί 
αγώνες Βετεράνων στο Λίμπερετς της Τσεχίας. Από Ελληνικής πλευράς είχαμε α) την συμμετοχή 
του Ηλία Βουτσινά στο κυρίως ταμπλώ της κατηγορίας championship  όπου συνάντησε τον 
Πετρώφ (Ρωσία) τον οποίο και νίκησε με 3-0. Στη συνέχεια αντιμετώπισε τον Γερμανό 
EMPERHARDT από τον οποίο και ηττήθη με 3-0 και απεκλείσθη β) Ο Νίκος Δούης αγωνίστηκε 
επίσης στο κυρίως ταμπλώ της κατηγορίας 50-59 όπου στον πρώτο αγώνα του ηττηθηκε από τον 
αθλητή της Τσεχίας VRTAL με σκορ 3-0 και απεκλείσθη και γ) Ο Σιψάς Κων. αγωνίστηκε στην 
κατηγορία 60-64 ετών στον όμιλο παρηγοριάς όπου ενίκησε διαδοχικά στους δύο πρώτους αγώνες 
τον Ρώσο Pyatakov με 3-1, τον Γερμανό RUFFER με 3-0 και στη συνέχεια απεκλείσθη χάνοντας 
από τον Αγγλο ΟUTRIM με 3-2 παρ ότι προηγήθηκε με 2-0 σετ !. Για όσους ενδιαφέρονται να δουν 
τα πλήρη αποτελέσματα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά γενικότερα όλων των κατηγοριών, μπορούν 
να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα των αγώνων που είναι η www.evc2011.com στην ενότητα 
RESULTS. Κλείνοντας παραθέτουμε ωρισμένες ακόμη φωτογραφίες από την σημερινή αγωνιστική 
και όχι μόνο δραστηριότητα.Στην τελευταία κάτω-κάτω φωτογραφία μπορείτε να διακρίνετε 
ανάμεσα σε Δούη-Βουτσινά τον Βετεράνο αθλητή Stamas Jim που δεν είναι άλλος από τον παλαιό 
αθλητή του Φυσιολατρικού Ομίλου Πατρών (της δεκαετίας 70-80) Σταματελόπουλο Δημήτριο ο 
οποίος μετέχει στο Πανευρωπαικό Βετεράνων με τα χρώματα της Αγγλίας (κατοικεί μόνιμα στο 
Νιούκαστλ). Ηταν μια ευχάριστη έκπληξη η συνάντηση μαζί του και αντηλλάγησαν απόψεις και 
στοιχεία και ελπίζουμε να κρατήσουμε επικοινωνία από δω και πέρα σε θέματα Βετεράνων της 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. 

  



 

 



 

 



 

 

 

24/06/2011 Mε τα Νοκ-Αουτ των διπλών συνεχίστηκαν σήμερα στο Λίμπερετς ... 

Με τα Νοκ-Αουτ των διπλών στις διάφορες κατηγορίες συνεχίστηκαν και σήμερα οι Πανευρωπαικοί 
αγώνες των Βετεράνων στο Λίμπερετς. Από Ελληνικής πλευράς είχαμε ικανοποιητική πορεία στο 
ταμπλώ του consolation όπου οι Δούης Ν. - Σιψάς Κ. πέτυχαν αρχικά 2 συνεχόμενες νίκες (επί των 
Αυστριακών HERJOG - LIOU με 3-0 και επί των Γερμανών BERNHARD - HUGEMMAN με 3-1) και 
πλασαρίστηκαν μέχρι την 16άδα. Στην συνέχεια αποκλείστηκαν χάνοντας από το Τσέχικο ζευγάρι 
KRATOCHVIL - SIMICEK με 3-0. O Ηλίας Βουτσινάς με συμπαίκτη τον Σουηδό Jan Kartefeld 
πέτυχαν 2 νίκες μπήκαν στους 32 του ταμπλώ του consolation αλλά στην συνέχεια ηττήθηκαν και 
αποκλείστηκαν από το Ρώσικο ζευγάρι. Οσον αφορά το υπόλοιπο αγωνιστικό πρόγραμμα μέχρι 



σήμερα το βράδυ (24/06/2011) θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα αγωνίσματα σε όλες τις κατηγορίες 
μέχρι και τα προημιτελικά . Αύριο Σάββατο 25/06/2011 από τις 10 πμ τοπική ώρα θα ξεκινήσουν 
αρχικά οι ημιτελικοί και στην συνέχεια οι τελικοί όπου θα κλείσει το όλο αγωνιστικό πρόγραμμα με 
την τελετή λήξης και τις απονομές. Παραθέτουμε και μερικές φωτογραφίες από την σημερινή μέρα. 

 

 

 



 

 

26/6/2011 Επεσε χθες η αυλαία της λήξης στο Λίμπερετς ... 

Με την διεξαγωγή των ημιτελικών και τελικών σε όλες τις κατηγορίες για Ατομικά και Διπλά έπεσε η 
αυλαία της λήξης για τους 9ους Πανευρωπαικούς Αγώνες Βετεράνων που διεξήχθησαν στο 
Λίμπερετς της Τσεχίας μεταξύ 20-25 Ιουνίου 2011. Μετά την λήξη των τελικών έγιναν οι απονομές 
σε όλους τους νικητές και νικήτριες και σιγά - σιγά μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα έγινε η 
αποφώνηση του Πρωταθλήματος και οι 2472 Βετεράνοι αθλητές και αθλήτριες από 37 χώρες της 
Ευρώπης αποχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από τους αγώνες και την διοργάνωση. Για 
την ιστορία να αναφέρουμε ότι στις κυριώτερες κατηγορίες έγιναν πολύ σπουδαία παιχνίδια με 
υψηλό επίπεδο και μεγάλη αγωνιστικότητα. Θυμίζουμε πως τα πλήρη αποτελέσματα σε όλες τις 
κατηγορίες είναι διαθέσιμα στο παρακάτω LINK  http://www.evc2011.com/results/index.html 

Παραθέτουμε επίσης ακόμη μερικές φωτογραφίες από την τελευταία ημέρα των αγώνων και την 
τελετή λήξης: 

http://www.evc2011.com/results/index.html


 

 



 

 



 

 

 

03/07/2011 Eφυγε σήμερα από την ζωή ο Παύλος Νίκολιτς ... 

Ενας μεγάλος φίλος και λάτρης της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, ο Παύλος Νίκολιτς, έφυγε σήμερα 
από την ζωή σε ηλικία 71 ετών. Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε το γεγονός που συνέβη 
σήμερα Κυριακή 3/7/2011 νωρίς το πρωί σε Νοσοκομείο της Αθήνας. Είχε προηγηθεί χθες το 
απόγευμα εσπευσμένη μεταφορά του στο Νοσοκομείο λόγω ουρολοίμωξης και υψηλού πυρετού. 
Ο Παύλος Νίκολιτς είχε διαγράψει μια σημαντική πορεία στο χώρο της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
όπου υπήρξε αθλητής, διαιτητής, παράγοντας και από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΟΦΕΠΑ. Τα 
τελευταία χρόνια ήταν αρχηγός και αθλητής της ομάδος Βετεράνων του Ηρακλή Ηρακλείου που 
μετείχε ανελλιπώς σε όλους τους ομαδικούς και ατομικούς αγώνες του ΠΟΦΕΠΑ. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΠΟΦΕΠΑ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και εύχεται να είναι 
ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η κηδεία του Παύλου Νικολιτς θα γίνει την Τρίτη 5/7/2011 
στο Νεκροταφείο Ζωγράφου στις 11 το πρωί............ Μετά από την είδηση του θανάτου του 



Παύλου Νίκολιτς το μέλος του ΠΟΦΕΠΑ κ. Μαλατέστας Μιχαήλ μας απέστειλε το ακόλουθο 
μήνυμα το οποίο και δημοσιεύουμε αυτούσιο : <<Με πολυ βαθια θλιψη, πληροφορηθηκα σημερα, 
τον αδικο θανατο του εκλεκτου μου φιλου, συμπαιχτη και τυποις αντιπαλου, Παυλου 
Νικολιτς..Ανθρωπος με ιδιαιτερη ευγενεια, πονετικος, γλυκυτατος με αρετες, που εξαφανιζαν τα 
ανθρωπινα ελαττωματα, παντοτε παρων για τους φιλους, χαιροταν πραγματικα με τη χαρα τους 
και βοηθουσε ουσιαστικα στις δυσκολες στιγμες. Εκεινο ομως, που κατ’ εμε τον χαρακτηριζει 
ΗΡΩΙΚΗ προσωπικοτητα, ηταν η, παρα τα εντονα κινητικα του προβληματα, ασιγαστη και 
ατιθασευτη λατρεια του για το πιγκ-πογκ. Δεν θα ξεχασω ποτέ, οταν το 2006 πηγαμε μαζι στο 
παγκοσμιο πρωταθλημα CORPORATE GAMES, στη Βουδαπεστη, δεν ζουσε παρα μονο για την 
ωρα των αγωνων, αγνοωντας η θετοντας σε δευτερη μοιρα, την υγεια του και το να απολαυσει κατι 
απο την ομορφη αυτη πολη. Χαλκεντερος εργατης και φλογερος  εραστης του αθληματος, ηταν 
παντα παρων σε καθε εκδηλωση μεσα κι εξω απ την Ελλαδα, μη φειδωμενος κοπωσης η 
οτιδηποτε αλλου. Ευχομαι την αναπαυση της γλυκιας του ψυχης και στην άξια και αγαπητη συζυγο 
του Ντανιελα καθε παρηγορια και δυναμη, να στηριξει και το παιδι που απεκτησαν προσφατα και 
που τοσο πολυ ο Παυλος λατρευε. Ειμαι δε βεβαιος, οτι ο ΠΟΦΕΠΑ θα τιμησει δεοντως το εκλεκτο 
μελος του που εξελιπε..Μιχαλης Μαλατεστας >> 

 

Στην ανωτέρω φωτογραφία διακρίνεται ο Παύλος Νίκολιτς (πίσω σειρά - δεύτερος από αριστερά) 
κατά την απονομή επάθλων στους πρόσφατους αγώνες Ανεξαρτήτων του ΠΟΦΕΠΑ στις 
20/03/2011. 

2/9/2011 Προκηρύχθηκαν τα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ 2011-12 ... 

Κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δ.Σ του ΠΟΦΕΠΑ αποφασίστηκε η προκήρυξη 
των ομαδικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ 2011-12 σε όλες τις κατηγορίες Α-Β-Γ, καθώς και το Κύπελλο για 
την Αττική. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος αναμένεται να γίνει στις επόμενες μέρες.Ηδη οι 
σχετικές προκηρύξεις ετοιμάζονται να αναρτηθούν στο site μας πράγμα που θα γίνει πολύ 
σύντομα.Αποφασίστηκε επίσης όπως από φέτος να γίνει θεσμός σαν έναρξη της εκάστοτε νέας 
σεζόν ένας αγώνας μεταξύ του περισινού Πρωταθλητή και του αντίστοιχου Κυπελούχου (super 
cup) o oποίος θα διεξάγεται πάντοτε στην Σαλαμίνα προς τιμήν του πρόσφατα αποβιώσαντος 
ιδρυτικού μέλους του ΠΟΦΕΠΑ και πρώην Αντιπροέδρου του Δ.Σ. ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ. Τέλος 
ορίστηκε όπως η γιορτή για την απονομή των επάθλων στους νικητές της σεζόν 2010-11 γίνει το 
Σάββατο 1/10/2011 σε Ταβέρνα που σύντομα θα σας ανακοινώσουμε μαζί με όλες τις 
λεπτομέρειες. 



8/9/2011 Tουρνουά Βετεράνων στην Πορταριά στις 24-25/9/2011 ... 

Ενα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά Βετεράνων και Ανεξαρτήτων διοργανώνεται στις 24-25 
Σεπτεμβρίου 2011 στην Πορταριά του Πηλίου από την ΕΦΟΕΠΑ και πιο συγκεκριμένα από την 
Τοπική Επιτροπή Μακεδονίας. Η ονομασία του τουρνουά είναι ΠΟΡΤΑΡΙΑ 2011 και για πρώτη 
φορά θα διεξαχθεί σε δύο μέρες (Σάββατο απόγευμα 24/9/2011 και Κυριακή πρωί 25/9/2011) και 
επίσης θα περιλαμβάνει και αγώνισμα διπλών σε μια ενιαία κατηγορία. Το παράβολο συμμετοχής 
θα είναι 30 ευρώ το άτομο και οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλλούν το αργότερο 
μέχρι την  Παρασκευή 16/9/2011. Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να δούν την σχετική 
αναλυτική προκήρυξη κάνοντας κλικ ΕΔΩ και ακόμη να κατεβάσουν την σχετική φόρμα δήλωσης 
συμμετοχής κάνοντας κλικ ΕΔΩ 

21/9/2011 Εφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Μαλτέζος ... 

Οπως ενημερωθήκαμε σήμερα έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς ο αγαπητός φίλος και 
βετεράνος αθλητής των Ανεξαρτήτων ΑΟ Αμφιθέας και ΑΟ Ταταύλα Χρήστος Μαλτέζος. Ο 
εκλιπών ήταν 57 ετών και όλοι οι φίλοι του και συμπαίκτες μας απέστειλαν το παρακάτω email :  

<<Έφυγε από κοντά μας τη Δευτέρα ο αγαπημένος μας φίλος Χρήστος Μαλτέζος σε ηλικία 57 
ετών από ανακοπή καρδιάς. Οι φίλοι και συμπαίκτες του από το τμήμα ανεξάρτητων-βετεράνων 
της επιτραπέζιας αντισφαίρισης των ΑΟ Ταταύλα και ΑΟ Αμφιθέας εκφράζουμε τα θερμά μας 
συλληπητήρια στην οικογένεια του. Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 22/9, ώρα 17:00 στο Α' 
νεκροταφείο. Καλο ταξίδι φίλε....>> 

To Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ εκφράζει επίσης τα θερμά του συλληπητήρια στην οικογένειά του.  

22/9/2011 Την Κυριακή 25/9 αρχίζει η αγωνιστική δράση του ΠΟΦΕΠΑ ... 

Την ερχόμενη Κυριακή 25/9/2011 αρχίζει η αγωνιστική δράση του ΠΟΦΕΠΑ για την σεζόν 2011-12 
με την καθιέρωση από φέτος ενός νέου αγώνα - θεσμού με την ονομασία ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ "Κώστας 
Χαρισιάδης" που θα διεξάγεται κάθε χρόνο στην αρχή της αγωνιστικής σεζόν μεταξύ του περισινού 
Πρωταθλητού ΠΟΦΕΠΑ Α΄ κατηγορίας και του Κυπελλούχου ΠΟΦΕΠΑ για την περιοχή της 
Αττικής.Ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται πάντοτε στην Σαλαμίνα, στη μνήμη του πρόσφατα 
εκλιπόντος ιδρυτικού μέλους του ΠΟΦΕΠΑ και πρώην Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Κώστα Χαρισιάδη. Ο αγώνας αθλοθετείται από την Οικογένεια του Κώστα Χαρισιάδη και 
διοργανώνεται από τον ΠΟΦΕΠΑ και τους φίλους και τους μαθητές του δάσκαλου από την 
Σαλαμίνα. Για φέτος στο πρώτο ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ 2011-12 αντίπαλοι θα είναι οι ομάδες Βετεράνων 
του ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ (Πρωταθλητής και Κυπελλούχος 2010-11) και του ΑΟ ΚΑΡΕΑ 
(δευτεραθλητή και φιναλίστ του Κυπέλλου). Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 25/9/2011 ώρα 11 
π.μ. στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο στην Παραλία Σαλαμίνας (δίπλα στην ιχθυαγορά). Καλούμε 
όλους τους φίλους να παρακολουθήσουν τον ανωτέρω αγώνα και να τιμήσουν έτσι με την 
παρουσία τους την εκδήλωση αυτή. 

22/9/2011 Στις 22/10/2011 η γιορτή του ΠΟΦΕΠΑ με τις απονομές ... 

Τελικά για το Σάββατο 22/10/2011 ορίστηκε η φετεινή γιορτή του ΠΟΦΕΠΑ για την απονομή των 
επάθλων στους νικητές των ομαδικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ 2010-11 για την περιοχή της Αττικής. Πιο 
συγκεκριμένα η γιορτή θα λάβει χώρα στην Μεζεδοταβέρνα  ΤΟ ΑΡΧΟΜΑΝΙ που βρίσκεται στην 
Ανω Γλυφάδα στην οδό Αρχιπελάγους 71 και Αθωνος με τηλ. επικοινωνίας 2109645906 & 
2109604486 και ηλεκτρονική δ/νση www.arxomani.gr . Η ταβέρνα διαθέτει ζωντανή μουσική και το 
κόστος συμμετοχής για όλους τους φίλους του ΠΟΦΕΠΑ είναι 10 ευρώ το άτομο και περιλαμβάνει 
πλήρες φαγητό και ποτό (Το υπόλοιπο κόστος θα το καλύψει ο ΠΟΦΕΠΑ). Η ανωτέρω απόφαση 
ελήφθη από το ΔΣ του Ομίλου μας που έλαβε για μια ακόμη φορά υπ όψιν του τις δύσκολες 
οικονομικές στιγμές που όλοι μας βιώνουμε.Καλούμε λοιπόν όλους τους υπευθύνους των ομάδων, 
αθλητές, μέλη, αλλά και όλους τους φίλους να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 6937232369 κ. 
ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΚΡΗ. 

 

http://www.pofepa.gr/wb/media/PROK%20BETERANON%20ANEX%20PORTARIA%202011%20TEL.docx
http://www.pofepa.gr/wb/media/FORMA%20SYMMETOXHS%20BETERANON%20ANEX%20PORTARIA%202011%20TEL.xlsx
http://www.arxomani.gr/main.html


25/9/2011 Oι Βετ. Δ. Βούλας κατέκτησαν το Super Cup ΠΟΦΕΠΑ ... 

Η ομάδα Βετεράνων του Δήμου Βούλας κατέκτησε σήμερα το 1ο Σουπερ καπ του ΠΟΦΕΠΑ που 
καθιερώθηκε από φέτος σαν θεσμός με την ονομασία ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ και θα τελείται κάθε 
χρόνο στην Σαλαμίνα , με την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν. Νίκησε στον αγώνα που έγινε 
σήμερα (25/9) το μεσημέρι την ομάδα Βετεράνων του ΑΟ Καρέα με σκορ 4-1 . Για τους νικητές δύο 
νίκες πέτυχε ο Αγγελος Μακρής και από μία οι Πλακαντωνάκης και Κουμπής. Για τον Καρέα την 
νίκη πέτυχαν στο διπλό οι Σιμονιάν - Ραιδεστινός . Συμμετοχή είχαν ακόμη για την Βούλα ο 
Τστσιόγλου Χρ. και για τον Καρέα οι Βλαχάκης- Ράμμος Θ. Τον αγώνα παρακολούθησαν αρκετοί 
φίλοι του αθλήματος όπου μετά την λήξη του η οικογένεια του Κώστα Χαρισιάδη απένειμε τα 
έπαθλα στους νικητές. Στη συνέχεια ακολούθησε μικρός μπουφές προς όλους τους 
παρευρισκομένους. Ακολουθεί μια σειρά φωτογραφίες από τον σημερινό αγώνα και τις απονομές. 

 

 



 

 



 

 



 

 

4/10/2011 Λήγει στις 7/10/2011 η προθεσμία για δηλώσεις στα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ ... 

Την ερχόμενη Παρασκευή 7/10/2011 λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στα ομαδικά 
ΠΟΦΕΠΑ για όλες τις περιφέρειες όπως έχουν ήδη προκηρυχθεί  οι σχετικοί αγώνες. 
Παρακαλούμε τους φίλους αρχηγούς των ομάδων, παλαιών και νέων, όπως φροντίσουν για την 
έγκαιρη αποστολή των δηλώσεων συμμετοχής χρησιμοποιώντας το φαξ 2108993557 ή το email 
info@pofepa.gr . Eν τω μεταξύ η κλήρωση όλων των ομαδικών αγώνων καθώς και του κυπέλλου 
ΠΟΦΕΠΑ θα διεξαχθούν αντί της Τετάρτης 12/10/2011, την ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10/2011 στις 7 το 
απόγευμα στα γραφεία του Ομίλου στην οδό Λευκάδος 1 στην Βούλα. 

19/10/2011 Σήμερα οι κληρώσεις των ομαδικών ΠΟΦΕΠΑ ... 

Σήμερα το απόγευμα στις επτά στα γραφεία του ΠΟΦΕΠΑ στην Βούλα αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των ομαδικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ (και του Κυπέλλου) για την 
περίοδο 2011-12 σε όλες τις υφιστάμενες κατηγορίες. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έφτασαν 
φέτος θα έχουμε για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής 39 ομάδες που χωρίζονται σε Α’ κατηγορία 
(10 ομάδες), Β’ κατηγορία (10 ομάδες) και Γ’ κατηγορία (19 ομάδες σε 2 ομίλους). Επίσης στο 
Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ για την Αττική δήλωσαν 38 ομάδες. Τώρα για τις υπόλοιπες περιφέρειες της 
Ελλάδος (μέχρι στιγμής) έχουν δηλώσει συμμετοχή για την περιοχή Κεντρ.Μακεδονίας 10 ομάδες, 
για την Δυτ.Μακεδονία & Ηπειρο 6 ομάδες και για την Ανατ.Μακεδονία & Θράκη 5 ομάδες. Επίσης 
για το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ στις περιφέρειες δήλωσαν συμμετοχή όλες οι ομάδες που θα 
αγωνιστούν και στα ομαδικά. Στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που περνάμε ο ΠΟΦΕΠΑ θα 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο της διοργάνωσης αυτών των 
αγώνων προσφέροντας έτσι σε όλους τους φίλους του αθλήματος την άθληση και την ψυχαγωγία. 
Καλούμε λοιπόν όλους τους αρχηγούς των ομάδων να παρευρεθούν στις σημερινές κληρώσεις και 
να παραλάβουν όλο το πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις υπόλοιπες ομάδες και τους αγώνες. 

20/10/2011 Εγιναν χθες οι κληρώσεις των αγώνων ΠΟΦΕΠΑ ... 

Πραγματοποιήθηκαν χθες Τετάρτη 19/10/2011 οι κληρώσεις των ομαδικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ και 
του Κυπέλλου για την αγωνιστική περίοδο 2011-12. Στις κληρώσεις παρευρέθησαν αρκετοί 
εκπρόσωποι των διαφόρων ομάδων και η αγωνιστική δράση (με αρχή το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ) θα 
ξεκινήσει από την προσεχή Δευτέρα 24/10/2011. Ολες οι κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν 



αφορούσαν την περιοχή της Αττικής, δεδομένου ότι για τις υπόλοιπες περιφέρειες υπάρχουν 
ακόμη εκκρεμότητες όσον αφορά στις συμμετοχές και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να 
διευκρινιστούν όλα τα θέματα και να γίνουν και οι υπόλοιπες κληρώσεις. Σε κάθε περίπτωση 
καλούμε τους αρχηγούς αλλά και όλους τους φίλους να παρακολουθούν  το site μας και θα έχουν 
άμμεσα την σχετική ενημέρωση. Για τις ομάδες της Αττικής όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
πληροφορηθούν τις σχετικές κληρώσεις Κυπέλλου και ομαδικών από το site μας στην σελίδα 
ΜENU/AΓΩΝΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

25/10/2011 Ο ΠΟΦΕΠΑ έδωσε τα έπαθλα στους περισινούς νικητές ... 

Εγινε το Σάββατο το βράδυ (22/10/2011) στην ταβέρνα ΑΡΧΟΜΑΝΙ στην Ανω Γλυφάδα η γιορτή 
του ΠΟΦΕΠΑ με τις απονομές σε όλες τις ομάδες που κατέκτησαν τα πρωταθλήματα των 
κατηγοριών Α-Β-Γ ΠΟΦΕΠΑ για την Αττική της αθλητικής σεζόν 2010-11. Υπήρξε ζεστή 
ατμόσφαιρα αν και η προσέλευση δεν ήταν και πολύ σημαντική , με πολλές απουσίες και μάλιστα 
από ομάδες που ήταν στη λίστα με τις βραβεύσεις (!!) .Αντηλλάγησαν ευχές και συγχαρητήρια και 
δόθηκε αθλητικό ραντεβού με όλους πολύ σύντομα με την έναρξη της νέας αθλητικής σεζόν και τα 
νέα πρωταθλήματα και το κύπελλο του ΠΟΦΕΠΑ που αναμένεται να ξεκινήσουν άμμεσα. Ηδη το 
Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ ξεκινάει αυτή την εβδομάδα η πρώτη αγωνιστική και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί περί το τέλος Νοεμβρίου οπότε και θα ξεκινήσουν τα ομαδικά , όχι μόνο για την 
Ατττική αλλά και για όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος που ο ΠΟΦΕΠΑ διοργανώνει παρόμοιους 
αγώνες. Ακολουθούν ωρισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την χθεσινή εκδήλωση: 

 



 

 



 

 

5/11/2011 Πρόκριση με 6-1 για τους Πόντιους Μελισσίων ... 

Με τους καλύτερους οιωνούς  και σε πολύ φιλικό κλίμα ξεκίνησε το  κύπελο ΠΟΦΕΠΑ  στην 
επιτραπέζια αντισφαίριση για την ομάδα των Ποντίων Μελισσίων. Στην πρώτη αγωνιστική που 
διεξήχθη την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011 στο κλειστό γυμναστήριο του 3ου Γυμνασίου Νέας 
Φιλαδέλφειας, η ομάδα Πόντιοι Μελισσίων, νίκησε  την ομάδα  της  ΑΕΚ 2  με σκορ 6-1. Στον 
αγώνα αυτόν αγωνίστηκαν για τους Πόντιους Μελισσίων ο Γρηγόρης Βλασσάς, ο Χρήστος Ξένος 
και ο  Χαράλαμπος Μπρισκόλας . Για την ομάδα της ΑΕΚ αγωνίστηκαν οι Πετρή,Τσομίδης, 
Ντούσκας και Δελαρόκας. 

 Οι αγώνες  

ΠΕΤΡΗ-ΞΕΝΟΣ 0-3 

ΤΣΟΜΙΔΗΣ-ΒΛΑΣΣΑΣ 0-3 

ΔΕΛΑΡΟΚΑΣ –ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ 3-2 

ΠΕΤΡΗ –ΒΛΑΣΣΑΣ  0-3 

ΔΕΛΑΡΟΚΑΣ-ΞΕΝΟΣ 0-3 

ΤΣΟΜΙΔΗΣ –ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ 0-3 

Και στο διπλό ΠΕΤΡΗ, ΝΤΟΥΣΚΑΣ – ΒΛΑΣΣΑΣ , ΞΕΝΟΣ 0-3 

Στην κατωτέρω φωτογραφία διακρίνονται από δεξιά οι αθλητές των Ποντίων Μελισσίων  

Χαράλαμπος  Μπρισκόλας  Γρηγόρης Βλασσάς και Χρήστος Ξένος  μαζί με τους παίκτες και τον 

προπονητή της ΑΕΚ.  



 

Αποστολή κειμένου: Βλασσάς Γρηγ. 

6/11/2011 Κυπελλούχοι οι Απαιχτοι Καβάλας ... 

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι αγώνες κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ Αν.Μακεδονίας – Θράκης με νικήτρια 
ομάδα τους ΑΠΑΙΧΤΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Οι αγώνες ήταν όλοι με όλους και παρόλο που διήρκεσαν 
πολλές ώρες όλοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, παρά την κούραση. 
 
Οι αγώνες ήταν πολύ υψηλού επιπέδου και κράτησαν το ενδιαφέρον μέχρι και τον τελευταίο 
αγώνα, αφού οι περισσότεροι ήταν πολύ κρίσιμοι και αμφίρροποι. 

Η τελική κατάταξη είναι : 
 
1 . ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 νίκες  
 
2. ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 νίκες 1 ήττα 
 
3. ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 νίκες 2 ήττες 
 
4. ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 νίκη 3 ήττες 
 
5. TEENAGERS ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 4 ήττες. 
 
Τα πλήρη αποτελέσματα ήταν: 
 
ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – TEENAGERS ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 4-0 
 
ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-0 
 
ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - TEENΑGERS ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 4-0 
 
ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4-1 
 
ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-0 
 
TEENAGERS ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0-4 
 
ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1-4 
 
ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 0-4 



 
ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 3-4 
 
ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – TEENAGERS ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 4-2 
 
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους.  

9/11/2011 Διευκρίνηση για τους Βετεράνους αθλητές ... 

Μετά από ερωτήσεις και απορίες που εξέφρασαν υπεύθυνοι κάποιων ομάδων σχετικά με το 
δικαίωμα συμμετοχής ωρισμένων βετεράνων παικτών που έχουν ήδη δηλωθεί αλλά παράλληλα 
έχουν υψηλό Ranking List στους επίσημους καταλόγους της ΕΦΟΕΠΑ, το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ 
συνεδρίασε χθες το απόγευμα και εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΦΕΠΑ 

"Βετεράνοι αθλητές εν ενεργεία, με ηλικία 40 ετών και άνω που αγωνίζονται σε οποιαδήποτε 
διοργάνωση της ΕΦΟΕΠΑ, κατέχουν θέση στο Ranking List του 2010-11 μέσα στις 150 πρώτες 
θέσεις, ΔΕΝ μπορούν να αγωνιστούν ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ και στα ομαδικά του ΠΟΦΕΠΑ για το 2011-12 
(ειδικά και μόνο για την Αττική) με την παρακάτω διευκρίνηση : <Οσοι αθλητές έχουν δηλωθεί από 
ομάδες ΠΟΦΕΠΑ και βρίσκονται ήδη στο Ranking List της σεζόν 2010-11 μέσα στις 150 πρώτες 
θέσεις δεν μπορούν να αγωνιστούν ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ και σε αγώνες της ΕΦΟΕΠΑ. Σε περίπτωση που 
αγωνιστούν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ τότε η ομάδα τους (στον ΠΟΦΕΠΑ) θα μηδενιστεί 
σε όλους τους προηγούμενους αγώνες της (που είχαν αγωνιστεί και οι ίδιοι).> 

 

12/11/2011 Oι Αστέρες δύσκολα 4-3 τον Δ. Αμαρουσίου ... 

ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΓΙΝΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΕΡΜΠΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 2 
ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΦΕΠΑ ΟΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ Δ. 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ, ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ 4-3. ΜΕ ΤΗΝ 
ΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΗ ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΦΕΠΑ 
ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. ΟΙ 2 ΟΜΑΔΕΣ ΔΩΣΑΝΕ ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Ακολουθεί αναλυτικά η εξέλιξη των επί μέρους αγώνων: 

Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3-4 
 
ΦΩΤΑΚΗΣ-ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ      3-0 
ΛΕΓΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ      1-3 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ-ΤΣΑΡΤΣΙΤΑΛΙΔΗΣ     3-1 
ΦΩΤΑΚΗΣ/ΛΕΓΑΝΤΗΣ-ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ/ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ  1-3 
ΦΩΤΑΚΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ      0-3 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ-ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ     2-3 
ΛΕΓΑΝΤΗΣ-ΤΣΑΡΤΣΙΤΑΛΙΔΗΣ    3-2 
 
Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ! 

(Αποστολή κειμένου:Κατσαβριάς Αριστείδης) 

17/11/2011 Στους 4 του Κυπέλλου Ποφεπα η Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα ... 

Η ομάδα Βετεράνων της Αγίας Βαρβάρας & Περάματος ήταν η πρώτη που πέρασε στα ημιτελικά 
του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2011-12 νικώντας χθες βράδυ εντός έδρας την ομάδα του Βραχατίου 
Αστέρες Εκτός Αθηνών με σκορ 7-0. Παρα του ότι ότι το σκορ δείχνει μια άνετη επικράτηση η 
ανάλυση των επί μέρους αγώνων αποκαλύπτει ότι στα 3 από τα 4 πρώτα παιχνίδα είχαμε οριακές 
νίκες για τους γηπεδούχους με σκορ 3-2 και με μεγάλη δυσκολία. Γενικά ήταν αρκετά ποιοτικός 



αγώνας και οι δύο ομάδες έδωσαν νέο ραντεβού στον αγώνα του πρωταθλήματος τον ερχόμενο 
Ιανουάριο στο Βραχάτι. Δείτε παρακάτω αντίγραφο του φύλλου αγώνα από το χθεσινό παιχνίδι: 

 

(Κείμενο από: admin) 

17/11/2011 Πέρασε από τα Μελίσσια η Βούλα 5-2 ... 

Σε μια συνάντηση πολύ φιλική όπως αρμόζει στο πνεύμα τoυ ΠΟΦΕΠΑ αλλά και με εξαιρετικά 
αμφίρροπους αγώνες οι Βετεράνοι  του Δ. Βούλας νίκησαν τους Πόντιους Μελλισίων με 5-2. Με 
την νίκη της αυτή η ομάδα της Βούλας πέρασε στους 8 του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ και θα 
αντιμετωπίσει την ομάδα ΠΑΝΘΕΟ σ’ ένα ντέρμπυ όπου ο νικητής θα περάσει στα ημιτελικά. 

 

 

Φωτό: Από δεξιά οι αθλητές  Πλακαντωνάκης Σταύρος , Τατσιόγλου Χρήστος ,Χαντζόλας Γρηγόρης, Μπρισκόλας 

Χαράλαμπος, Βλασσάς Γρηγόρης, Ξένος Χρήστος, Μακρής Άγγελος, Μάγγος Στυλιανός και Κουμπής Κωνσταντίνος  

 

 



17/11/2011 Ομάδα "Φίλοι Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α." στο facebook... 

Σε ίδρυση ομάδος φίλων του ΠΟΦΕΠΑ στο facebook προχώρησαν φίλοι του αθλήματος και του 
ΠΟΦΕΠΑ . Πιο συγκεκριμένα εδώ και λίγες ημέρες δημιουργήθηκε στο facebook ένα group με την 
ονομασία "Φίλοι Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α." και ήδη έχουν εγγραφεί 46 μέλη και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα 
να εγγραφούν ακόμη περισσότεροι. Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφτούν τον σχετικό 
χώρο κάνοντας κλικ στο παρακάτω LINK  . 

http://www.facebook.com/groups/pofepa/  

H oμάδα αυτή δημιουργήθηκε για να υπάρχει καλύτερη και άμμεση επικοινωνία μεταξύ των φίλων 
της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, καλύτερη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. 

KAΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ. 

19/11/2011 ΒΕΤ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ - ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ 7-0 ... 

Στους 8 του Κυπέλλου Ποφεπα πέρασε και η ομάδα των Βετεράνων ΑΟ Ταταύλα νικώντας χθες 
εκτός έδρας την ομάδα της Μαγκουφάνας με σκορ 7-0 . Μετά την πρόκρισή της αυτή η ομάδα των 
Βετ.ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ θα αντιμετωπίσει και πάλι εκτός έδρας την ομάδα της Γλυφάδας για μια θέση 
στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Δημοσιεύουμε παρακάτω το αντίγραφο του χθεσινού φύλλου 
αγώνα και μια αναμνηστική φωτογραφία των δύο ομάδων αμέσως μετά. 

 

http://www.facebook.com/groups/pofepa/


 

 

20/11/2011 Μεγάλη γιορτή του Πινγκ-Πονγκ στην Κοζάνη ... 

Σε μεγάλη γιορτή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης εξελίχτηκε η διοργάνωση του τοπικού κυπέλλου 
ΠΟΦΕΠΑ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου βετεράνων και ανεξάρτητων αθλητών που φιλοξένησε 
ο Σ.Ε.Α. Κοζάνης το Σάββατο 19 Νοεμβρίου. Από τις 9.30΄ το πρωί ως τις 5.00΄ το απόγευμα οι έξι 
ομάδες που συμμετείχαν με 23 αθλητές έδωσαν πολλά ενδιαφέροντα και "γεμάτα" παιχνίδια, 
χάρηκαν το άθλημα που αγαπούν και επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά πως κόντρα στο ρεύμα και 
τη μιζέρια της εποχής υπάρχουν πράγματα που αναπτύσσονται χάρη στο μεράκι και την 
ανιδιοτελή προσφορά. Με χαρά είχαμε κοντά μας και τον ακάματο πρόεδρο του Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α. κ. 
Σταύρο Πλακαντωνάκη με τη σύζυγό του που παρακολούθησαν όλους τους αγώνες. Την ωραία 
ατμόσφαιρα συμπλήρωσε με την προσφορά του γεύματος σε όλους ο κ. Παναγιώτης 
Παναγιωτίδης (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΛΕΚΟΣ). 

Για την ιστορία να αναφέρουμε πως το κύπελλο κατέκτησε η ομάδα των Κροκόδειλων Φλώρινας 
που νίκησε στον τελικό τον Φ.Ε.Α. Ιωαννίνων μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα. Στο μικρό τελικό 
οι Δεινόσαυροι Φλώρινας επικράτησαν των Μουσάτων Κοζάνης. 

Τώρα θα αρχίσουν οι ομαδικοί αγώνες ΠΟΦΕΠΑ των βετεράνων και ανεξάρτητων αθλητών που 
διοργανώνονται με την έγκριση της ΕΦΟΕΠΑ  και θα διαρκέσουν ως το Φεβρουάριο. Στη συνέχεια 
θα διεξαχθεί και ατομικό πρωτάθλημα. Τέλος όλοι οι τοπικοί πρωταθλητές και κυπελλούχοι τόσο 
των ομαδικών όσο και των ατομικών αγωνισμάτων θα συναντηθούν σε κάποια πόλη που θα 
οριστεί προσεχώς για την ανάδειξη των πρωταθλητών Ελλάδας σε όλες τις κατηγορίες. 
Ο ΠΟΦΕΠΑ και ο Σ.Ε.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ευχαριστούν όλους τους αθλητές που αγωνίστηκαν και τους 
συγχαίρουν για το ήθος και την αγωνιστικότητά τους.  

TA ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΟΜΙΛΟΣ Α΄ 
 
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛ. - ΦΙΛΕΑ ΚΟΖ   4-0 
ΜΟΥΣΑΤΟΙ ΚΟΖ. - ΦΙΛΕΑ ΚΟΖ.   4-2 
ΜΟΥΣΑΤΟΙ ΚΟΖ. - ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛ  0-4 
 



ΟΜΙΛΟΣ Β΄ 
 
Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΚΟΖ. 4-2 
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ  ΦΛ. - ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΚΟΖ. 4-1 
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ  ΦΛ. - Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  3-4 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ 3-4 ΘΕΣΗ 

ΜΟΥΣΑΤΟΙ ΚΟΖ. - ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛ.  2-4 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΘΕΣΕΙΣ 1-2 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛ. - Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   4-1 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1.ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
2.Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
3.ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
4.ΜΟΥΣΑΤΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Kαι μια αναμνηστική φωτογραφία μετά τους αγώνες. 

 

(πηγή είδησης: www.seak.gr  &  frttioan.gr ) 

26/11/2011 Στους 4 του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ και οι Βετ. ΑΟ Ταταύλα ... 

Στους 4 του κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ από χθες οι ΒΕΤ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ μετά τη νίκη τους με 4-1 επί της 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Ο αγώνας διεξήχθη στην αίθουσα του Άρη Βούλας και ήταν αρκετά συναρπαστικός, 
με εντυπωσιακές φάσεις από όλους τους αγωνιζόμενους. 'Αλλωστε τρεις από τους πέντε αγώνες 
κρίθηκαν στο κόντρα σετ, με αυτόν του διπλού να είναι καθοριστικός για την τελική έκβαση της 
αναμέτρησης. Έτσι σχηματίστηκε και το 1ο ζευγάρι των ημιτελικών μεταξύ των Βετεράνων του ΑΟ 
ΤΑΤΑΥΛΑ και των Βετεράνων της ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, που θα διεξαχθεί στο Βυζαντινό 
Αθλητικό Κέντρο σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Ακολουθεί αντίγραφο του φύλλο 
αγώνα. 

http://www.seak.gr/
http://frttioan.gr/


 

(Αποστολή κειμένου: Θεοδωρίδης Θεόδωρος) 

2/12/2011 Σήμερα στις 8 μμ ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ ... 

Διεξάγεται σήμερα Παρασκευή 2/12/2011 ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2011-12 
που ως γνωστόν φέτος τελείται με την ονομασία "Παύλος Νίκολιτς", προς τιμήν του αειμνήστου 
φίλου μας και λάτρη της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Παύλου Νίκολιτς. Αντίπαλοι στον σημερινό 
αγώνα για την κατάκτηση τους ενός εισιτηρίου που οδηγεί στον τελικό, θα τεθούν οι ομάδες 
Βετεράνων του γηπεδούχου ΑΟ Ταταύλα και των φιλοξενουμένων Βετεράνων Αγίας Βαρβάρας & 
Περάματος. Οι δύο σημερινοί αντίπαλοι δεν έχουν ξανασυναντηθεί μέχρι σήμερα σε κάποια 
προηγούμενη διοργάνωση του ΠΟΦΕΠΑ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει προιστορία. Φαβορί είναι η 
ομάδα της Αγίας Βαρβάρας & Περάματος η οποία μέχρι τώρα έχει κατακτήσει 3 φορές το Κύπελλο 
Ποφεπα και επί πλέον έχει ενισχυθεί σημαντικά την φετεινή περίοδο. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο 
Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο με ώρα έναρξης την 8 μμ. Οι ομάδες θα στηριχθούν στους 

ΒΕΤ.ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ: Θεοδωρίδης Θεόδ., Κυριακόπουλος Γ., Μπουσούνης Γ. και Παπαδάτος Γ. 
ΒΕΤ.ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ: Βουτσινάς Ηλ, Κεχαγιάς Κ, Μιχαηλίδης Χαρ, Ρομπούλιας 
Ιωακ., Σιψάς Κ. και Χολής Κ. 

Αναμένεται να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και καλούμε όλους τους φίλους της Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης να το παρακολουθήσουν. 

02/12/2011 Στις 18 Δεκεμεβρίου 2011 ο τελικός του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ ... 

Στην χθεσινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ αποφάσισε όπως ο τελικός αγώνας του 
Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2011-12 με την ονομασία "Παύλος Νίκολιτς" διεξαχθεί την Κυριακή 18 
Δεκεμβρίου 2011 ώρα 11 πμ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας. Ως γνωστόν 
οι αγώνες του Κυπέλλου μέχρι αυτή την στιγμή βρίσκονται στο σημείο όπου έχουν βγεί τα δύο 
ζευγάρια των ημιτελικών (Βετ. ΑΟ Ταταύλα - Βετ. Αγ. Βαρβάρας/Περάματος & Ακτωρ - Βετ. Δ. 
Βούλας) όπου οι νικητές αυτών των δύο αγώνων θα προκριθούν στον τελικό. Ευχόμαστε καλή 
επιτυχία τόσο σε όλες τις ομάδες όσο και στην διοργάνωση του Κυπέλλου γενικότερα. 

 

 

 



03/12/2011 Νίκη 4-0 και πρόκριση στον τελικό η Αγ.Βαρβάρα/Πέραμα ... 

Με νίκη 4-0 πέρασε η ομάδα Βετεράνων Αγ.Βαρβάρας & Περάματος από την έδρα των Βετ. ΑΟ 
Ταταύλα στον χθεσινό ημιτελικό αγώνα του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ και προκρίθηκε στον Τελικό και 
θα περιμένει τον αντίπαλό της που θα βγει από το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών μεταξύ ΑΚΤΩΡΑ-
Δ. ΒΟΥΛΑΣ. Ο χθεσινός αγώνας είχε εξαιρετικές στιγμές και η επικράτηση των φιλοξενουμένων 
ήταν δίκαιη. Μπορείτε παρακάτω να δείτε δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα από την χθεσινή 
αναμέτρηση καθώς και αντίγραφο του φύλλου αγώνα με τις λεπτομέρειες των επί μέρους ατομικών 
συναντήσεων. 

 

 

 



 

 

07/12/2011 Δύσκολη νίκη 5-4 για τα "Καλά παιδιά"... 

Παιχνίδι για γερά νεύρα έγινε στην Αίθουσα του Άρη Βούλας την Τρίτη 6-Δεκεμβρίου, για τα 
ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ της Β κατηγορίας. Τελικά "Τα καλά παιδιά" επεκράτησαν με 5-4 του ΟΦΕΑΝ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ξεκινώντας με νίκη το πρωτάθλημα. Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: 

Τα Καλά παιδιά: Μανώλης Καπίρης, Δημήτρης Παύλου, Δημήτρης Ποπώφ. 
ΟΦΕΑΝ Σαλαμίνας: Λίλια Λουκά, Πάνος Γκοτζαμάνης, Γιάννης Δήμογλης. 

Τα καλά παιδιά ξεκίνησαν δυναμικά, καθώς ο Μανώλης Καπίρης επικράτησε της Λίλιαν Λουκά με 
3-1 σετ και ο Δημήτρης Παύλου του Πάνου Γκοτζαμάνη με 3-1 επίσης. Τότε όμως ήρθε η ώρα του 
Γιάννη Δημογλη, ο οποίος με δύο νίκες απέναντι στον Καπίρη και τον Ποπώφ, έδωσε προβάδισμα 
3-2 στην Σαλαμίνα, καθώς ενδιάμεσα η Λίλια Λουκά είχε ισοφαρίσει σε 2-2, νικώντας τον Δ. 
Παύλου με 3-1. Το ματς συνεχίστηκε αμφίρροπο, καθώς οι δυο ομάδες μοιράστηκαν τις επόμενες 
δύο νίκες με τον Ποπώφ να επικρατεί του Γκοτζαμάνη με 3-1 και τον Δήμογλη να επικρατεί του 
Παύλου με 3-0. Ετσι το σκορ έγινε 3-4 υπέρ της Σαλαμίνας. Ο επόμενος αγώνας ήταν 
συναρπαστικός, καθώς η Λουκά προηγήθηκε με 2-0 σετ του Ποπώφ, φέρνοντας την Σαλαμίνα σε 
απόσταση μόλις ενός σετ από την τελική νίκη. Όμως ο Ποπώφ με μεγάλη ψυχραιμία και σπουδαία 
απόδοση, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει την νίκη με 3-2 σετ, φέρνοντας το σκορ στο 
4-4. Στον τελευταίο αγώνα, το σκηνικό ήταν ανάποδο. Ο Καπίρης προηγήθηκε του Γκοτζαμάνη με 
2-0 σετ, αλλά ο αντίπαλός του δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Πιάνοντας εξαιρετική απόδοση, 
κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 σετ, με το θερμόμετρο να ανεβαίνει επικίνδυνα στην αίθουσα του 
Άρη Βούλας,  καθώς η νίκη παιζόταν στο τελευταίο σετ του 9ου παιχνιδιού. Τελικά ο Μανώλης 
Καπίρης επικράτησε στο τελευταίο σετ, χαρίζοντας την νίκη στα "Καλά Παιδιά". Ο αγώνας 
εκτυλίχθηκε μέσα σε απολύτως φιλικό κλίμα και οι δύο ομάδες χώρισαν με τις καλύτερες ευχές για 
την συνέχεια. 

(Αποστολή κειμένου:Παύλου Δημήτριος) 

08/12/2011 Nίκη 5-3 για την Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα ... 

Με νίκη 5-3 για την Αγ.Βαρβάρα/Πέραμα απέναντι στον Ακτωρα έληξε το ντέρμπυ της 1ης 
αγωνιστικής των ομαδικών Ποφεπα για την Α΄ κατηγορία Αττικής. Ο αγώνας διεξήχθη χθες το 
βράδυ στην έδρα της Αγ. Βαρβάρας και το τελικό αποτέλεσμα φανερώνει και την ένταση του 



αγώνα από αρχής μέχρι τέλους. Οι γηπεδούχοι παρουσίασαν μια ομάδα συνόλου και 
αντεπεξήλθαν με επιτυχία στην παρουσία του Χρ. Λάμη στην σύνθεση του Ακτωρα και την εμφανή 
ανωτερότητά του απέναντι σε όλους τους αντιπάλους του. Ετσι παρά τις 3 νίκες του Λάμη άντεξαν 
στα υπόλοιπα παιχνίδια και έστω με κάποιες δυσκολίες στο τέλος πήραν την νίκη με σκορ 5-3. Για 
την ομάδα του Ακτωρα εκτός του Λάμη διακρίθηκε ιδιαίτερα και ο Κανέλος που είχε εξαιρετική 
απόδοση και στα δύο παιχνίδια που αγωνίστηκε. Για τους γηπεδούχους όλοι είχαν ικανοποιητική 
παρουσία και με λίγη καλύτερη τύχη (Βουτσινάς-Χολής) σε κάποια σημεία θα μπορούσαν να έχουν 
"πάρει" επί πλέον έστω ένα ή δύο σετ από τον Λάμη. Δείτε παρακάτω δύο φωτογραφικά 
στιγμιότυπα καθώς και φωτοτυπία του φύλλου αγώνα. 

 

 



 

(Κείμενο και photo από: admin) 

10/12/2011 Τα Μελίσσια πέρασαν 6-3 από την Χαλκίδα ... 

Σε μια συνάντηση πολύ φιλική όπως αρμόζει στο πνεύμα τoυ ΠΟΦΕΠΑ αλλά και με εξαιρετικά 
αμφίρροπους αγώνες οι Πόντιοι Μελλισίων νίκησαν τους SPINMASTERS στην Χαλκίδα με 6-3 για 
την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Γ΄ κατηγορίας Αττικής του ΠΟΦΕΠΑ. 

 

Φωτό: Από δεξιά οι αθλητές : Κατρής  Στέργιος, Βλασακούδης, Τροχούτσος Χάρης (προπονητής), Κουφός Ιωάννης, 
Βλασσάς Γρηγόρης, Μπρισκόλας Χαράλαμπος, Ξένος Χρήστος, Μπέης Φωκίων.  

(Κείμενο και photo: Bλασσάς Γρηγ.) 

 



12/12/2011 Αλλαγή ημέρας και ώρας του Τελικού Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ ... 

Μετά τις αλλαγές στα ωράρια και το πρόγραμμα που έγιναν από την ΕΦΟΕΠΑ στους αγώνες της 
Α2 Εθνικής κατηγορίας το διήμερο 17-18/12/2011 κρίθηκε αναγκαίο να γίνει αλλαγή της ημέρας και 
ώρας διεξαγωγής του Τελικού Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ που επρόκειτο να διεξαχθεί την Κυριακή 
18/12/2011 και ώρα 11 πμ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δ.Βούλας . Ετσι λοιπόν η νέα 
ημέρα διεξαγωγής είναι το ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12/2011 ώρα 7 μμ στην ίδια αίθουσα . Ως γνωστόν 
αντίπαλοι στον Τελικό αυτό αγώνα θα είναι οι ομάδες ΒΕΤ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ και 
ΑΚΤΩΡ. Καλούμε λοιπόν όλους τους φίλους να παρευρεθούν στον εν λόγω αγώνα που αναμένεται 
να είναι συναρπαστικός και αμφίρροπος λόγω των πολλών αξιόλογων παικτών που αγωνίζονται 
και στις δύο ομάδες . 

13/12/2011 Η ιστορία του Πινγκ-Πονγκ σε 5 videos ... 

Χάρη στον αγαπητό φίλο μας κ. Θεόδωρο Καρέλλα που ανέβασε στο YouTUBE, για όλους εμάς, 5 
videos που αναφέρονται στην σύγχρονη ιστορία του Πινγκ-Πονγκ (από το 1931 - 1995 )  ,μπορείτε 
από σήμερα να παρακολουθήσετε αυτό το οπτικό υλικό επισκεπτόμενοι την σελίδα VIDEOS στην 
ιστοσελίδα μας . Είναι αριθμημένα σε 5 συνολικά μέρη που το καθένα έχει διάρκεια περίπου 10 
λεπτά . Προς το παρόν είναι στην Αγγλική γλώσσα αλλά ο φίλος μας ο Θόδωρος μας υποσχέθηκε 
ότι πολύ σύντομα (?) θα τα ανεβάσει με Ελληνικούς υπότιτλους οπότε και επιφυλασσόμεθα για την 
αναβάθμιση αυτή. Καλή απόλαυση λοιπόν του σχετικού θεάματος.. Για να μεταβείτε στην σελίδα 
των VIDEOS κάντε κλικ ΕΔΩ. 

14/12/2011 Νίκη για το Πάνθεο 7-2 τα Ταταύλα .. 

Με το δεξι  μπήκε στο ομαδικο πρωταθλημα Α΄κατηγορίας Ποφεπα Αττικης το Πάνθεο.  
Μεγαλη νικη με 7-2 πετυχε η ομαδα Πανθεο και μπηκε με το δεξι στο ομαδικο πρωταθλημα Α΄ 
κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ για την περιφερεια Αττικης, απεναντι σε μια εξαιρετικη ομαδα, τους 
Βετεράνους του ΑΟ Ταταυλα. 

Ο αγωνας ηταν συναρπαστικος, παιχτηκαν δυνατα παιχνιδια απο ολους τους συμετεχοντες και 
ηταν δυσκολοτερος απο οτι δειχνει το τελικο αποτελεσμα. 

Η ατμοσφαιρα του αγωνα ηταν εξαιρετικη οπως αρμοζει στο πνευμα του ΠΟΦΕΠΑ.  
Η ομαδα Πανθεο ευχαριστει τα Ταταυλα για την φιλοξενεια  και ευχεται καλη συνεχεια στο 
πρωταθλημα. 

Δείτε παρακάτω την φωτοτυπία του φύλλου αγώνος με την πλήρη ανάλυση των επί μέρους 
ατομικών συναντήσεων: 

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


 

(Αποστολή κειμένου:Λουκάς Γιαλούρης) 

14/12/2011 "Ανω-κάτω" ο όμιλος ΠΟΦΕΠΑ Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου ... 

Όπως τα λέγαμε και στην αρχή της χρονιάς, πολλοί αθλητές και ομάδες της περιοχής μας στους 
βετεράνους και ανεξάρτητους έκαναν μεγάλα βήματα προς τα εμπρός με τις καλές προπονήσεις 
και τα αποτελέσματα φαίνονται στο πρωτάθλημα που είναι σε εξέλιξη ήδη από τις πρώτες 
αγωνιστικές.  

Μετά την ήττα των μέχρι τώρα αήττητων ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ μέσα στα Γιάννενα με 5-4 
ήρθε και η ήττα των μέχρι τώρα αήττητων από ομάδες της Κοζάνης ΜΟΥΣΑΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ από 
τους «ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΥΣ» ΚΟΖΑΝΗΣ με το ίδιο σκορ.  

Έτσι το φετινό πρωτάθλημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την τελική πρωτιά όσο και για τα 
τοπικά ντέρμπι. Αναμένεται δε να προσελκύσει κι άλλους φίλους του πινγκ-πονγκ να 
παρακολουθήσουν τους αγώνες και να πιάσουν κι αυτοί τη ρακέτα στα χέρια τους…. Μέχρι αυτή 
την στιγμή έχουν συνοπτικά σημειωθεί τα εξής αποτελέσματα: 

Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    ΦΙΛΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  6-3 
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛ.    ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΚΟΖ 9-0 
ΜΟΥΣΑΤΟΙ ΚΟΖ.    ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛ  2-7 
------------------------------------––––––––––––-------------------- 
ΦΙΛΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ    ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛ   
ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΚΟΖ.    ΜΟΥΣΑΤΟΙ ΚΟΖ  5-4 
Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛ  5-4 

Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλους. 

14/12/2011 Ανακοίνωση του ΠΟΦΕΠΑ για τις ισοβαθμίες ... 

Μετά από πολλές απορίες - προβληματισμούς και ερωτήματα αρκετών αρχηγών ομάδων 
ΠΟΦΕΠΑ από διάφορες περιοχές σχετικά με την τέλεση ΚΑΙ ΤΩΝ 9 ΑΓΩΝΩΝ στις ομαδικές 
συναντήσεις όλων των κατηγοριών και για όλες τις περιφέρειες , καθώς και για το τι θα ισχύει σε 
πιθανές ισοβαθμίες ο ΠΟΦΕΠΑ κρίνει αναγκαίο να ανακοινώσει και να διευκρινήσει τα εξής: 



1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ομαδων μετράει το μεταξύ τους παιχνίδι. Αν υπάρχουν διπλά 
παιχνίδια (σε 2 γύρους,περίπτωση Δ.Μακ & Ηπείρου και Ανατ.Μακ & Θράκης) τότε μετράνε τα 
σκορ και των δύο παιχνιδιών ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ Η ΚΑΘΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 
ΕΦΤΑΣΕ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ 5η ΝΙΚΗ. Σε περίπτωση που εξακολουθεί η ισοβαθμία υπολογίζονται 
έπειτα κατά σειράν α) τα σετ β) οι πόντοι γ) κλήρωση. 

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τριών ή περισσοτέρων ομάδων λαμβάνονται υπ όψιν κατά σειράν: 
a. Τα σκορ στους μεταξύ τους αγώνες ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ Η ΚΑΘΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ 

ΟΜΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ 5η ΝΙΚΗ. 
b. Τα σετ μεταξύ των ισοβαθμούντων. 
c.    Οι πόντοι. 
d. Κλήρωση. 

Επιθυμία του ΠΟΦΕΠΑ είναι να γίνονται όλοι οι αγώνες. Στην περίπτωση όμως που κάποια ομάδα 
δεν επιθυμεί να αγωνίζεται μετά την συμπλήρωση της 5ης ατομικής νίκης, τότε μπορεί να 
αποχωρεί αλλά θα χάνει τα υπόλοιπα ατομικά παιχνίδια άνευ αγώνος (w/o) και σκορ 3-0. 
 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διάταξη για την τέλεση και των 9 ατομικών αγώνων στις ομαδικές 
συναντήσεις ΠΟΦΕΠΑ έχει θεσπιστεί με την λογική να δίνεται η ευκαιρία σε περισσότερους 
παίκτες να αγωνίζονται κι έτσι κάθε ομάδα να μπορεί να έχει σε ετοιμότητα περισσότερους των 3 
παικτών. Με δεδομένο λοιπόν ότι τώρα πλέον διευθετήθηκε το θέμα των πιθανών ισοβαθμιών με 
ανταγωνίστριες ομάδες, οπως αναφέρεται πιο πάνω, ελπιζουμε να διεξάγονται μέχρι τέλους οι 
περισσότεροι ομαδικοί αγώνες.   

18/12/2011 Κυπελλούχος ΠΟΦΕΠΑ Αττικής η Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα ... 

Η ομάδα Βετεράνων της Αγ.Βαρβάρας & Περάματος αναδείχθηκε Κυπελλούχος ΠΟΦΕΠΑ Αττικής 
για την σεζόν 2011-12 επικρατώντας χθες (Σάββατο) το απόγευμα της ομάδος του Ακτωρα με 
Σκορ 4-3. Οπως φανερώνει και το σκορ έγινε ένα συναρπαστικό παιχνίδι και το ενδιαφέρον έμεινε 
αμείωτο μέχρι και το τελευταίο σετ. Και οι δύο ομάδες απέδωσαν εξαιρετικά και αποζημίωσαν με το 
παραπάνω όσους φίλους παρακολούθησαν τον αγώνα. Παραθέτουμε παρακάτω ωρισμένα 
φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον αγώνα και τις απονομές  καθώς και το φύλλο αγώνα με πλήρη 
ανάλυση των ατομικών παιχνιδιών. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



19/12/2011 Πολλές Ευχές από τον ΠΟΦΕΠΑ ... 

 

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΦΕΠΑ εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους αθλητές,τις 
αθλήτριες ,τις οικογένειές τους και σε όλους εκείνους που παρακολουθούν τους αγώνες μας και 
χαίρονται μαζί μας τις ωραίες στιγμές που προσφέρει το άθλημά μας, ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ. Με αισιοδοξία, με επιμονή και υπομονή, με πίστη και αγάπη, όλοι 
μαζί θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας και θα ξαναδώσουμε στην Επιτραπέζια 
Αντισφαίριση τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στα πιο θεαματικά αθλήματα στη χώρα μας. Ο 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ που είναι το κυρίαρχο στοιχείο όλων μας, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα 
κυριαρχήσει και θα ξαναζωντανέψει τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο σε όλους τους τομείς 
της δραστηριότητάς μας. 

                                                          ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΑ 

                                                           Σταύρος Πλακαντωνάκης 

(Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΟΦΕΠΑ) 

 

22/12/2011 Nίκη για τα ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ 5-4 τα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ ... 

Διοργάνωση :     Β’ Κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ 
Αγώνας :     Πριγκηπονήσια - Καλά Παιδιά 
Ημ/νία, ώρα :     21-12-2011, 19:00 
Τόπος  :     Αίθουσα Ελληνικού. 
Τελικό σκορ :     4-5 

Για μια ακόμα φορά, αγώνας των καλών παιδιών εξελίχθηκε σε θρίλλερ. Αυτή τη φορά στην έδρα 
των Πριγκηπονησίων, διεξήχθη ένας σπουδαίος αγώνας. Οι δύο ομάδες κατέβηκαν πλήρεις: 



 
Πριγκηπονήσια: Νίκος Δώριζας, Αντώνης Γεωργιάδης, Λευτέρης Ευαγγελίδης 
Καλά Παιδιά: Δημήτρης Παύλου, Μανώλης Καπίρης, Ισαάκ Βασιλειάδης 

Τα Πριγκηπονήσια, μπήκαν δυνατά στον αγώνα, με τον αέρα του γηπεδούχου και προηγήθηκαν 2-
0, με νίκες των Νίκου Δώριζα επί του Δημήτρη Παύλου με 3-1 (11-5, 11-7, 7-11, 11-6) και του 
Αντώνη Γεωργιάδη επί του Μανώλη Καπίρη, με 3-0 (11-8, 11-9, 11-4). Οι επόμενες δυο νίκες 
μοιράστηκαν: Ευαγγελίδης - Βασιλειάδης 0 - 3 (10-12, 13-15, 5-11) και Γεωργιάδης Παύλου 3-1 
(10-12, 12-10, 11-2, 11-9) με το σκορ να ανεβαίνει στο 3-1. Στη συνέχεια, δυο νίκες των 
Βασιλειάδη και Καπίρη, έφεραν το ματς στα ίσια: Συγκεκριμένα, Δώριζας Βασιλειάδης 2-3 (5-11, 
11-9, 7-11, 11-7, 9-11) και Ευαγγελίδης - Καπίρης 2-3 (7-11, 11-2, 11-9, 9-11, 4-11). Από την 
διακύμανση και τα σκορ, φαίνεται πόσο σπουδαία ματς έγιναν, αλλά η συνέχεια ήταν ακόμα 
καλύτερη, με το σκορ πλέον στο 3-3. Ο Αντώνης Γεωργιάδης με μία επιβλητική νίκη με 3-0 επί του 
Ισαάκ Βασιλειάδη, απέδειξε ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες της κατηγορίας (12-10, 11-4, 
11-5). Τα Πριγκηπονήσια ήταν στο 4-3 και απείχαν μόνο μια νίκη από το τέλος, αλλά, ως συνήθως, 
τα Καλά παιδιά, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Ο επόμενος αγώνας ήταν μεταξύ του 
Λευτέρη Ευαγγελίδη και του Δημήτρη Παύλου. Οι δύο παίκτες μοιράστηκαν τα δύο πρώτα σετ (7-
11, 11-8), δικαιώνοντας τα προγνωστικά που ήθελαν το ματς ιδιαίτερα αμφίρροπο. Ο Ευαγγελίδης 
πήρε και το επόμενο σετ με 11-6, φέρνοντας τα Πριγκηπονήσια σε απόσταση ενός σετ από την 
νίκη. Απόλυτη ησυχία είχε πέσει στην αίθουσα του Ελληνικού, όταν άρχιζε το 4ο σετ (ο Ισαάκ 
Βασιλειάδης είχε κρυφτεί γιατί από την αγωνία του, δεν άντεχε να παρακολουθεί). Ο Δημήτρης 
Παύλου με σταθερή απόδοση, επικράτησε τελικά με 8-11, όπως με το ίδιο σκορ (8-11) πήρε και το 
επόμενο σετ επικρατώντας με 2-3 σετ και ανεβάζοντας το σκορ σε 4-4, οπότε όλα θα κρίνονταν 
στο 9ο παιχνίδι, μεταξύ Μανώλη Καπίρη και Νίκου Δώριζα. Τελικά, ο Καπίρης με μία επιβλητική 
εμφάνιση, δεν άφησε πολλά περιθώρια στον αντίπαλό του, κερδίζοντας με 3-0 (6-11, 6-11, 8-11) 
και χαρίζοντας την δεύτερη συνεχόμενη νίκη στα Καλά Παιδιά με το ίδιο σκορ (5-4). 

Πολλά συγχαρητήρια περίμεναν νικητές και ηττημένους από τους θεατές, για το συναρπαστικό 
θέαμα που προσέφεραν. Εννοείται ότι η βραδιά έκλεισε μέσα σε απολύτως φιλικό κλίμα, με πολλές 
ευχές για τις γιορτές και μία αναπάντεχη νεροποντή κατά την ώρα της αναχώρησης. 

(Κείμενο :Δημήτρης Παύλου) 

22/12/2011 Τα Μελίσσια 7-2 την Μαγκουφάνα ... 

Σε μια συνάντηση πολύ φιλική όπως αρμόζει στο πνεύμα τoυ ΠΟΦΕΠΑ  οι Πόντιοι Μελλισίων 
νίκησαν την Μαγκουφάνα με 7-2 για την δεύτερη  αγωνιστική των ομαδικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ Γ΄ 
κατηγορίας Αττικής (1ος Ομιλος). 

Για την ομάδα των Ποντίων αγωνίστηκαν οι αθλητές, Βλασσάς Γρηγόρης, Μπρισκόλας 
Χαράλαμπος, Δαμιανίδης Νίκος και Ξένος Χρήστος. 

 



 

Φωτό: Από δεξιά οι αθλητές¨της  Μαγκουφάνας  Κατρίτσος Θεοδόσης, Αργεντάκης Δημήτρης, Ηριώτης Λάμπρος, 
Λικουρίνος Ευάγγελος, και των Ποντίων Μελλισίων οι αθλητές  Βλασσάς Γρηγόρης, Μπρισκόλας Χαράλαμπος, 
Δαμιανίδης Νίκος και Ξένος Χρήστος. 
 
(Κείμενο και photo: Bλασσάς Γρηγ.) 

27/12/2011 Στις 73.300 επισκέψεις έφτασε το pofepa.gr μέσα στο 2011 ... 

Εντυπωσιακή αύξηση παρουσίασε η επισκεψιμότητα στο site του ΠΟΦΕΠΑ για το έτος 2011. 
Συγκεκριμένα έφτασε στις 73.300 επισκέψεις σημειώνοντας μια άνοδο περίπου της τάξης του 75 % 
σε σχέση με την περισινή χρονιά που ήταν 42.000 επισκέψεις. Πιο αναλυτικά η επισκεψιμότητα του 
site από την στιγμή της λειτουργίας του τον Μάρτιο του 2007 μέχρι σήμερα, έχει παρουσιάσει την 
εξής κίνηση: 

ΕΤΟΣ 2007 (για 9 μήνες)  επισκέψεις:   9.900 

ΕΤΟΣ 2008 ......................επισκέψεις: 18.000 

ΕΤΟΣ 2009 ......................επισκέψεις: 32.500 

ΕΤΟΣ 2010.......................επισκέψεις: 42.000 

ΕΤΟΣ 2011.......................επισκέψεις: 73.300 

Οπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση η άνοδος της επισκεψιμότητας είναι σταθερή και 
σημαντική και δείχνει το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των φίλων της Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης που μετέχουν ενεργά στους αγώνες Βετεράνων και Ανεξαρτήτων που διοργανώνει 
με επιτυχία ο ΠΟΦΕΠΑ. Ζητούμε λοιπόν από όλους τους φίλους μας να βρίσκονται κοντά μας και 
να συμμετέχουν πιο πολύ στην αρτιότερη και έγκαιρη ενημέρωση του site αποστέλλοντας αμέσως 
όλες τις πληροφορίες και τα νέα των αγώνων και όχι μόνο. Tέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
όλους για την ανοχή που δείχνουν σε πιθανές ατέλειες αλλά και για την  εμπιστοσύνη που μας 
περιβάλλουν. Επ’ ευκαιρία δε της επικείμενης Πρωτοχρονιάς ευχόμαστε σε όλους τους φίλους της 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με ΥΓΕΙΑ και το 2012 να φέρει σε όλους Ευτυχία 
και Επιτυχίες σε όλους τους τομείς.  

28/12/2011 Eυχές από το "ΠΑΝΘΕΟ" ... 

Ευχαριστούμε τον υπεύθυνο των ομάδων ΠΑΝΘΕΟ και ΠΑΝΘΕΟ 11 κ. Παντελή Θεοδώρου για τις 
ευχές που μας έστειλε, τόσο στον ΠΟΦΕΠΑ όσο και σε όλους τους φίλους και τις ομάδες. 



Δημοσιεύουμε αυτούσιο το μήνυμά του και με τη σειρά μας και μεις ευχόμαστε πρώτα απ όλα 
ΥΓΕΙΑ και ύστερα ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ. Ιδού λοιπόν το κείμενο του μηνύματος:  

"ΤΟ Π Α Ν Θ Ε Ο ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΣΤΕΛΝΕΙ 
ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΤΑΤΕΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ  ΠΟΦΕΠΑ, ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ, 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΝΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. " 

                                                       ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 


