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16/1/2012 Mε νίκες ξεκίνησαν το 2012 Αγ. Βαρβάρα/Περαμα και Δ. Βούλας ...

Με νικηφόρα αποτελέσματα στη νέα χρονιά (2012), ξεκίνησαν τους αγώνες τους οι Βετεράνοι Αγ. 
Βαρβάρας / Περάματος και Δ. Βούλας. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα Αγ. Βαρβάρας /  Περάματος 
νίκησε εκτός έδρας την ομάδα ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ από το Βραχάτι Κορινθίας με σκορ 8-0 
και διπλασίασε έτσι τις νίκες της στην Α΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ. Ο αγώνας ήταν εξαιρετικός παρά το 
πολύ κρύο που επικρατούσε κατά την χθεσινή ημέρα. Το ίδιο πέτυχε όμως και η ομάδα του Δ. 
Βούλας επικρατώντας εκτός έδρας της ισχυρής ομάδος του Ακτωρα με σκορ 5-4 ! . Οπως δείχνει 
το σκορ έγινε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που διήρκεσε τρισήμισυ ώρες και στο τέλος η ομάδα της 
Βούλας δείχνοντας εξαιρετική ψυχραιμία κατάφερε να πάρει την νίκη στο τελευταίο παιχνίδι με νίκη 
του Κ. Κουμπή επί του Κανέλλου. Για την Βούλα τις υπόλοιπες νίκες σημείωσαν (από δύο) οι 
Μακρής - Πλακαντωνάκης, ενώ για τον Ακτωρα 3 νίκες πέτυχε ο Λάμης και μία ο Κατριβέσης. 
Συγχαρητήρια και  στις  δύο ομάδες  για  το  εξαιρετικό θέαμα που προσέφεραν στους  λιγοστούς 
παρευρισκομένους. Πιο κάτω παραθέτουμε τώρα δύο φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον αγώνα 
του  Βραχατίου  ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  -  ΒΕΤ.  ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ καθώς  και 
αντίγραφο του φύλλου αγώνα από το ίδιο παιχνίδι.





23/01/2012 Η Γενική Συνέλευση του ΠΟΦΕΠΑ στις 20/2/2012 ...

Για την Δευτέρα 20/2/2012 ώρα 7 μμ αναμένεται να γίνει η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του 
ΠΟΦΕΠΑ  όπως  αναφέρει  η  πρόσκληση  που  ανακοινώθηκε.  Συγκεκριμένα  η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
αναφέρει :

9η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Π   Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού του ΠΟΦΕΠΑ , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα Μέλη να 
παραστούν στην 9η τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 19/2/2012 
στις 7.00 μμ στην αίθουσα του ΓΣ Αρη Βούλας  με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη:

1.  Εκλογή τριμελούς Προεδρείου.
2.  Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός έτους 2011.
3.  Προϋπολογισμός αθλητικής περιόδου 01.01.2012 – 31.12.2012.
4.  Διάφορα.
 
Αν στις 19/02/2012 δεν επιτευχθεί απαρτία , η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την 
Δευτέρα 20/2/2012 στις 7.00 μμ στην ίδια αίθουσα.
 
-Κατά την διάρκεια της Γ.Σ. θα γίνει και η κοπή της πίττας του Ομίλου.
-Μετά την Γ.Σ θα ακολουθήσει συνεστίαση των μελών σε Ταβέρνα με προαιρετική συμμετοχή.

Βούλα 19-01-2012
Για το Δ.Σ.

                                                                              
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο    Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                  Στ. ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ                                               Κ. Σιψάς  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι όπως δηλώθηκε από το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ κατά την διάρκεια της 
Γενικής  Συνέλευσης  της  20/2/2012  θα  συζητηθούν  και  θέματα  βελτίωσης  -  αναδιάρθρωσης 
ωρισμένων σημείων που αφορούν τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ του ΠΟΦΕΠΑ. Για τον λόγο 
αυτό λοιπόν καλούνται όσοι από τα μέλη - τους αθλητές αλλά και τους φίλους του ΠΟΦΕΠΑ έχουν 
διάφορες  προτάσεις  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  λειτουργία,  τους  κανονισμούς  και  την 
διοργάνωση των πρωταθλημάτων του , μπορούν να τις υποβάλλουν εγγράφως προς το Δ.Σ. ή με 
email (info@pofepa.gr)  ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/2/2012 (προκειμένου να συζητηθούν πρώτα 
εντός του Δ.Σ.).                          

02/02/2012 Τέταρτη νίκη για Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα ...

Την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε χθες η ομάδα της Αγ. Βαρβάρας/Περάματος και 
τέθηκε  επικεφαλής  (τουλάχιστον  προσωρινά)  στην  βαθμολογία  της  Α΄  κατηγορίας  ΠΟΦΕΠΑ. 
Συγκεκριμένα σε αγώνα που διεξήχθη χθες το βράδυ στην αίθουσα της Αγ. Βαρβάρας νίκησε την 
αξιόμαχη ομάδα των Βετ. ΑΟ Τατάυλα με σκορ 6-2. Την πλήρη ανάλυση των αγώνων μπορείτε να 
δείτε παρακάτω καθώς και ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από την χθεσινή συνάντηση.



10/02/2012 Aκτωρ - Πάνθεο 5-2 ...

Η ομάδα του Ακτωρα επεβλήθη της ομάδος Πάνθεο με σκορ 5-2 για την Α΄ κατηγορία Ποφεπα. Ο 
αγώνας διεξήχθη την περασμένη Κυριακή 5/2/2012 και  η ομάδα Πάνθεο υπέβαλε ένσταση για 
"κακή  συμμετοχή"  του  παίκτη  Σγουρόπουλου  Νικ.  στην  ομάδα  του  Ακτωρα.  Στην  χθεσινή 
(9/2/2012) συνεδρίασή του το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ εξέτασε το θέμα και ΑΠΕΡΡΙΨΕ την ένσταση της 
ομάδος Πάνθεο κατά πλειοψηφία με ψήφους 4-1 με το σκεπτικό ότι  "η περίπτωση του αθλητή 
Σγουρόπουλου Ν. αφορά μεταγραφή (άρθρο 22 Ε.Κ.) που έχει δικαίωμα να αγωνιστεί μετά την 31 



Δεκεμβρίου χωρίς την αναμονή του ενός μήνα που αφορά δηλώσεις νέων παικτών (και αναφέρεται 
το άρθρο 23 του κανονισμού)."

10/02/2012 Τουρνουά Βετεράνων – Ανεξαρτήτων στις 11/3/2012 στην Θεσ/νίκη ...

Ενα  ακόμη  τουρνουά  Βετεράνων  και  Ανεξαρτήτων  αθλητών  προκήρυξε  η  ΕΦΟΕΠΑ  (Τοπική 
Επιτροπή Β. Ελλάδας) με τόπο διεξαγωγής την Θεσ/νίκη και ημερομηνία διεξαγωγής την Κυριακή 
11 Μαρτίου 2012 ώρα 09.30 στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του κλιμακίου Θεσ/νίκης 
(περίπτερο 1 Διεθν.Εκθέσεως). Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν παράβολο 15 ευρώ και πρέπει να 
υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 5/3/2012 στο email:  temaked@httf.gr

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ολόκληρη την προκήρυξη μπορείτε να δείτε επισκεπτόμενοι 
το  site της ΕΦΟΕΠΑ www.httf.gr

13/02/2012 Nικητές οι Φωτάκης και Κουκά στους Ανεξάρτητους 18-40 ετών ...

Με  επιτυχία  διεξήχθησαν  χθες  Κυριακή  12/2/2012  οι  αγώνες  Ανεξαρτήτων  ΠΟΦΕΠΑ  στην 
κατηγορία 18-40 ετών τόσο στους Ανδρες όσο και στις Γυναίκες. Παρά τον βροχερό καιρό που 
επικρατούσε  σχεδόν καθ όλη την  διάρκεια  της  ημέρας η  συμμετοχή  υπήρξε  σχετικά  καλή και 
ανήλθε σε 35 άτομα συνολικά (31 άνδρες και 4 γυναίκες). Εξαιρετική εμφάνιση για μια ακόμη φορά 
των αθλητών του Αμαρουσίου όπου πήραν συνολικά 3 μετάλια στους άνδρες και το χρυσό στις 
γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα στους άνδρες ο Φωτάκης Παναγ. νίκησε στον τελικό τον συμπαίκτη 
του από την ομάδα του Δ. Αμαρουσίου Χρ. Λεγάντη με σκορ 3-0. Νωρίτερα στον ημιτελικό είχε 
νικήσει  και  τον  Ηλία  Σαλώμ  με  3-1.  Ενώ  στον  άλλο  ημιτελικό  ο  Λεγάντης  είχε  νικήσει  τον 
Παναγιώτη Μπαρτσακούλια από Α.Κ Δ.Αμαρουσίου επίσης με 3-1. Ετσι η τελική κατάταξη ήταν:

1.ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2.ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3.ΣΑΛΩΜ ΗΛΙΑΣ

3.ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στην κατηγορία γυναικών είχαμε μόνο 4 συμμετοχές και νικήτρια αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά 
η ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ νικώντας στον τελικό την ΠΕΤΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ με σκορ 3-2 και μετά από ένα πολύ 
συναρπαστικό παιχνίδι. Η τελική κατάταξη στις γυναίκες ήταν:

1.ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ

2.ΠΕΤΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ

3.ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

4.ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΠΟΦΕΠΑ ευχαριστεί  όλους όσους συμμετείχαν στους αγώνες παρά τον πολύ άσχημο καιρό 
που  είχε  την  Κυριακή,  κι  ακόμη  ευχαριστεί  όλους  όσους  βοήθησαν  και  συνέβαλαν  έτσι  στην 
επιτυχία της διοργάνωσης.Τέλος δημοσιεύει και δύο φωτογραφίες από τους αγώνες της Κυριακής 
και ευχαριστεί τον φίλο ΗΛΙΑ που είχε την ευγενή καλωσύνη να τις στείλει.  Ακόμη μπορείτε να 
παρακολουθήσετε ένα αξιόλογο VIDEO αλλά και διάφορες φωτογραφίες από τους αγώνες που 
τράβηξε και δημοσίευσε στο fb ο φίλος μας Ηρακλής Γερογιάννης. Πατήστε ΕΔΩ.

http://www.httf.gr/
http://www.facebook.com/photo.php?v=3325811942544&set=o.216619935075882&type=3


17/2/2012 Μεγάλη συμμετοχή στους Αγώνες Ανεξαρτήτων ΠΟΦΕΠΑ της 19/2/2012 ...

Ξεπέρασε  κάθε  προσδοκία  η  φετεινή  συμμετοχή  στους  αγώνες  Ανεξαρτήτων  ΠΟΦΕΠΑ  στις 
κατηγορίες ηλικιών από 40 ετών και άνω που πρόκειται να διεξαχθεί στην αίθουσα της Βούλας το 
πρωί  της  προσεχούς  Κυριακής  19/2/2012.  Συγκεκριμένα  μέχρι  αυτή  την  στιγμή  (Παρασκευή 
απόγευμα) οι δηλώσεις έχουν ξεπεράσει τις 75. Για τον λόγο αυτό ο ΠΟΦΕΠΑ θεώρησε σκόπιμο 
όπως  για  την  κατηγορία  των  40-49  ετών,  ξεκινήσει  τους  προκριματικούς  αγώνες  των 
ομίλων στις 10.45 πμ. Η απόφαση αυτή πάρθηκε προκειμένου να γίνει με μεγαλύτερη άνεση και 
χωρίς  (όσον  το  δυνατόν)  μεγάλες  αναμονές  από  μέρους  των  συμμετεχόντων.  Ηδη  έχουν 



ειδοποιηθεί  τηλεφωνικά ή με  sms οι  ενδιαφερόμενοι  αθλητές και  αναμένεται  να μην υπάρξουν 
ταλαιπωρίες . Ευχόμαστε σε όλους όσους θα συμμετάσχουν  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και προ παντός 
ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.

20/2/2012 Επιτυχείς οι αγώνες Ανεξαρτήτων ΠΟΦΕΠΑ 2012 ...

Mε μεγάλη επιτυχία διεξήχθη χθες Κυριακή 19/2/2012 το δεύτερο μέρος των φετεινών αγώνων 
Ανεξαρτήτων ΠΟΦΕΠΑ που αφορούσε τις ηλικίες άνω των 40 ετών. Οπως γράψαμε και πριν από 
λίγες ημέρες η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγάλη πλην όμως δεν ήλθαν όλοι όσοι είχαν δηλώσει 
συμμετοχή.  Ετσι  από  τους  80  περίπου  δηλώσαντες  συμμετοχή,  μόνο  65  προσήλθαν  να 
αγωνιστούν,  μεταξύ  των  οποίων  και  δύο  γυναίκες.Οι  αγώνες  ξεκίνησαν  στις  09.30  το  πρωί 
περίπου και τελείωσαν στις 16.15 το απόγευμα. Οι προκριματικοί όμιλοι σχηματίσθηκαν με 4 ή 5 
αθλητές ο καθένας με σκοπό την τέλεση περισσοτέρων αγώνων για τους συμμετέχοντες. Ακόμη 
έγινε και όμιλος "παρηγοριάς" για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Τα πλήρη αποτελέσματα κατά κατηγορία είναι τα παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
40-49 ΕΤΩΝ (35 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ)
1.ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
2.ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
3.ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝ.-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔ.

50-59 ΕΤΩΝ (20 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ)
1.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2.ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
3.ΜΑΡΔΙΚΙΑΝ ΓΡΗΓ-ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΚΩΝ.

60-64 ΕΤΩΝ (5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ)
1.ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ.
2.ΠΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ.

65 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ)
1.ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3.ΜΑΝΟΥΣΩΦ ΕΥΑΓ. 4.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1.ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ ΝΑΤΑΣΣΑ
2.ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ

1.ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2.ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

Τους αγώνες παρακολούθησαν αρκετοί φίλοι του αθλήματος και όπως πάντα ο αγαπητός φίλος κ. 
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ τράβηξε με την κάμερά του εξαιρετικά στιγμιότυπα (τον ευχαριστούμε γι 
αυτό) και τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε κάνοντας κλικ ΕΔΩ. Ακόμη μπορείτε να δείτε και 
μια σειρά από φωτογραφίες τραβηγμένες και πάλι από τον κ. Γερογιάννη.

http://www.facebook.com/groups/pofepa/?notif_t=group_activity








21/2/2012 Oρισμός καθυστερούμενων αγώνων ΠΟΦΕΠΑ ...

Σε ορισμό καθυστερούμενων αγώνων Β΄και Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ προχώρησε σήμερα το Δ.Σ. 
του ΠΟΦΕΠΑ προκειμένου να γίνει  δυνατή η ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση των αγώνων των 
κατηγοριών αυτών 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: 

ΗΜΕΡΟΜ ΩΡΑ Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ο Ι ΑΙΘΟΥΣΑ    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
29/02/2012 7 μμ ΕΡΜΗΣ-ΑΓΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ οδ.Πετράκη Γ΄ 
29/02/2012 8 μμ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ-ΑΝΑΓΕΝ.ΗΡΑΚΛ Βούλας Β΄
29/02/2012 8 μμ ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣ-ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ Βούλας Β΄
05/03/2012 7.30 μμ ΔΑΦΝΗ 2006-ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ Βυζαντ.ΑΚ Β΄  

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 σε άλλη ημερομηνία 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 6936702668 κ. Θεοδωρίδης 
και  6944419810  κ.  Μπουσούνης.  Να  σημειώσουμε  επίσης  ότι  οι  ανωτέρω  αγώνες  αφορούν 
συνολικά ότι εκκρεμότητες υπάρχουν για την πλήρη ολοκλήρωση των αγώνων μέχρι ΚΑΙ ΤΗΝ 4η 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (για την ΑΤΤΙΚΗ). 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. 

Τέλος κάνουμε γνωστούς στους υπευθύνους των ομάδων ΠΟΦΕΠΑ αλλά και όλους τους 
αγωνιζόμενους ότι από χθες συστάθηκε ήδη επιτροπή ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΦΕΠΑ που έχει σκοπό την εφαρμογή του κανονισμού όσον αφορά στην 
κανονική ροή των αγώνων όλων των κατηγοριών. Στην επιτροπή αυτή μετέχουν για την Αττική οι 
κ.κ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔ.-ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡ. & ΣΙΨΑΣ ΚΩΝ. , για δε την υπόλοιπη Ελλάδα οι 
κ.κ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔ.-ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡ. και ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.



23/2/2012 Αγώνες ομαδικών ΠΟΦΕΠΑ Α΄ κατηγορίας το διήμερο 22-23/2 ...

Συνεχίστηκαν  χθες  &  σήμερα  22-23/2/2012  οι  ομαδικοί  αγώνες  ΠΟΦΕΠΑ  Α΄κατηγορίας  με  5 
παιχνίδια (πλήρης η 5η αγωνιστική) στα οποία σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ 0-6
Δ.ΒΟΥΛΑΣ - ΑΚ Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8-1
ΠΑΝΘΕΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ 5-3
ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΚΤΩΡ 1-5
ΒΕΤ. ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ- ΒΕΤ. ΚΑΡΕΑ 5-2

Δημοσιεύουμε παρακάτω τα φύλλα αγώνος από 2 εκ των ανωτέρω αγώνων καθώς και ένα 
φωτογραφικό στιγμιότυπο από τον αγώνα Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ.



25/2/2012 Σημαντικές αποφάσεις στη Γ.Σ. ΠΟΦΕΠΑ της 20 Φεβρουαρίου 2012 ...

Σημαντικές κρίνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν στην διάρκεια της ετήσιας απολογιστικής Γ.Σ. 
των  μελών  του  ΠΟΦΕΠΑ  που  πραγματοποιήθηκε  την  περασμένη  Δευτέρα  20/2/2012.  Πιο 
συγκεκριμένα  εκτός  της  Επιτροπής  Τήρησης  Αγωνιστικού  Προγράμματος  που  ήδη  έχουμε 
αναφερθεί από τις 21/2/2012 και που ήδη ανέλαβε υπηρεσία με τους πρώτους κιόλας ορισμούς 
καθυστερούμενων αγώνων Αττικής, έχουμε την συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ που θα 
αποτελείται από τον εκάστοτε Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ και 4 ακόμη εξωδιοικητικά μέλη 
που θα διορίζονται από το εκλεγόμενο κάθε φορά Δ.Σ.. Για την τρέχουσα λοιπόν χρονική περίοδο 
και μέχρι λήξης της θητείας του παρόντος ΔΣ (ΙΑΝ.2013) στην επιτροπή αυτή προτάθηκαν και 
ψηφίστηκαν ομόφωνα να μετέχουν οι: 1) ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓ. (αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΟΦΕΠΑ) 2) ΓΙΑΚΑΣ 



ΠΑΝΑΓ. 3) ΔΟΥΗΣ ΝΙΚ. 4) ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓ. 5) ΣΑΛΑΤΑΣ ΝΙΚ. Η Επιτροπή Ενστάσεων θα 
συγκαλείται  όποτε  υπάρχει  ΕΝΣΤΑΣΗ  οποιασδήποτε  ομάδος  για  οποιοδήποτε  θέμα  και  θα 
αποφαίνεται για το δίκαιο ή όχι της ένστασης.

Ενα άλλο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε και αποφασίστηκε στη ΓΣ ήταν η πρόταση των μελών 
του ΠΟΦΕΠΑ Θεοδωρίδη Θ. και Μπουσούνη Γ. για την δημιουργία πινάκων αξιολόγησης (Ranking 
lists) Βετεράνων και Ανεξαρτήτων αθλητών.  Oι πίνακες αυτοί θα αφορούν αγώνες που δίνονται 
τόσο σε ομαδικές συναντήσεις όσο και  σε ατομικές.  Για την φετεινή σεζόν θα καταχωρηθούν  
αναδρομικά και θα έχουν δοκιμαστικό χαρακτήρα και από τη σεζόν 2012-13 θα τηρηθούν κανονικά 
και θα ανοκοινώνονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και θα αφορούν τον πίνακα αξιολόγησης 
του προηγούμενου μήνα. Εκτός από την Γενική Κατάταξη θα υπάρχουν και επί μέρους κατηγορίες 
όπως  Ανεξάρτητοι  -  Γυναίκες  και  ηλικιακές  κατηγορίες.  Η  αξιόλογη  αυτή  προσπάθεια  αλλά 
συγχρόνως και ολοκληρωμένη πρόταση ανήκει αποκλειστικά στους ανωτέρω δύο φίλους αθλητές 
και μέλη του ΠΟΦΕΠΑ που θα αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ και την καταχώρηση και 
ενημέρωση όλου του σχετικού προγράμματος. Για να πετύχει όμως η όλη αυτή πρωτοβουλία θα 
πρέπει όλοι οι αρχηγοί των γηπεδούχων ομάδων ΠΟΦΕΠΑ να αποστέλλουν ΑΜΕΣΩΣ μετά από 
κάθε  αγώνα  τους  αντίγραφο  του  ΦΥΛΛΟΥ  ΑΓΩΝΟΣ  στο  FAX 2108993557  ή  στο  email 
info  @  pofepa  .  gr  

To Δ.Σ.  του ΠΟΦΕΠΑ ευχαριστεί  και  πάλι  τους  δύο φίλους Θεοδωρίδη -  Μπουσούνη για  την 
προσφορά τους και τους εύχεται ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Τέλος για να δείτε αναλυτικά το πλήρες σκεπτικό των πινάκων αξιόλογησης καθώς και τις τεχνικές 
λεπτομέρειές του, μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ.

28/2/2012 Νέος ορισμός ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ αγώνων ΠΟΦΕΠΑ ...

Σε νέο ορισμό αγώνων Β΄ και  Γ΄  κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ που έγιναν ήδη ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ 
προχώρησε  σήμερα  το  Δ.Σ.  του  ΠΟΦΕΠΑ,  δια  της  αρμόδιας  επιτροπής,προκειμένου  να 
προχωρήσει η ομαλή ροή και εξέλιξη των αγώνων των κατηγοριών αυτών 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:  

ΗΜΕΡΟΜ ΩΡΑ        Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ο Ι ΑΙΘΟΥΣΑ    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
7/03/2012 8 μμ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ –ΤΙΤΑΝΕΣ Ελευσίνας Β΄
7/03/2012 8 μμ ΘΗΡΕΥΣ - ΔΑΦΝΗ 2006 Βούλας Β΄
5/03/2012 7 μμ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ-ΑΕΚ 2 Πεύκης Γ΄
5/03/2012 7 μμ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ-ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛ. Βυζαντινό ΑΚ Γ΄
6/03/2012 7 μμ ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘ-ΕΡΜΗΣ Βυζαντινό ΑΚ... Γ’ 
5/03/2012 7 μμ ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜ. Ταύρου 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, με συννενόηση και των δύο ομάδων, κάποιος αγώνας 
να  γίνει  σε  άλλη  ημερομηνία  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 
6936702668  κ.  Θεοδωρίδης  και  6944419810  κ.  Μπουσούνης.  Να  σημειώσουμε  επίσης  ότι  οι 
ανωτέρω αγώνες αφορούν συνολικά ότι εκκρεμότητες υπάρχουν για την πλήρη ολοκλήρωση των 
αγώνων μέχρι ΚΑΙ ΤΗΝ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (για την ΑΤΤΙΚΗ). 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. 

http://www.pofepa.gr/wb/pages/katataxeis-ranking-list/technikes-leptomereies.php
mailto:info@pofepa.gr


3/3/2012 Mε νίκες μπήκε ο Μάρτης για τις ομάδες του Αμαρουσίου ...

Με 2 νίκες ξεκίνησαν τον μήνα, και οι δύο ομάδες του Αμαρουσίου που αγωνίζονται στην Γ' 
κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, οι ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ κέρδισαν με 7-0 την ομάδα KING PONG στον 
αγώνα που διεξήχθη στο Μαρούσι για τον πρώτο όμιλο, και ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ πέρασε 
νικηφόρα από την έδρα του Ταύρου, κερδίζοντας την ομάδα των ΤΑΥΡΟΜΑΧΩΝ με σκορ 4-5, 
παιχνίδι που έγινε για τον 2ο όμιλο.

Αναλυτικά τα επιμέρους παιχνίδια :

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ -   KING     PONG   : 7-0  

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  3-2 (6/11,8/11,11/9,12/10,11/4)
ΚΑΡΑΤΖΑΣ - SAN JEY  3-0 (11/9,11/5,11/8)
ΒΑΓΙΑΣ - ΣΦΥΡΗΣ  3-1 (11/5,11/6,/11/13,11/6)
ΚΑΡΑΤΖΑΣ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  3-2 (13/11,7/11,11/5,8/11,11/4)
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΣΦΥΡΗΣ  3-1 (8/11,11/7,11/7,12/10)
ΚΑΡΑΤΖΑΣ - ΣΦΥΡΗΣ  3-2 (7/11,12/10,11/6,9/11,14/12)
ΒΑΓΙΑΣ - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  3-2 (10/12,11/7,11/7,5/11,11/3)

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

ΤΑΥΡΟΜΑΧΟΙ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ : 4-5

ΜΟΝΟΓΙΥΟΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  0-3 (2/11,4/11,1/11)
ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ - ΚΟΥΚΑ  3-2 (6/11,11/7,11/8,6/11,11/9)
ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ - ΠΑΝΑΓΟΣ  0-3 (7/11,5/11,4/11)
ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  3-0 (11/9,11/7,11/5)
ΜΟΝΟΓΙΥΟΣ - ΠΑΝΑΓΟΣ  0-3 (4/11,3/11,1/11)
ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ - ΚΟΥΚΑ  1-3 (7/11,4/11,11/6,5/11)
ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΟΣ  3-0 (11/6,11/8,11/6)
ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  0-3 (8/11,7/11,7/11)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ - ΚΟΥΚΑ  3-0 (11/6,11/6,11/9)

(Αποστολή κειμένου: Τάκης Φωτάκης)
 

3/3/2012 Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα - Δ.Βούλας 6 - 1 ..

Την 6η συνεχόμενη νίκη της πέτυχε η πρωτοπόρος της Α΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ ομάδα Βετεράνων 
Αγ.  Βαρβάρας/Περάματος.  Σ’  ενα εξαιρετικό  παιχνίδι  που διεξήχθη σήμερα το  απόγευμα στην 
αίθουσα της Αγ. Βαρβάρας επεβλήθη της περισινής πρωταθλήτριας ομάδος του Δ. Βούλας με 
σκορ  6-1.  Δημοσιεύουμε  ωρισμένα  φωτογραφικά  στιγμιότυπα  από  τον  αγώνα  καθώς  και 
αντίγραφο του φύλλου αγώνος.





6/3/2012 Προκηρύχθηκε το Ατομικό Βετεράνων Αττικής & Ν.Ελλάδος ...

Κυκλοφόρησε  σήμερα  η  προκήρυξη  για  το  Ατομικό  Βετεράνων για  την  περιοχή  Αττικής  &  Ν. 
Ελλάδος που θα διοργανώσει ο ΠΟΦΕΠΑ με την συνεργασία της ΕΦΟΕΠΑ. Οι αγώνες θα γίνουν 
το Σάββατο 24/3/2012 ώρα 15.30 στην αίθουσα της Βούλας και ουσιαστικά αποτελούν πρόκριση 
για το 3ο Πανελλήνιο Βετεράνων που θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο σε πόλη που δεν έχει ακόμη 
καθοριστεί. Στους αγώνες αυτούς μπορούν να συμμετάσχουν και Ανεξάρτητοι παίκτες που η ηλικία 
τους όμως να είναι απαράιτητα 40 ετών και άνω. Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατείστε 
ΕΔΩ.

http://www.pofepa.gr/wb/pages/posts/atomikoi-agones-veteranon-attikis--n.ellados632.php


13/3/2012 Oρισμός καθυστερούμενων αγώνων ...

Σε νέο ορισμό αγώνων Β΄ και Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ που έγιναν ήδη ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ 
προχώρησε σήμερα το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ, δια της αρμόδιας επιτροπής, προκειμένου να 
προχωρήσει η ομαλή ροή και εξέλιξη των αγώνων των κατηγοριών αυτών 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:  

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ    Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ο Ι ΑΙΘΟΥΣΑ    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
15/03/2012 8 μμ ΤΙΤΑΝΕΣ-ΤΑΥΡΟΣ    Βούλας Β’ 
16/03/2012 7 μμ ΔΑΦΝΗ 2006-ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΑΚ Β’ 
19/03/2012 7 μμ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ-ΘΗΡΕΥΣ Ελευσίνας Β΄
16/03/2012 8 μμ ΚΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ-ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ Βούλας Γ΄
16/03/2012 9 μμ ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣ.-ΠΑΝΘΕΟ 11 Μελισσίων Γ΄ 
19/03/2012 7 μμ ΕΡΜΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Οδ.Πετράκη 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, με συννενόηση και των δύο ομάδων, κάποιος αγώνας 
να  γίνει  σε  άλλη  ημερομηνία  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 
6936702668  κ.  Θεοδωρίδης  και  6944419810  κ.  Μπουσούνης.  Να  σημειώσουμε  επίσης  ότι  οι 
ανωτέρω αγώνες αφορούν συνολικά ότι εκκρεμότητες υπάρχουν για την πλήρη ολοκλήρωση των 
αγώνων μέχρι ΚΑΙ ΤΗΝ 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (για την ΑΤΤΙΚΗ). 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. 

13/3/2012 Επιτυχές το Τουρνουά Βετεράνων-Ανεξαρτήτων στη Θεσ/νίκη ...

Με επιτυχία έγινε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη το 1ο γι’ αυτή τη σεζόν τουρνουά βετεράνων και 
ανεξαρτήτων της Βόρειας Ελλάδας. Πήραν μέρος 72 αθλητές, 42 ανεξάρτητοι και 30 βετεράνοι και 
σχηματίστηκαν πέντε κατηγορίες. Τα αποτελέσματα: 

Βετεράνοι 40-49 ετών:

1. Ν. Μουχτούρης (Ολυμπιακός)
2. Ι. Κουρούπας (Πολύγυρος)
3. Β. Βερύκιος (Βότσης), Γαβρ. Κυριακίδης (Βότσης)
Βετεράνοι 50-59 ετών:

1. Νικ. Δούης (Αθηναϊκός)
2. Θεολ. Καπετανίδης (Ιωάννινα)
3. Θεοδ. Παναγιωτίδης (Θερμαίος), Φ. Ζαπάρτας (Καβάλα)
B  ετεράνοι 60 ετών & άνω  

1. Ντιγκράν Μποσογλανιάν (Δύναμη Λάρισας)
2.  Χαράλαμπος Κοχλιάδης (Βετεράνοι Δράμας)
3.  Καραμίχος Ι. (Θεσ/νίκη),Τσαλαμάνης Δ. (ΑΣΕΑ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ  Καβάλας).

Ανεξάρτητοι -40 ετών:

1. Γ. Στεφανίδης (Κοζάνη)
2. Δημ. Ανδρεάδης (Θεσσαλονίκη)
3. Ανδρ. Ιντζίδης (Κιλκίς), Αθαν. Αργυριάδης (Κοζάνη)
Ανεξάρτητοι 41-50 ετών:



1. Κυρ. Λιάσος (Φλώρινα)
2. Παν. Λάσκαρης (Θεσσαλονίκη) 
3. Γ. Λυγούρας (Φλώρινα), Μιχαηλίδης (Θεσσαλονίκη)
Ανεξάρτητοι 51 + ετών:

1. Κ. Κούμπης (Αθήνα)
2. Ισ. Βασιλειάδης (Αθήνα)
3. Κ. Καζάκης (Σταυρούπολη), Δημ. Πάροδος (Θεσσαλονίκη)

(Πηγή είδησης:www.httf.gr), (photos:Τσαλαμάνης Δ.)



16/3/2012 Μηδενισμός του Ταύρου στη Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ ...

Η ομάδα ΤΑΥΡΟΣ της Β΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ πρωτοπόρος και  αήττητη μέχρι  τώρα, είχε τις 
πρώτες  απώλειες  βαθμών  μετά  από  μηδενισμό  που  υπέστη  στον  αγώνα  της  με  τα 
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ,  παρ  ότι  αγωνιζόμενη  είχε  νικήσει  με  σκορ  6-3.  Η  ομάδα  των 
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΩΝ  είχε  κάνει  ένσταση  για  αντικανονική  συμμετοχή  παίκτη,  η  οποία  και 
εκδικάστηκε χθες από την επιτροπή ενστάσεων του ΠΟΦΕΠΑ. Στην απόφασή της η επιτροπή 
ενστάσεων  έκανε  ομόφωνα  δεκτή  την  ένσταση  και  έτσι  το  αποτέλεσμα  του  εν  λόγω  αγώνος 
διαμορφώνεται  ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ-ΤΑΥΡΟΣ  9-0  και  βαθμοί  3  έναντι  0.  Οσον  αφορά  τους  εν 
ενεργεία παίκτες που έχει δηλώσει ο ΤΑΥΡΟΣ στην ομάδα διευκρινίζεται ότι πλέον από εδώ και 
πέρα δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνο ο ΠΑΠΑΖΩΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. και οχι ο ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ Αρ.

25/3/2012 Επιτυχείς οι αγώνες Βετεράνων Αττικής - Ν. Ελλάδος …

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν χθες το απόγευμα οι αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
Βετεράνων για την περιοχή Αττικής και Ν. Ελλάδος. Οι αγώνες έγιναν στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Δ.Βούλας και διοργανώθηκαν από τον ΠΟΦΕΠΑ με την έγκριση και συνεργασία της 
ΕΦΟΕΠΑ. Συμμετείχαν συνολικά 62 αθλητές και 6 αθλήτριες μεταξύ των οποίων μερικά ηχηρά 
ονόματα τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι 
συμμετείχε για πρώτη φορά σαν βετεράνος και ο πρώην διεθνής αθλητής Ντανιελ Τσιόκας που 
κατέχει αυτή τη στιγμή το Νο 2 στο επίσημο Ranking List της ΕΦΟΕΠΑ. Ακόμη έλαβαν μέρος οι 
πολυνίκες αθλητές Λάμης Χρ. - Πετρόχειλος Γ. - Μουχτούρης Ν., καθώς και παλιές δόξες του 
αθλήματος όπως Πλακαντωνάκης Στ. - Μακρής Αγγ. - Σαλάτας Ν. κ.α.. Συνολικά διεξήχθησαν 
αγώνες σε 3 κατηγορίες ανδρών και μία γυναικών. Η πρώτη φάση περιελάμβανε Ομίλους και στη 
συνέχεια Νοκ άουτ μέχρι το τελικό. Η διάρκεια των αγώνων ήταν αρκετά μεγάλη και παρά τα 
διαθέσιμα 10 αγωνιστικά τραπέζια της αίθουσας οι απονομές έγιναν περίπου στις 11 το βράδυ, 
ενώ ή έναρξη των αγώνων είχε γίνει στις 4.30 το απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι οι παραπάνω 
αγώνες αποτελούσαν και πρόκριση για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Βετεράνων που θα διεξαχθεί 
τον ερχόμενο Μάιο. Παραθέτουμε τώρα τα πλήρη αποτελέσματα κατά κατηγορία καθώς και μια 
σειρά από φωτογραφίες από τους αγώνες και τις απονομές.Ακόμη μπορείτε να παρακολουθήσετε 
δύο θαυμάσια videos του αγαπητού μας φίλου Γερογιάννη Ηρακλή που αφορούν 1) Μια μικρή 
περίληψη όλων των αγώνων κάνοντας κλικ ΕΔΩ και 2) Τον τελικό αγώνα της κατηγορίας 40-49 
μεταξύ των Χρ.Λάμη - Ντανιέλ Τσιόκα 3-1 κάνοντας κλικ ΕΔΩ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 40-49 ΕΤΩΝ
1.ΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2.ΤΣΙΟΚΑΣ ΝΤΑΝΙΕΛ
3.ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Γ. - ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ Ν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 50-59 ΕΤΩΝ
1.ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓ.
2.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡ.
3.ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΕΜΜ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
1.ΣΙΨΑΣ ΚΩΝ.
2.ΜΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛ.
3.ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤ. - ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
2.ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
3.ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4.ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ

http://www.youtube.com/watch?v=xnuNOA--MDI
http://www.youtube.com/watch?v=zJFb_j4wPJM






 







27/3/2012 Aγ. Βαρβάρα/Πέραμα - Γλυφάδα 5-4 ...

Την έβδομη κατά σειρά νίκη της πέτυχε η ομάδα Βετεράνων της Αγ. Βαρβάρας/Περάματος στο 
χθεσινό  αγώνα της  επί  της  Γλυφάδας με  σκορ 5-4.  Αν  και  αγωνίστηκε  με  απουσίες  (Χολής  - 
Κεχαγιάς) κατάφερε να διατηρήσει το αήττητο χρησιμοποιώντας όλους τους υπόλοιπους παίκτες 
που διαθέτει απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, όπως είναι η Γλυφάδα. Για την νικήτρια 2 νίκες 
πέτυχε ο Βουτσινάς και από μία οι Ρομπούλιας - Μιχαηλίδης - Σιψάς, ενώ είχε συμμετοχή και ο 
Κουβουτσάκης.  Για  την  Γλυφάδα  δύο  νίκες  πέτυχε  ο  Τερψίδης  και  από  μία  οι  Δεβετζής  - 
Παγουρτζής, ενώ είχε συμμετοχή και ο Καρνέσης. Πιο κάτω παραθέτουμε το φύλλο αγώνος με την 
πλήρη ανάλυση των παιχνιδιών καθώς και 2 φωτογραφίες.





29/3/2012 Νίκη για το ΠΑΝΘΕΟ 5-2 την Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα ...

Μεγάλη  νίκη  με  σκορ 5-2  πέτυχε  η  ομάδα ΠΑΝΘΕΟ επί  της  πρωτοπόρου  ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑΣ / 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ στο χθεσινό ντέρμπυ της  7ης αγωνιστικής της Α΄  κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ για  την 
Αττική. Ο αγώνας διεξήχθη χθες βράδυ στην αίθουσα του Ελληνικού και την παρακολούθησαν 
αρκετοί  φίλοι  του  αθλήματος.  Οι  νικητές  άξιζαν  πέρα για  πέρα την  νίκη  και  εκτός  του  Γιάννη 
Κορδούτη που ήταν ασυναγώνιστος (3 νίκες), εξαιρετική ήταν η εμφάνιση του Κώστα Κερίμη που 
σημείωσε δύο σημαντικές νίκες με 3-2 σετ επί των Βουτσινά Ηλία και Σιψά Κώστα οι οποίες και 
ουσιαστικά  έκριναν  την  έκβαση  του  αγώνα.  Για  το  ΠΑΝΘΕΟ  συμμετοχή  είχε  και  ο  Λουκάς 
Γιαλούρης με φιλότιμη πραγματικά προσπάθεια. Για την ομάδα της Αγ. Βαρβάρας και Περάματος 
αξίζει να σημειωθεί η αναπλήρωτη (όπως αποδείχθηκε) απουσία του Κώστα Χολή ο οποίος για 
οικογενειακούς  λόγους  δεν  μπόρεσε  να  αγωνιστεί  στον  χθεσινό  αγώνα.  Μετά  το  χθεσινό 
αποτέλεσμα η ομάδα ΠΑΝΘΕΟ χρειάζεται 2 νίκες στους εναπομείναντες 2 αγώνες της (με Καρέα 
και  Αστέρες  εκτός  Αθηνών)  προκειμένου  να  στεφθεί  για  πρώτη  φορά  στην  ιστορία  της 
πρωταθλήτρια ΠΟΦΕΠΑ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Παραθέτουμε παρακάτω και το φύλλο αγώνα 
με την ανάλυση των επί μέρους παιχνιδιών της χθεσινής συνάντησης:



30/3/2012 Νίκη για τους Καταλύτες 5-3 τους Ποντιους Μελισσίων ...

Μια σημαντική νίκη με σκορ 5-3 πέτυχε χθες η ομάδα ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ για την Γ΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ 
επί της ομάδος των ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ και έγινε το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της 1ης 
θέσης στον Α΄ όμιλο της Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ. Μένουν ακόμη δύο αγωνιστικές και με τις 6 σερί 
νίκες που έχει πετύχει μέχρι τώρα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βρίσκεται σίγουρα στις 2 πρώτες 
θέσεις του ομίλου που οδηγούν στα μπαράζ κόντρα στους 2 νικητές του άλλου ομίλου για 2 θέσεις 
που  θα  οδηγήσουν  στην  άνοδο  στην  Β΄  κατηγορία  ΠΟΦΕΠΑ.  Στο  χθεσινό  αγώνα  για  τους 
Καταλύτες η παρουσία του Σταμνίδη ήταν "καταλυτική" αφού πέτυχε 3 νίκες και συνέβαλε έτσι τα 
μέγιστα  στη  νίκη  της  ομάδος  του  .  Τις  υπόλοιπες  2  νίκες  πέτυχαν  (από  μία)  οι  Γιάκας  και 
Λαγκούσης.  Για  την  ομάδα  των  Μελισσίων  2  νίκες  πέτυχε  ο  Ξένος  και  μία  ο  Βλασσάς. 
Παραθέτουμε πιο κάτω και το φύλλο αγώνα με πλήρη ανάλυση των παιχνιδιών.



2/4/2012 Τουρνουά Πινγκ-Πονγκ αε Πάτρα και Αθήνα ...

Τουρνουά  Πινγκ-Πονγκ  OPEN με  την  ονομασία  "ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΑΝΔΡΩΝ  - 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ" διοργανώνει στην Πάτρα ο Α.Ο. ΦΑΕΘΩΝ της Αχαικής Πρωτέυουσας την ερχόμενη 
Κυριακή 8/4/2012 στις 9.30 το πρωί στο χώρο της Τ.Ε. του ΠΕΑΚ ΤΟΦΑΛΟΣ στην Πάτρα. Οι 
αγώνες αφορούν όλες τις ηλικίες καθώς επίσης τόσο επίσημους αθλητές όσο και Ανεξαρτήτους. 
Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν αναλυτικές πληροφορίες επισκεπτόμενοι το σχετικό 
site του Α.Ο Φαέθων www.faethonpatra.gr Ή κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Επίσης  ένα  ακόμη  τουρνουά θα  έχουμε  την  Μ.  Πέμπτη  12/4/2012  στο  Βυζαντινό  ΑΚ και  πιο 
συγκεκριμένα  στις  εγκαταστάσεις  του  ΑΣ  ΠΕΡΑ.  Το  τουρνουά  αυτό  αφορά  Βετεράνους  και 
Ανεξάρτητες παίκτες και διοργανώνεται από τον ΑΣ ΠΕΡΑ με την πρωτοβουλία του προπονητή 
του και γνωστού πρωταθλητή Γιάννη Βλοντινού. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει "ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ 
ΟΠΕΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ στο ΠΕΡΑ.Την Πέμπτη 12 Απριλίου (Μεγάλη Πέμπτη) στις 
14.00  θα  γίνει  ανοιχτό  τουρνουά Ανεξαρτήτων-Βετεράνων στο Βυζαντινό  Αθλητικό  Κέντρο.  Το 
open διοργανώνει ο Α.Σ. ΠΕΡΑ με πρωτοβουλία του προπονητή Γιάννη Βλοτινού. Θα χωρίζεται σε 
2 εννιαίες ηλικιακά κατηγορίες: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ και ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ. Η συμμετοχή είναι 10 ευρώ και 
δηλώσεις  συμμετοχής  θα γίνονται  μέχρι  και  την Τρίτη 10/4 το  βράδυ.  Την Τετάρτη θα γίνει  η 
κλήρωση  και  οι  πίνακες  θα  ανακοινωθούν  στο  facebook το  βράδυ  πριν  τους  αγώνες......Θα 
υπάρχουν κύπελλα και μετάλια για τους 4 πρώτους της κάθε κατηγορίας, καθώς και δώρα για τους 
1ους νικητές από τον χορηγό της διοργάνωσης,  το κατάστημα "ΑΘΛΟΜΑΝΙΑ".......Οι  δηλώσεις 
συμμετοχής  θα  γίνονται  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  perattopen@gmail.com και  στο  τηλ. 
6932322306 (Γ. Βλοτινός). Κατά την δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του 
αθλητή, έτος γέννησης και η κατηγορία στην οποία συμμετέχει."

2/4/2012 Eφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης ..

Εφυγε σήμερα από τη ζωή ένας φίλος της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και του ΠΟΦΕΠΑ, 
ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 75 ετών (έτος γεν. 1937). Ο εκλιπών ήταν συνταξιούχος 
καθηγητής Σωματικής Αγωγής με μεγάλο έργο τόσο στους αγωνιστικούς χώρους όσο και 
στή  συγγραφή  βιβλίων  αθλητικού  περιεχομένου.  Ηταν  λάτρης  της  επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  και  από  τους  πρώτους  που  ασχολήθηκαν  με  το  άθλημά  μας  στα  Β. 

http://www.faethonpatra.gr/news_details.php?id=46


Προάστεια (Ν.Ηράκλειο - Μαρούσι). Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε ανελλιπώς, όσο του 
επέτρεπε  η  υγεία  του  ,σε  όλους  τους  αγώνες  του  ΠΟΦΕΠΑ  σαν  μέλος  της  ομάδος 
Βετεράνων  του  Ηρακλή  Ηρακλείου.  Η  κηδεία  του  θα  γίνει  αύριο  Τρίτη  3/4/2012  στο 
Νεκροταφείο  Ν.Ηρακλείου  στις  3  το  μεσημέρι.Ο  ΠΟΦΕΠΑ  θα  στείλει  Στεφάνι  στη 
νεκρόσιμη ακολουθία. Καλό σου ταξίδι φίλε Γιώργο. 

5/4/2012 Ο ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ Κυπελλούχος ΠΟΦΕΠΑ Κ.Μακεδονίας ...

Ο ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ κατέκτησε το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ για την Κ. Μακεδονία νικώντας χθες Τετάρτη 
4/4/2012 στον τελικό αγώνα που έγινε στην Θεσ/νίκη την ομάδα του ΕΥΟΣΜΟΥ με σκορ 4-1. Ο 
αγώνας διεξήχθη στην αίθουσα STAG του Κλιμακίου Β. Ελλάδος στο περίπτερο 1 της Δ.Εκθέσεως 
Θεσ/νίκης και παρευρέθησαν αρκετοί φίλοι του αθλήματος μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του 
ΠΟΦΕΠΑ κ. Πλακαντωνάκης Σταύρος. Εγινε πολύ ωραίος αγώνας με αξιόλογα ατομικά παιχνίδια 
και για την νικήτρια ομάδα τις νίκες πέτυχαν οι Κελιαφάνος 2 και Κουρούπας & Γαβριηλίδης από 1. 
Για  τον  ΕΥΟΣΜΟ  η  μοναδική  νίκη  ήλθε  από  τον  αγώνα  του  διπλού  και  την  πέτυχαν  οι 
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ  -  ΡΑΜΠΟΤΑΣ  που  κατέβαλαν  με  3-2  τους  ΚΕΛΙΑΦΑΝΟ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
Δημοσιεύουμε παρακάτω το πλήρες φύλλο αγώνα με ανάλυση όλου του χθεσινού τελικού.

-Παράλληλα με την διεξαγωγή του χθεσινού Τελικού Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ έγινε και συζήτηση με 
τους εκπροσώπους των ομάδων Βετεράνων -  Ανεξαρτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας και  του 
Προέδρου  του  ΠΟΦΕΠΑ κ.  Πλακαντωνάκη  όπου  μεταξύ  άλλων  αποφασίστηκε  η  συγκρότηση 
τοπικής ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΦΕΠΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ που θα ασχολείται  με  θέματα Βετεράνων και 
Ανεξαρτήτων αθλητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και θα συνεργάζεται με τον ΠΟΦΕΠΑ για την 
καλύτερη διοργάνωση αγώνων, αλλά και για περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματός μας και σε άλλες 
περιοχές. Σαν πρώτα μέλη της επιτροπής προτάθηκαν και αποφασίστηκε να την απαρτίζουν οι : 
ΓΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜ.-ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΖΑΚ.

10/4/2012 Προκηρύχθηκε το Ατομικό Βετεράνων – Ανεξαρτήτων Δυτ.Μακεδονίας & 
Ηπείρου ...

Κυκλοφόρησε σήμερα η προκήρυξη για το Ατομικό Βετεράνων & Ανεξαρτήτων για την περιοχή 
Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου που θα διοργανώσουν ο ΠΟΦΕΠΑ με την συνεργασία του ΑΣΕΑ 
ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και την έγκριση της ΕΦΟΕΠΑ. Οι αγώνες θα γίνουν την Κυριακή 22/4/2012 
ώρα 10 π.μ  στο Κλειστό Γυμναστήριο ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ουσιαστικά αποτελούν πρόκριση για το 



3ο  Πανελλήνιο  Βετεράνων  &  Ανεξαρτήτων  που  θα  διεξαχθεί  στις  19-20  Μαίου  2012  στην 
Θεσσαλονίκη.  Στους  αγώνες  αυτούς  μπορούν  να  συμμετάσχουν  τόσον  Βετεράνοι  όσον  και 
Ανεξάρτητοι αθλητές και για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατείστε ΕΔΩ

12/4/2012 Πλησιάζουν στη λήξη τους τα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ ...

Παραμονές ΠΑΣΧΑ 2012 και τα ομαδικά του ΠΟΦΕΠΑ σε όλες τις κατηγορίες της Αττικής αλλά και 
των άλλων Περιφερειών της χώρας πλησιάζουν στο τέλος τους.  Θεωρούμε  σκόπιμο αλλά και 
χρήσιμο να κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση και  να αναφέρουμε περιληπτικά όλα τα πιθανά 
ενδεχόμενα  για  τις  θέσεις  των  πρωταθλητών  αλλά  και  για  υποβιβαζόμενους  (για  την  Αττική).
Ξεκινάμε λοιπόν με την Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ όπου φέτος είχαμε πολύ ισχυρές ομάδες να 
διεκδικούν τα πρωτεία μέχρι σήμερα. Απ ότι δείχνουν τα πράγματα η ομάδα του ΠΑΝΘΕΟ θα 
κόψει  πρώτη  το  νήμα του  τερματισμού,  αν  νικήσει  στον  τελευταίο  αγώνα της  τους  ΑΣΤΕΡΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ. Είναι κάτι που αναμένεται να γίνει οπότε η χρονιά αυτή θα κλείσει επιτυχημένα 
για το Πάνθεο αφού θα κατακτήσει  την πρώτη θέση στα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ Α΄ κατηγορίας για 
πρώτη  φορά  στην  ιστορία  της.  Για  την  δεύτερη  θέση  είναι  βέβαιο  ότι  θα  βρίσκεται  η  ομάδα 
Βετεράνων της ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ που τερμάτισε ήδη τους αγώνες της με 8 νίκες και 
μία ήττα.Την τρίτη θέση του χάλκινου μεταλίου θα διεκδικήσουν οι ομάδες Δ. ΒΟΥΛΑΣ και ΒΕΤ. 
ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ, στον τελευταίο μεταξύ τους αγώνα στην 9η αγωνιστική. Εχουν μέχρι τώρα και οι 
δύο ομάδες έξι νίκες και δύο ήττες και η μεταξύ τους αναμέτρηση θα χαρίσει στον νικητή το χάλκινο 
μετάλιο.

Από κει και κάτω κατά τα φαινόμενα στην 5η θέση θα βρίσκεται ο ΑΚΤΩΡ αν κερδίσει τους δύο 
αγώνες του που υπολείπονται (με τις ομάδες του Αμαρουσίου). Στη συνέχεια οι ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ  έχουν  εξασφαλισμένη  την  6η  θέση  και  ο  νικητής  του  αγώνα  της  9ης  αγωνιστικής 
ΓΛΥΦΑΔΑ-ΒΕΤ.ΑΟ ΚΑΡΕΑ θα καταλάβει την 7η θέση.Αν νικήσει ο ΚΑΡΕΑΣ τότε 8η θα είναι η 
ΓΛΥΦΑΔΑ  και  θα  υποβιβαστούν  οι  δύο  ομάδες  του  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  ανεξαρτήτως  λοιπών 
αποτελεσμάτων. Αν νικήσει όμως η ΓΛΥΦΑΔΑ τότε ελπίζουν οι ομάδες του ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ότι με 
μία  νίκη  τους  στο  τελευταίο  αγώνα  τους  (παίζουν  και  οι  δύο  με  ΑΚΤΩΡΑ)  ότι  μπορούν  να 
αποφύγουν τον υποβιβασμό σε βάρος του ΚΑΡΕΑ. Προχωράμε στην Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
όπου εδώ δεν έχουν ακόμη κριθεί οριστικά οι δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στην άνοδο στην Α΄ 
κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ. Πιο συγκεκριμένα 3 ομάδες είναι αυτές που τις διεκδικούν και αυτές είναι οι 
ΔΑΦΝΗ 2006 - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ και ΤΑΥΡΟΣ. Στις 2 αγωνιστικές που απομένουν διεξάγονται τα 
ντέρμπυ  ΔΑΦΝΗ  2006-ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ  και  ΤΑΥΡΟΣ-ΔΑΦΝΗ  2006  όπου  θα  κρίνουν  κατά 
μεγάλο ποσοστό τις 2 θέσεις ανόδου. Για την 4η θέση επικρατέστερη θεωρείται η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που όμως με προυποθέσεις μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και το χάλκινο μετάλιο.Στις 
παρακάτω θέσεις βρίσκουμε ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΤΟΥΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ και την ΚΗΦΙΣΙΑ όπου έχουν 
σχεδόν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία. Και πάμε στις 2 θέσεις του υποβιβασμού 
όπου  βρίσκουμε  τα  πράγματα  να  έχουν  τελείως  ξεκαθαρίσει  όπου  εκτός  συγκλονιστικού 
απροόπτου υποβιβάζονται οι ομάδες ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και ΘΗΡΕΥΣ αφού οι ΤΙΤΑΝΕΣ ακόμη 
και σε πιθανές ισοβαθμίες υπερτερούν τόσον του ΟΦΕΑΝ όσο και του ΘΗΡΕΑ. Συνεχίζουμε με την 
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ όπου προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ανάλυση καλό θα είναι να 
θυμίσουμε πως θα γίνει η διαδικασία για την άνοδο 2 ομάδων στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ. Από 
τους υπάρχοντες δύο ομίλους της φετεινής Γ΄ κατηγορίας θα προκριθούν για την επόμενη φάση 
(μπαράζ)  οι  δύο  πρώτες  ομάδες  κάθε  ομίλου.  Ητοι  λοιπόν  θα  έχουμε  4  ομάδες  όπου  θα 
δημιουργήσουν έναν όμιλο και θα αγωνιστούν ένας προς όλους (πουλ) σε αγώνες ενός γύρου και 
οι 2 πρώτες ομάδες της κατάταξης θα ανέβουν κατηγορία. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας ισχύει ότι 
αναφέρεται  στον  Εσωτ.κανονισμό  ΠΟΦΕΠΑ.  Στην  ανάλυση  λοιπόν  έχουμε  μέχρι  τώρα  στον 
Α΄όμιλο να έχουν ξεχωρίσει οι ομάδες ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ και ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ενώ στον 
Β΄όμιλο αντίστοιχα έχουν ξεχωρίσει  οι  ομάδες Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ.ΤΡΑΠΕΖΗΣ και ΚΑΡΕΑΣ. Με τις 4 
αυτές ομάδες λοιπόν (εκτός απροόπτου)  αναμένεται  να διεξαχθούν τα μπαράζ της ανόδου σε 
ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν περί το τέλος Απριλίου. 

Συνεχίζουμε  την  παρουσίαση  με  τον  όμιλο  των  ομαδικών  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  όπου 
έχουμε  φαβορί  για  την  1η  θέση  την  ομάδα  ΕΥΟΣΜΟΣ  με  δεύτερο  τον  ΑΟ  ΝΕΜΕΣΙΣ  και 
υποψήφιους για την τρίτη θέση τους ΚΙΛΚΙΣΦΑΙΡΙΣΗ-ΘΕΡΜΗ και  ΒΙΡΤΟΥΟΖΟΥΣ. Προχωράμε 
στην  ΔΥΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ  ΗΠΕΙΡΟ  όπου  βρίσκουμε  να  ισοβαθμούν  στην  1η  θέση  οι 
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ  με  τον  ΦΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  που  όμως  υπερτερεί  στην  ισοβαβμία  η 
ομάδα της Φλώρινας. Στην 3η θέση έχει ήδη τερματίσει η ομάδα των ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

http://www.pofepa.gr/wb/media/PROKHR_VETT2012-dmak.doc


Τελειώνοντας την περιληπτική αυτή παρουσίαση πάμε στην  ΑΝΑΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗ 
όπου  προβάδισμα έχουν οι  ΑΕΤΟΙ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ έναντι  των ΑΠΑΙΧΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ όπου  το 
μεταξύ τους παιχνίδι του 2ου γύρου θα κρίνει και τον τίτλο (Στον α΄γύρο είχαν επιβληθεί οι ΑΕΤΟΙ 
με  6-3).  Για  την  3η  θέση  υποψήφιοι  είναι  οι  ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ  ΚΑΒΑΛΑΣ  και  ο  ΦΑΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που αγωνίζονται, μέχρι το τέλος και δίνουμε ραντεβού 
σε όλους στις 19-20 Μαίου 2012 στην Θεσ/νίκη στο 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ αλλά και τα play offs των ΟΜΑΔΙΚΩΝ και του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΦΕΠΑ.

*Δυστυχώς  και  κάτι  δυσάρεστο,  όπως  πληροφορήθηκαμε  απεβίωσε  χθές  η  σύζυγος  του 
Βετεράνου αθλητή του Δ. ΒΟΥΛΑΣ Ταστσιόγλου Χρήστου και ενημερώνουμε όλους τους φίλους 
ότι  η  νεκρόσιμη  ακολουθεία  θα  γίνει  το  Μ.Σάββατο  14/4/2012  στις  1.30  το  μεσημέρι  στο  Γ΄ 
Νεκροταφείο Νικαίας. Θερμά συλληπητήρια στον φίλο Χρήστο και όλη την οικογένεια.

Τέλος να ευχηθούμε  σε όλους  τους  φίλους εκ μέρους του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΟΦΕΠΑ "ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ" , "ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ" και ΑΓΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

18/4/2012 Προκηρύχθηκε το Ατομικό Ανεξαρτήτων-Βετεράνων Κεντρ. Μακεδονίας ...

Κυκλοφόρησε σήμερα η προκήρυξη για το Ατομικό Βετεράνων & Ανεξαρτήτων για την περιοχή 
Κεντρικής Μακεδονίας που θα διοργανώσουν ο ΠΟΦΕΠΑ με την έγκριση της ΕΦΟΕΠΑ και την 
συνεργασία της Τ.Ε. Μακεδονίας της ΕΦΟΕΠΑ. Οι αγώνες θα γίνουν την Κυριακή 29/4/2012 ώρα 
9.30 π.μ  στην Αίθουσα  STAG του Κλιμακίου Θεσ/νίκης στο περίπτερο 1 της Διεθν. Εκθέσεως 
Θεσ/νίκης. Οι αγώνες αυτοί ουσιαστικά αποτελούν πρόκριση για το 3ο Πανελλήνιο Βετεράνων & 
Ανεξαρτήτων που θα διεξαχθεί στις 19-20 Μαίου 2012 και πάλι στην Θεσσαλονίκη και στην ίδια 
αίθουσα. Στους αγώνες αυτούς μπορούν να συμμετάσχουν τόσον Βετεράνοι όσον και Ανεξάρτητοι 
αθλητές και για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατείστε ΕΔΩ

18/4/2012 Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων..

Ως  γνωστόν  το  3ο  Πανελλήνιο  Ατομικό  Πρωτάθλημα  Βετεράνων  θα  διεξαχθεί  φέτος  το 
Σαββατοκύριακο 19-20/5/2012 στην Θεσ/νίκη. Ηδη εντός των ημερών αναμένουμε και την τελική 
έγκριση από την ΕΦΟΕΠΑ προκειμένου να ανακοινώσουμε όλες τις λεπτομέρειες καθώς και την 
αναλυτική προκήρυξη.

Καλό είναι όμως προς το παρόν να ενημερώσουμε τους αθλητές που έχουν προκριθεί από την 
Αττική-Ν.Ελλάδα ότι ο ΠΟΦΕΠΑ προγραμματίζει την μίσθωση ΠΟΥΛΜΑΝ για την μετάβαση στην 
Θεσ/νίκη με ημερομηνία αναχώρησης την Παρασκευή 18/5/2012 και ημερομηνία επιστροφής την 
Κυριακή 20/5/2012. Τό κόστος μετάβασης και επιστροφής θα είναι συνολικά περίπου 30 ευρώ το 
άτομο,  ενώ  ταυτόχρονα  έχουν  εξευρεθεί  και  ωρισμένα  ξενοδοχεία  (κοντά  στην  αίθουσα  τών 
αγώνων) στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κλείνουν δωμάτια.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι τιμές για τα δωμάτια με πρωινό θα είναι περίπου οι εξής:

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ από 20-50 ευρώ
ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ  από 35-70 ευρώ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ  από 50-90 ευρώ

Για δηλώσεις συμμετοχής στο ΠΟΥΛΜΑΝ (με την καταβολή του κόστους μετάβασης-επιστροφής) 
μέχρι την Δευτέρα 30/4/2012 στο τηλ. 6932.627835 κ.ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
Περισσότερες λεπτομέρειες μαζί με την προκήρυξη σε λίγες μέρες.

http://www.pofepa.gr/wb/media/PROKHR_VETT2012-kmakb.doc


20/4/2012 Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΚΤΩΡ 5-4 ...

Σε  αγώνα  για  την  Α΄  κατηγορία  ΠΟΦΕΠΑ  που  διεξήχθη  χθες  η  ομάδα  του  Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
κατάφερε να νικήσει τον ΑΚΤΩΡΑ με σκορ 5-4 και ελπίζει τώρα στην σωτηρία της αναμένοντας ένα 
πιθανό στραβοπάτημα της ομάδος Βετεράνων ΑΟ ΚΑΡΕΑ στον τελευταίο αγώνα της εναντίον της 
ομάδος της ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Αναλυτικά η εξέλιξη του χθεσινού αγώνα:

Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΚΤΩΡ : 5-4

ΛΕΓΑΝΤΗΣ – ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0-3 (4/11,6/11,9/11)
ΦΩΤΑΚΗΣ – ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 3-0 (13/11,12/10,11/5)
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - ΛΑΜΗΣ 0-3 (10/12,6/11,9/11)
ΦΩΤΑΚΗΣ – ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0-3 (5/11,9/11,3/11)
ΛΕΓΑΝΤΗΣ - ΛΑΜΗΣ 0-3 (8/11,3/11,7/11)
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ – ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 3-0 (11/5,11/2,11/5)
ΦΩΤΑΚΗΣ – ΚΑΝΕΛΛΟΣ 3-1 (13/11,11/6,9/11,11/7)
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ-ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 3-1 (11/5,11/7,9/11,11/4)
ΛΕΓΑΝΤΗΣ - ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 3-1 (9/11,11/5,11/7,11/6)

20/4/2012 Ανέβηκαν οι πρώτοι ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ...

Εδώ  και  λίγες  ημέρες  έχουν  "ανέβει"  στην  ιστοσελίδα  του  ΠΟΦΕΠΑ  οι  πρώτοι  Πίνακες 
Αξιολόγησης για Βετεράνους και Ανεξάρτητους αθλητές, κάτι που εδώ και αρκετό καιρό είχε τεθεί 
σαν στόχος από το τωρινό αλλά και από  το προηγούμενο ΔΣ. Πριν μερικούς μήνες μετά από 
πρόταση και εθελοντική προσφορά δύο σημαντικών φίλων της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και 
του  ΠΟΦΕΠΑ  (Θεοδωρίδη  Θ.  και  Μπουσούνη  Γ.),  ο  στόχος  αυτός  έγινε  πλέον  δυνατόν  να 
επιτευχθεί  .  Με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που δημιούργησε και χειρίστηκε εξ  ολοκλήρου ο κ. 
Θεοδωρίδης Θ. είχαμε ένα άριστο αποτέλεσμα το οποίο μπορείτε όλοι εδώ και μερικές ημέρες να 
δείτε στην ιστοσελίδα του ΠΟΦΕΠΑ στην θέση ΜΕΝU/KATATAΞΕΙΣ/ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 
Ελπίζουμε από δω και στο εξής να έχουμε περισσότερη βοήθεια από τους αρχηγούς των ομάδων 
τους οποίους για μια ακόμη φορά καλούμε να αποστέλλουν ΑΜΕΣΩΣ μετά από κάθε αγώνα τους 
το ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ στο φαξ 210.8993557 ή στο email info@pofepa.gr . Tέλος για μια ακόμη φορά 
να ευχαριστήσουμε τους κ.κ.  Θεοδωρίδη - Μπουσούνη και  ιδιαίτερα τον κ.  Θεοδωρίδη για την 
σημαντική προσφορά του χωρίς την βοήθεια του οποίου οι Πίνακες Αξιολόγησης θα ήταν ακόμη 
στα χαρτιά.

25/4/2012 Δύο αθλητές του Πινγκ-Πονγκ υποψήφιοι Βουλευτές ...

Δύο αθλητές του Πινγκ-Πονγκ, φίλοι του ΠΟΦΕΠΑ και της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης θα είναι 
υποψήφιοι  Βουλευτές  στις  επερχόμενες  Βουλευτικές  Εκλογές  της  6ης  Μαίου  2012.  Πιο 
συγκεκριμένα  πρόκειται  για  τον  ΚΩΣΤΑ ΚΕΧΑΓΙΑ  παλαιό  Πρωταθλητή  και  Διεθνή,  που  φέτος 
αγωνίστηκε με την ομάδα Βετεράνων ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ και  θα είναι  υποψήφιος στη Α΄ 
ΑΘΗΝΑΣ με το κόμμα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και τον ΘΑΝΑΣΗ ΧΕΙΜΩΝΑ που είναι 
αθλητής του Σωματείου ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ και συμμετέχει πολύ τακτικά σε όλους τους Ατομικούς 
αγώνες Βετεράνων που διοργανώνει ο ΠΟΦΕΠΑ και θα είναι υποψήφιος επίσης στη Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
αλλά με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Ευχόμαστε και στους δύο ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Για να δείτε πλήρες Βιογραφικό του ΚΩΣΤΑ ΚΕΧΑΓΙΑ κάντε κλικ ΕΔΩ
Για να δείτε πλήρες Βιογραφικό του ΘΑΝΑΣΗ ΧΕΙΜΩΝΑ κάντε κλικ ΕΔΩ

25/4/2012 Oι ημερομηνίες των play offs της Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ ...

Ορίστησαν χθες από το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων play offs της 
Γ΄κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ για άνοδο στην Β΄ κατηγορία. Στους αγώνες αυτούς θα συμμετάσχουν οι 
δύο πρώτες  ομάδες κάθε ομίλου της Γ΄κατηγορίας (συνολικά 4  ομάδες)  και  θα διεξαχθούν το 
Σαββατοκύριακο 12-13/5/2012 στην  αίθουσα του Αρη Βούλας  .  Τα ωράρια  των αγώνων είναι 

http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/809f8ec0-fba7-4929-9b1b-2c90f0e3826b
http://www.earistera.gr/content/view/1371/36/lang,el/


Σάββατο  1800,  Κυριακή  0930  και  1200  .Το σύστημα  θα  είναι  πουλ  (ένας  προς  όλους)  και  η 
κλήρωση για την σειρά των αγώνων θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου 12/5/2012 
ώρα 17:30 στην αίθουσα των αγώνων. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

26/4/2012 Στη Θεσσαλονίκη 19-20/5/2012 το 3ο Πανελλήνιο Ατομικό Βετεράνων ...

Προκηρύχθηκε  το  3ο  Πανελλήνιο  Ατομικό  Πρωτάθλημα  Βετεράνων  που  φέτος  θα  γίνει  στην 
Θεσσαλονίκη  το  Σαββατοκύριακο  19-20  Μαίου  2012.  Οι  αγώνες  αποτελούν  διοργάνωση  του 
ΠΟΦΕΠΑ με την έγκριση και συνεργασία της ΕΦΟΕΠΑ (Τ.Ε Μακεδονίας) .Τόπος διεξαγωγής η 
αίθουσα STAG στο περίπτερο 1 Δ.Ε. Θεσ/νίκης. Παράλληλα με τα Ατομικά αγωνίσματα Ανδρών - 
Γυναικών και συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου 19 Μαίου 2012 θα διεξαχθεί και η τελική φάση 
(play offs) των ομαδικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο όπου θα συμμετάσχουν 
οι Πρωταθλητές και Κυπελλούχοι των διεξαγομένων ήδη ομαδικών αγώνων σε 4 περιφέρειες της 
χώρας  (ΑΤΤΙΚΗ-ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  &  HΠEIΡO-ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.&  ΘΡΑΚΗ). 
Στη  συνέχεια  του  προγράμματος  το  απόγευμα  του  Σαββάτου  θα  ξεκινήσουν  οι  προκριματικοί 
όμιλοι  των  Ατομικών  τόσο  για  τους  Βετεράνους  όσο  και  για  τους  Ανεξάρτητους  και  θα 
ολοκληρωθούν  την  επομένη  μέρα  Κυριακή  20/5/2012  από  τις  09.00  το  πρωί  μέχρι  αργά  το 
μεσημέρι όπου θα διεξαχθούν οι τελικοί των ατομικών αγωνισμάτων και οι απονομές. Το βράδυ 
του Σαββάτου μετά το πέρας των ομαδικών ο ΠΟΦΕΠΑ θα προσφέρει  δείπνο σε Ταβέρνα σε 
όλους τους συμμετέχοντες όπου θα γίνουν και οι απονομές των ομαδικών.

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης του 3ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Βετεράνων στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης καλούμε όλους τους φίλους Βετεράνους αθλητές, εν ενεργεία και μή, αλλά και όλους 
τους Ανεξαρτήτους αθλητές (άνδρες και γυναίκες) με ηλικία 18 ετών και άνω να στηρίξουν την 
προσπάθεια αυτή δηλώνοντας την συμμετοχή τους στο EMAIL info@pofepa.gr  ή στέλνοντας φαξ 
στο 2108993557 ή στα τηλέφωνα 6942.654411 & 6932627835 μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 17/5/2012. 

Ολες  τις  λεπτομέρειες  της  προκήρυξης  με  τις  προυποθέσεις  τους  όρους  καθώς  και  ότι  άλλη 
πληροφορία  απαιτείται,  μπορείτε  να  διαβάσετε  στην  ιστοσελίδα  του  ΠΟΦΕΠΑ  www.pofepa.gr 
/ΜΕΝU / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Επίσης  πληροφορούμε  όλους  τους  φίλους  Αθλητές  και  μέλη  των  οικογενειών  τους  από  τις 
διάφορες περιοχές που θα ήθελαν να διανυκτερεύσουν στην Θεσσαλονίκη στις 18-19 / 5 /2012  για 
τις ανάγκες του Πρωταθλήματος ότι ο ΠΟΦΕΠΑ ήλθε σε επικοινωνία με τα Ξενοδοχεία OLYMPIC-
HOTEL *** κaι ΑΙΓΑΙΟΝ ΗΟΤEL *** στην Θεσσαλονίκη και εξασφάλισε ειδικές τιμές οι οποίες ανά 
δωμάτιο με πρωινό είναι οι εξής :

OLYMPIC HOTEL: ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ € 20 ,ΔΙΚΛΙΝΟ € 35 ,ΤΡΙΚΛΙΝΟ € 50
AIΓΑΙΟΝ ΗΟΤEL: ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ € 30 ,ΔΙΚΛΙΝΟ € 45 ,ΤΡΙΚΛΙΝΟ € 55

Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των ανωτέρω ξεονοδοχείων είναι : 
ΟLYMPIC HOTEL Eγνατίας 25 ,τηλ.2310-566870, 2310-566871 
ΑΙΓΑΙΟΝ ΗΟΤEL Εγνατίας 19 ,τηλ.2310-521921

Οσοι  φίλοι  ενδιαφέρονται  λοιπόν  μπορούν  να  φροντίσουν  ΕΓΚΑΙΡΩΣ  για  την  κράτηση  των 
δωματίων που τους ενδιαφέρει. Να σημειώσουμε εδώ ότι η διαθεσιμότητα του OLYMPIC HOTEL 
είναι περιορισμένη και βέβαια να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν και πολλά άλλα ξενοδοχεία στη 
Θεσσαλονίκη σε πολύ καλές τιμές που ο καθένας μπορεί να αναζητήσει  και  να κάνει  κράτηση 
όπως επιθυμεί.

Τέλος να πούμε ότι ο ΠΟΦΕΠΑ για όλους τους φίλους από την Αθήνα θα μισθώσει ΠΟΥΛΜΑΝ με 
κόστος συμμετοχής ανά άτομο 30 ευρώ (μετάβαση και επιστροφή). Η αναχώρηση του ΠΟΥΛΜΑΝ 
θα γίνει την Παρασκευή 18/5/2012 ώρα 15.00 από το ΠΑΡΚΙΝΓΚ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας . 
Για πληροφορίες -  κρατήσεις για το πούλμαν μπορείτε να απευθύνεστε στον κ.  Πλακαντωνάκη 
Σταύρο τηλ. 6932-627835.

Για να δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη των Αγώνων κάντε κλικ ΕΔΩ 
Ραντεβού λοιπόν στην Θεσσαλονίκη το διήμερο 19-20/5/2012 και καλή επιτυχία στους αγώνες..

http://www.pofepa.gr/wb/pages/posts/3o-panellinio-atomiko-protathlima-veteranon-thesniki-19-2052012648.php


26/4/2012 Πρωταθλήτρια ομάδα το "ΠΑΝΘΕΟ" ...

Και τυπικά πρωταθλήτρια για τη σεζόν 2011-12 στην Α΄κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ Αττικής αναδείχθηκε 
χθες  η  ομάδα  ΠΑΝΘΕΟ  επικρατώντας  στο  τελευταίο  αγώνα  της  ομάδος  ΑΣΤΕΡΕΣ  ΕΚΤΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ με σκορ 5-3. Μετά από τον αγώνα αυτό το ΠΑΝΘΕΟ ισοβάθμησε στην κορυφή της 
βαθμολογίας  με  την  ομάδα  Βετεράνων  ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ  λόγω  όμως  του  ότι  είχε 
επικρατήσει στο μεταξύ τους παιχνίδι υπερτερεί και αναδεικνύεται έτσι πρωταθλήτρια για πρώτη 
φορά στην ιστορία της.  Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της ομάδος και καλή 
συνέχεια  στα  Τελικά  των  ομαδικών  στην  Θεσσαλονίκη  στις  19/5/2012.  Επί  τη  ευκαιρία  να 
αναφέρουμε  ότι  λάβαμε  ένα  μήνυμα  από τον  αρχηγό  και  υπεύθυνο  της  ομάδος  ΠΑΝΘΕΟ  κ. 
Παντελή Θεοδώρου το οποίο αναφέρει επί λέξει τα εξής :"ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤ/ΤΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ  Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012  Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΨΟΓΗ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΕΠΙ  ΣΕΙΡΑ  ΕΤΩΝ  ΜΕΓΑΛΗ  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  ΤΟΥ  ΔΙΑ  ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ 
ΤΑ ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ-ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ."

2/5/2012 Εγιναν οι Προκριματικοί Βετεράνων της Κεντρικής Μακεδονίας ...

Διεξήχθησαν την Κυριακή 29/4/2012 οι προκριματικοί αγώνες Ανεξαρτήτων και Βετεράνων για το 
3ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Βετεράνων της Θεσ/νίκης το Σαββατοκύριακο 19-20/5/2012. 
Συμμετείχαν περίπου 35 άτομα και τις προκρίσεις κατά κατηγορία κατέκτησαν οι εξής:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
                            
      18-39         40-49                 50-59           60+    
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ      1 ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΝΙΚ.      1 ΠΑΡΟΔΟΣ    1 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ            
2 ΛIΒΕΡΗΣ           2 ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ   2 ΡΙΖΟΣ         2 ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ
3 ΓΑΚΗΣ              3 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝ.      3 ΓΙΟΒΑΣ        
4 ΤΣΑΟΥΣΗΣ                                         4 ΣΥΡΙΔΗΣ        

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ
                            
     40-49           50-60           60+            
1 ΚΕΛΙΑΦΑΝΟΣ    1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ         1 ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ        
2 ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ      2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ    2 ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ        
3 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ    3 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ                
4 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ  4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ        

8/5/2012 Τα play offs ανόδου της Γ΄ κατηγορίας το διήμερο 12-13/5/2012 ...

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 12-13/5/2012 θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Δ. Βούλας τα  play 
offs της Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ για άνοδο στην Β΄κατηγορία. Θα συμμετάσχουν: Από τον Α΄όμιλο 
της  Γ΄  κατηγορίας  οι  ομάδες  ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ  και  ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  που  κατέκτησαν  
επάξια και με διαφορά τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Από τον Β΄ όμιλο της Γ΄ κατηγορίας θα 
συμμετάσχουν τελικά οι ομάδες του ΚΑΡΕΑ και των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ. Στον όμιλο 
αυτό είχαμε τριπλή ισοβαθμία με τις ομάδες ΚΑΡΕΑΣ -ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ & Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ. 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ. Βάσει Εσωτ. κανονισμού υπολογίστηκε σαν πρώτο κριτήριο οι βαθμοί, σαν δεύτερο 
κριτήριο τα games και σαν τρίτο κριτήριο τα set ,όπου λοιπόν είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

ΚΑΡΕΑΣ - ΑΝΕΞ.ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 5-3 (sets 17-10)
Σ.Ε.ΕΜΠΟΡ.ΤΡΑΠΕΖΗΣ-ΚΑΡΕΑΣ 5-4 (sets 17-18)
ΑΝΕΞ.ΑΟ ΑΜΦΙΘ-ΣΕ ΕΜΠΟΡ.ΤΡΑΠ. 5-2 (sets 15-10)



H Tελική βαθμολογία λοιπόν μεταξύ των ισοβαμισών ομάδων είναι:

ΚΑΡΕΑΣ βαθμ  4,  games 9-8  ,sets 35-27,  κατάταξη  1ος
ANEΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘ. βαθμ  4,  games 8-7  ,sets 25-27  ,κατάταξη  2ος
Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑΠ βαθμ  4,  games 7-9  ,sets 27-33  ,κατάταξη  3ος

Μετά απ’ όλα τα ανωτέρω οι 4 ομάδες των play offs για τις 2 θέσεις ανόδου στην Β΄ κατηγορία 
ΠΟΦΕΠΑ  είναι  οι  :  ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ  -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  -  ΚΑΡΕΑΣ  –ΑΝΕΞ.  ΑΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ. Το σύστημα των αγώνων είναι πουλ (ένας προς όλους) και η κλήρωση θα γίνει στην 
αίθουσα των αγώνων στις 5.30 το απόγευμα του Σαββάτου 12/5/2012. Τα ωράρια των αγώνων 
είναι Σάββατο 18:00, Κυριακή 09:30 και 12:00. Ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε όλες τις ομάδες.

15/5/2012 "KATAΛΥΤΕΣ" και "ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ" στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ ...

Διεξήχθησαν με επιτυχία  το  περασμένο Σαββατοκύριακο 12-13 Μαίου οι  αγώνες  play offs της 
Γ΄κατηγορίας  ΠΟΦΕΠΑ  για  άνοδο  στην  Β΄κατηγορία.  Μετά  απο  συναρπαστικούς  και  πολύ 
ενδιαφέροντες  αγώνες τις  δύο πρώτες  θέσεις  κατέκτησαν οι  ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ και  οι  ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και μαζί  τα δύο εισιτήρια που τους δίνουν το δικαίωμα να αγωνίζονται από του 
χρόνου στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ.

Αναλυτικά τα πλήρη αποτελέσματα των αγώνων ήταν τα εξής:

ΚΑΡΕΑΣ - ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 5-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΜ. - ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 2-5
----------------------------------------------------------------
ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 2-5        
ΚΑΡΕΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΜ 4-5                        
----------------------------------------------------------------
ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΜ. - ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 5-2
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - ΚΑΡΕΑΣ 5-2        
----------------------------------------------------------------

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1.ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

2.ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

3.ΚΑΡΕΑΣ

4.ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

17/5/2012 To πρόγραμμα και τα ωράρια των αγώνων στη Θεσ/νίκη ...

Εληξε σήμερα η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στο 3ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
Βετεράνων που θα γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 19-20/5/2012 στην Θεσ/νίκη. Ως γνωστόν 
παράλληλα με τους Ατομικούς Αγώνες των Βετεράνων θα διεξαχθούν και οι τελικοί των ομαδικών 
αγώνων ΠΟΦΕΠΑ σε Κύπελλο και Πρωτάθλημα, αλλά και για πρώτη φορά και οι τελικοί Ατομικοί 
Αγώνες  σε  4  κατηγορίες  Ανεξαρτήτων  Αθλητών.  Λόγω  της  σχετικά  μεγάλης  συμμετοχής  (90 
περίπου δηλώσεις) και του περιορισμένου χρόνου διεξαγωγής των αγώνων, ο ΠΟΦΕΠΑ κρίνει 
σκόπιμο να προχωρήσει σε μικρή τροποποίηση του αγωνιστικού προγράμματος ως παρακάτω, 
ανακοινώνοντας τις λεπτομέρειες αναλυτικά ως εξής:

Σάββατο 19/5/2012
-ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΟΦΕΠΑ (Κύπελλο & Πρωτάθλημα),ωράρια 09:30 ,11:30, 13:30
-ΑΤΟΜΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ώρες 10:00-13:00
-ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 60+ (φάση ομίλων) ώρες 10:00-13:00



-ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 40-49 (φάση ομίλων) ώρες 17:30-19:00
-ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 60+   (φάση ομίλων) ώρες 17:30-19:00
-ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 50-59 (φάση ομίλων) ώρες 19:00-20:30

ΩΡΑ 2130 ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΠΟΦΕΠΑ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΑ στον ΕΥΟΣΜΟ, ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 
ΟΜΑΔΙΚΩΝ.

Κυριακή 20/5/2012
-ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 18-39 (φάση ομίλων) ώρες 09:30-11:00
-ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 40-49 (φάση ομίλων) ώρες 09:30-11:00
-ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 50-59 (φάση ομίλων) ώρες 11:00-12:00
-ΑΤΟΜΙΚΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ (όλες οι κατηγ.) Φάση ΝΟΚ-ΑΟΥΤ 12:00-15:00
-ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ και ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ώρα 15:30.

Να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα αυτό θα γίνει προσπάθεια να τηρηθεί όσο το δυνατόν 
ακριβέστερα και καλούμε όλους τους συμμετέχοντες να βρίσκονται έγκαιρα στο χώρο των αγώνων 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ.
Η κλήρωση των ομίλων για όλες τις κατηγορίες των Ατομικών αλλά των Ομαδικών Αγώνων θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/5/2012 ώρα 2200 (περίπου) στο Ξενοδοχείο OLYMPIC oδός 
Εγνατίας 25, αμέσως μετά την άφιξη του πούλμαν της αποστολής του ΠΟΦΕΠΑ από την Αθήνα.

Οσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν.

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

21/05/2012 Μεγάλη επιτυχία το 3ο Πανελλήνιο Βετεράνων στη Θεσ/νίκη ...

Διεξήχθη  το  περασμένο  Σαββατοκύριακο  19-20/5/2012  με  επιτυχία  το  3ο  Πανελλήνιο  Ατομικό 
πρωτάθλημα Βετεράνων (και Ανεξαρτήτων) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στην Θεσσαλονίκη με τη 
συμμετοχή 85 αθλητών και αθλητριών από διάφορες περιοχές της Ελλάδος . Οι αγώνες έγιναν 
στην Αίθουσα  STAG του κλιμακίου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Θεσ/νίκης στο περίπτερο 1 της 
ΔΕΘ με οργανωτή τον ΠΟΦΕΠΑ και με τη συνεργασία της Τοπικής Επιτροπής Μακεδονίας της 
ΕΦΟΕΠΑ. Οι αγώνες ξεκίνησαν το Σάββατο 19/5/2012 όπου διεξήχθησαν παράλληλα και τα play 
offs των  ομαδικών  αγώνων  ΠΟΦΕΠΑ  (πρωτάθλημα  και  κύπελλο)  που  συμμετείχαν  οι  
πρωταθλήτριες και κυπελλούχες ομάδες των περιφερειών ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΗΠΕΙΡΟ -  ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ.  Και  τις  δύο ημέρες έγιναν 
αξιόλογες αναμετρήσεις και παρακολουθήσαμε αρκετά ενδιαφέροντα και πολύ θεαματικά παιχνίδια 
με ποιότητα και ανταγωνισμό.Το πρωτάθλημα τίμησε με την παρουσία του και ο πρόεδρος της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  κ.  Μανώλης  Κολυμπάδης  ο  οποίος  το  βράδυ  του  Σαββάτου  παρέστη  και  στη 
συνεστίαση  που  πραγματοποίησε  ο  ΠΟΦΕΠΑ  μαζί  με  όλους  τους  συμμετέχοντες  και  τους 
συνοδούς τους σε Ταβέρνα της περιοχής του Ευόσμου.Κατά την διάρκεια της συνεστίασης έγινε 
και απονομή των επάθλων στις νικήτριες ομάδες των play offs των Ομαδικών καθώς και στις κατά 
τόπους νικήτριες ομάδες των περιφερειακών πρωταθλημάτων και  στους  νικητές των Ατομικών 
Κεντρικής  Μακεδονίας.Στην  διάρκεια  των  απονομών  απηύθυνε  χαιρετισμό  ο  πρόεδρος  της 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Μανώλης Κολυμπάδης όπου μεταξύ άλλων εκθείασε τη δραστηριότητα του ΠΟΦΕΠΑ 
αλλά και όλων των "ρομαντικών φίλων" όπως είπε του αθλήματος.Ανέφερε χαρακτηριστικά: "Έχετε 
μπολιαστεί  όλοι,  βετεράνοι  και  ανεξάρτητοι,  με  το  αίμα  του  πινγκ  πονγκ.  Θέλω  να  σας 
ευχαριστήσω θερμά για τη δράση σας γιατί  εσείς κρατάτε  όρθιο το άθλημα σε αυτή την πολύ 
δύσκολη εποχή. Σας παρακαλώ να τη συνεχίσετε και όσο μπορούμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων 
μας, θα είμαστε κοντά σας ως ομοσπονδία. Η δραστηριότητά σας αποδεικνύει ότι η επιτραπέζια 
αντισφαίριση είναι  από τα πιο δημοφιλή και με μεγάλη δυναμική αθλήματα σε αντίθεση με ό,τι 
μπορεί να πιστεύουν πολλοί".

Στη συνεστίαση παρέστησαν επίσης η Θεσσαλονικιά γενική γραμματέα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
Αναστασία Κοκκίνου και ο περιφερειακός ομοσπονδιακός προπονητής Νίκος Οικονόμου. 
Και για να επιστρέψουμε στο αγωνιστικό μέρος δημοσιεύμε πιο κάτω τα πλήρη αποτελέσματα 
κατά κατηγορία , μια σειρά από φωτογραφίες από την διάρκεια των απονομών και της 
συνεστίασης, καθώς επίσης και ένα καταπληκτικό (όπως πάντα) VIDEO του φίλου μας Ηρακλή 

http://www.youtube.com/watch?v=86J3hK_3sxA&list=UUEz5GoLZz2g47Q0-uRJVgeg&index=1&feature=plcp


Γερογιάννη:

ΟΜΑΔΙΚΑ

PLAY OFFS ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
1. ΠΑΝΘΕΟ
2. ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
3. ΕΥΟΣΜΟΣ
3. ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

PLAY OFFS KYΠΕΛΛΟΥΧΩΝ
1. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ
2. ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ
3. ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
4. Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΑ

Βετεράνοι 40-49 ετών
1. Νίκος Μουχτούρης (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) 2. Γιάννης Κελιαφάνος (Α.Ο. Νέμεσις Θεσσαλονίκης) 3. 
Γιάννης Κουρούπας (Α.Ο. Νέμεσις Θεσσαλονίκης), Γιάννης Ακούδης (Αετοί Κομοτηνής)

Βετεράνοι 50-59 ετών
1. Άγγελος Μακρής (Άρης Βούλας) 2. Μανώλης Δεβετζής (Γλυφάδα) 3. Μπάμπης Μιχαηλίδης 
(Αγία Βαρβάρα-Πέραμα), Δημήτρης Τερζίδης (Αετοί Κομοτηνής)

Βετεράνοι 60+ ετών
1. Ντιγκράν Μποζογλανιάν (Δύναμη Λάρισας) 2. Κώστας Σιψάς (Αγία Βαρβάρα-Πέραμα) 3. 
Σταύρος Πλακαντωνάκης (Άρης Βούλας), Αναστάσιος Πουλιέζος (Θεσσαλονίκη)

Ανεξάρτητοι 18-39 ετών
1. Παναγιώτης Φωτάκης (Μαρούσι) 2. Παναγιώτης Καρατζάς (Μαρούσι) 3. Γιώργος Στεφανίδης 
(Κοζάνη), Παναγιώτης Μπαρτσακούλιας (Μαρούσι)\

Ανεξάρτητοι 40-49 ετών
1. Νίκος Ραμπότας (Θεσσαλονίκη) 2. Θεόκλητος Ανθόπουλος (Αθήνα) 3. Θόδωρος Θεοδωρίδης 
(Αθήνα), Θεοφάνης Γιουρετζίδης (Θεσσαλονίκη)

Ανεξάρτητοι 50-59 ετών
1. Βασίλης Σταματιάδης (Αθήνα) 2. Γιάννης Παρόδος (Θεσσαλονίκη) 3. Γιώργος Γιοβάς 
(Θεσσαλονίκη), Λουκάς Γιαλούρης (Αθήνα)

Ανεξάρτητοι 60+ ετών
1. Κώστας Κουμπής (Αθήνα) 2. Απόστολος Ζέρδιλας (Αθήνα) 3. Στέλιος Χωρινόπουλος (Καβάλα), 
Ευάγγελος Μανουσώφ (Γλυφάδα)

Κατηγορία βετεράνων γυναικών
1. Ευγενία Πετράκη (Αθήνα) 2. Λίλιαν Λουκά (Αθήνα) 3. Βασιλική Σταθά (Αθήνα)  

Κατηγορία ανεξαρτήτων γυναικών
1. Βασιλική Σταθά (Αθήνα) 2. Μαρία Παντελάκη (Αθήνα)













24/5/2012 Στις 9/6/2012 τα "διπλά" του ΠΟΦΕΠΑ ...

Το Σάββατο 9/6/2012 θα διεξαχθούν τα "διπλά" αγωνίσματα του ΠΟΦΕΠΑ. Οι αγώνες που έχουν 
καθιερωθεί  πλέον  και  διεξάγονται  κάθε  χρόνο  με  τον  πρωτότυπο  τρόπο  τόσον  της  τυχαίας 
συγκρότησης  "ζευγαριών'  όσο  και  με  κανονική  δήλωση.  Τα  διπλά  φέτος  θα  διεξαχθούν  στο 
Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο και  μαζί με τον ΠΟΦΕΠΑ θα είναι συνδιοργανωτής ο ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ. 
Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 4 μμ το Σάββατο 9/6/2012 και η πρώτη φάση θα διεξαχθεί σε ομίλους 
όπου θα προκρίνονται δύο και στη συνέχεια θα έχουμε νοκ-άουτ. Η προκήρυξη των αγώνων έχει 
ήδη κυκλοφορήσει και μπορείτε να την δείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ .

http://www.pofepa.gr/wb/pages/posts/dipla-pofepa-2012-doubles653.php


Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 8/6/2012 στο fax 2108993557 και στο email  
info@pofepa.gr  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Βετεράνοι αθλητές και αθλήτριες (40 ετών και 
άνω) εν ενεργεία ή οχι, καθώς και οι Ανεξάρτητοι (άνδρες και γυναίκες) 18 ετών και άνω.

6/6/2012 Ανέβηκαν οι Πίνακες Αξιολόγησης και για την Β. Ελλάδα ...

Η αξιόλογη ,όπως έχουμε γράψει, προσπάθεια του φίλου Θόδωρου Θεοδωρίδη συνεχίστηκε και 
έτσι αυτή τη φορά έχουμε έτοιμους όλους τους πίνακες αξιολόγησης για ολόκληρη την Β. Ελλάδα 
με αρχή τον μήνα ΝΟΕ 2011 και  τέλος  τον Μάιο 2012.  Να διευκρινήσουμε  ότι  στους πίνακες 
αυτούς  έχουν περιληφθεί  όλοι  οι  Ομαδικοί  αγώνες ΠΟΦΕΠΑ (Πρωτάθλημα και  Κύπελλο)  που 
ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ στο αρχείο μας, καθώς επίσης και όλοι οι Ατομικοί αγώνες του 
πρόσφατου Πανελληνίου Ατομικού Πρωταθλήματος της Θεσ/νίκης 19-20/5/2012. Από την επόμενη 
σεζόν η τήρηση των πινάκων θα είναι ακόμη πιο λεπτομερής με προυπόθεση όμως την ΕΓΚΑΙΡΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ από τον αρχηγό της εκάστοτε γηπεδούχου ομάδος κάθε 
αγώνα στο ΦΑΞ του ΠΟΦΕΠΑ 2108993557 ή στο email info  @  pofepa  .  gr  .

Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο έχουν οι  φίλοι  μας από την Β.Ελλάδα μπορούν να το 
αποστείλουν στο ανωτέρω email και να είναι σίγουροι ότι θα λάβουν όλοι άμμεση απάντηση.

Για να δείτε τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ κάντε κλικ ΕΔΩ

7/6/2012 Mεγάλο το ενδιαφέρον για τα διπλά του ΠΟΦΕΠΑ ...

Σημαντικό είναι μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον που δείχνουν οι φίλοι της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 
για τα διπλά του ΠΟΦΕΠΑ που έχουν πλέον καθιερωθεί και θα διεξαχθούν για φέτος το ερχόμενο 
Σάββατο 9/6/2012 στις 4 μμ στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο με διοργανωτές τον ΠΟΦΕΠΑ και τον 
ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ.  Μέχρι  στιγμής έχουν δηλώσει  συμμετοχή περίπου 50 αθλητές σε ζευγάρια (με 
δήλωση) αλλά και για την τυχαία κλήρωση. Οι δηλώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και μισή ώρα πριν 
τους αγώνες και αναμένεται να ξεπεράσουν το περσινό ρεκόρ των 32 ζευγαριών. Ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στους αγώνες και καλή διασκέδαση σε όλους τους φίλους που θα λάβουν μέρος.

8/6/2012 Anοιχτό Πρωτάθλημα Πινγκ-Πονγκ στην Φλώρινα ...

Η Φλώρινα δεν σταματά ν’ αναζητά τρόπους για να προβάλλει και να διαδώσει την επιτραπέζια 
αντισφαίριση!  Λίγες μόνο ημέρες,  μετά την πρόταση που έκανε,  να φιλοξενήσει  το Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα βετεράνων και  ανεξαρτήτων αθλητών του 2013,  προκήρυξε μεγάλο τουρνουά με 
αφορμή τον εορτασμό της επετείου 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης! Το ανοιχτό 
πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Φλώρινας το τριήμερο από 29 Ιουνίου 
έως 1 Ιουλίου και απευθύνεται στους…πάντες, δηλαδή σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες αθλητών, 
όπως και σε ανεξάρτητους! Το διοργανώνει το σωματείο Σάρισες Φλώρινας σε συνεργασία με τον 
δήμο της πόλης και την Τοπική Επιτροπή Βόρειας Ελλάδας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

Πρόκειται για φιλόδοξη προσπάθεια, η οποία σαφώς μπορεί να λειτουργήσει και σαν τεστ μπροστά 
στο ενδεχόμενο να φιλοξενήσει η όμορφη ακριτική περιοχή (επίσης μέσα σ’ ένα τριήμερο, όπως 
έχει  ζητήσει  από  τον  Πανελλήνιο  Όμιλο  Φίλων  Επιτραπέζιας  Αντισφαίρισης)  το  επόμενο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα βετεράνων-ανεξαρτήτων.

Το  καλοκαιρινό  όπεν  αφορά  μόνο  στο  αγώνισμα  του  απλού  και  περιλαμβάνει  τις  κατηγορίες 
ανδρών-γυναικών, εφήβων-νεανίδων, παίδων- κορασίδων, παμπαίδων-παγκορασίδων από τους 
αθλητές με δελτίο Ε.Φ.Ο.Επ.Α., όπως και ανεξαρτήτων ανδρών και γυναικών, που δεν είχαν ποτέ 
δελτίο Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

Οι  δηλώσεις  συμμετοχής  θα  γίνονται  έως  την  Τετάρτη  20  Ιουνίου  με  e-mail στο 
geliguras  @  yahoo  .  gr   ή με fax στο 2385022480. Το σχετικό παράβολο για κάθε αθλητή/τρια είναι 
10 ευρώ και θα κατατεθεί την ημέρα των αγώνων στη γραμματεία. Για όλες τις κατηγορίες η ημέρα 
και η ώρα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη λήξη των δηλώσεων στη ιστοσελίδα 
του σωματείου (http://aseasarisesflorinas.blogspot.com), ενώ ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για 
να γίνει μία κατηγορία είναι 6 άτομα. Η έναρξη έχει οριστεί για την Παρασκευή 29 Ιουνίου στις 5 το 

mailto:geliguras@yahoo.gr
http://www.pofepa.gr/wb/pages/katataxeis-ranking-list/pinakes-axiologisis.php
mailto:info@pofepa.gr


απόγευμα και το σύστημα διεξαγωγής προβλέπει γκρουπ στην πρώτη φάση και ματς νοκ άουτ στη 
δεύτερη. Η προκήρυξη του πρωταθλήματος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στη 
διεύθυνση www  .  httf  .  gr   και την ενότητα «ανακοινώσεις» και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν 
εκεί  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες.  Τέλος,  αναλυτικό  πρόγραμμα  για  κάθε  κατηγορία  θα 
ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου  http://aseasarisesflorinas.blogspot.com μετά τη λήξη 
των δηλώσεων.

(Πηγή είδησης:www.httf.gr)

11/6/2012 Mεγάλη επιτυχία τα "διπλά" του ΠΟΦΕΠΑ ...

Με τα καθιερωμένα πλέον αγωνίσματα των Διπλών του ΠΟΦΕΠΑ, που για φέτος φιλοξενήθηκαν 
στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο σε συνεργασία με τον ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική 
περίοδος 2011-2012. Το νέο ρεκόρ συμμετοχών (75 αθλητές που σχημάτισαν 37 ζευγάρια στα 
αγωνίσματα με δήλωση και 32 σε αυτά με κλήρωση) εξέπληξε ευχάριστα στέλνοντας ένα μύνημα 
αισιοδοξίας για τις μελλοντικές μας προσπάθειες και παράλληλα μας έβαλε σε σκέψεις έτσι ώστε 
να βρεθεί τρόπος για τη συντόμευση της διάρκειας της διοργάνωσης. Οι αγώνες, παρά τη χρήση 
16 τραπεζιών, ολοκληρώθηκαν σε 7 ώρες και αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά πως η επιτραπέζια 
αντισφαίριση  είναι  ένα  άθλημα  που  απαιτεί  εκτός  από  τεχνική  κατάρτιση  και  άριστη  φυσική 
κατάσταση.  Για  παράδειγμα  ο  νικητής  των  διπλών  με  δήλωση  και  φιναλίστ  των  διπλών  με 
κλήρωση, πρώην πρωταθλητής Ντανιέλ Τσιόκα, έπαιξε σε 13 αγώνες. 

Όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος, σχηματίστηκαν 12 όμιλοι στα αγωνίσματα με δήλωση και 11 
όμιλοι σε αυτά με κλήρωση, όπου από κάθε όμιλο προκρίθηκαν οι πρώτοι δύο στη φάση των νοκ-
άουτ.  

Νικητές στα αγωνίσματα των διπλών με δήλωση αναδείχθηκαν οι : 

   1. ΤΣΙΟΚΑ ΝΤΑΝΙΕΛ – ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
   2. ΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
   3. ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
   3. ΣΤΑΜΝΙΔΗΣ ΚΩΝ-ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ 

ενώ σε αυτά με κλήρωση οι:  

   1. ΣΤΑΜΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
   2. ΤΣΙΟΚΑ ΝΤΑΝΙΕΛ – ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ
   3. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
   3. ΛΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΑΠΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα EΔΩ . 

Και ένα καταπληκτικό video του Ηρακλή Γερογιάννη από τους αγώνες ΕΔΩ

(Κείμενο:Θεοδωρίδης Θεόδωρος)

15/6/2012 Ο ΠΟΦΕΠΑ σας Εύχεται 'ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ" ...

Μετά από μια πλούσια σε αγωνιστική δράση χρονιά αλλά παράλληλα γεμάτη δυσκολίες από την 
συνεχιζόμενη οικονομική ,και όχι μόνο, κρίση στη χώρα μας , έφτασε η στιγμή που το καλοκαιράκι 
θα μας κάνει  λίγο να ξεχαστούμε  από τα προβλήματα,  να ανανεωθούμε  και  να επιστρέψουμε 
δυνατότεροι  και  με  μεγαλύτερη όρεξη τον Σεπτέμβριο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο  του  ΠΟΦΕΠΑ 
εύχεται σε όλους τους φίλους του ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ κι ας προσπαθήσουν όλοι με ξεγνοιασιά και 
καλή παρέα να περάσουν όσο καλύτερα μπορούν το όμορφο Ελληνικό Καλοκαίρι. Ραντεβού τον 
Σεπτέμβριο λοιπόν με περισσότερη αγωνιστική δράση.

http://www.youtube.com/watch?v=47YKKR7x_Zw
http://www.pofepa.gr/wb/media/APOTELESMATA%20DIPLA.xls
http://www.httf.gr/


5/7/2012 Για αγώνες στην Τουρκία συζητά ο ΠΟΦΕΠΑ ...

Μια  ενδιαφέρουσα  πρόταση  έχει  πέσει  στο  τραπέζι  για  εκδρομή  στην  γειτονική  Τουρκία 
(Κωνσταντινούπολη) που θα συνδιαστεί με φιλικούς αγώνες Πινγκ-Πονγκ με τον αντίστοιχο Ομιλο 
Βετεράνων-Ανεξαρτήτων της Πόλης.Συγκεκριμένα το μέλος του ΠΟΦΕΠΑ κ. Βασιλειάδης Ισαάκ σε 
πρόσφατη επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη συνάντησε τους εκπρόσωπους του Τουρκικού 
Ομίλου και μας μετέφερε την όλη ιδέα . Μια πιθανή ημερομηνία που συζητήθηκε ήταν στο χρονικό
διάστημα 27-31 Αυγούστου 2012 και για να έχουμε και μια "γεύση" περίπου του οικονομικού που 
θα χρειαστεί , απ ότι υπολογίστηκε θα ανέρχεται σε 500 € περίπου το άτομο και θα περιλαμβάνει 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  (με  επιστροφή)  -  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  (4-5  νύχτες)  ΜΕ  ΠΡΩΙΝΟ  ΚΑΙ  1 
ΓΕΥΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ. Φυσικά εκτός από τους αγώνες θα υπάρχει άνετος χρόνος για τουρισμό - 
περιήγηση στην Πόλη και τα υπέροχα αξιοθέατά της. Για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή αυτή θα 
πρέπει  να  κάνουμε  προηγουμένως  κάποια  προετοιμασία  γι  αυτό  καλούμε  όσους  πιθανώς 
ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο email: info@pofepa.gr το αργότερο μέχρι 25/7/2012 
προκειμένου  να  διαπιστωθεί  αν  είναι  τελικώς  εφικτό  να  την  πραγματοποιήσουμε.  Eπίσης 
περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν όσοι ενδιαφέρονται στα τηλέφωνα 6972634347 
(κ. Βασιλειάδης Ισαάκ) και 6942654411 (κ. Σιψάς Κων).

19/7/2012 Εκτακτη Γ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ στις 12/9/2012 …

Εκτακτη Γ.Σ. των μελών του ΠΟΦΕΠΑ αποφάσισε το Δ.Σ. του Ομίλου για τις 12 Σεπτεμβρίου 2012 
με μοναδικό θέμα την αναμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΟΦΕΠΑ που έχει να κάνει 
με την εύρυθμη λειτουργία των αγώνων που διοργανώνει. Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στα 
Γραφεία του Ομίλου στην Βούλα στις 12/9/2012 ώρα 7.30 μμ.

Στο  μεταξύ  το  Δ.Σ.  του  ΠΟΦΕΠΑ καλεί  όλους  τους  φίλους  που ενδιαφέρονται  να  προτείνουν 
κάποιες  αλλαγές  ή  βελτιώσεις  όσον  αφορά  στα  άρθρα  του  Εσωτ.Κανονισμού  ΠΟΦΕΠΑ,  να 
στείλουν  τις  προτάσεις  τους  αυτές  μέχρι  τις  4/9/2012  στο  φαξ  2108993557  ή  στο  email  
info  @  pofepa  .  gr  

4/9/2012 Αύριο Τετάρτη συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ ...

Αύριο Τετάρτη 5/9/2012 στις 7.30 μμ στη Βούλα συνεδριάζει για πρώτη φορά στη νέα σεζόν το 
Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ εγκαινιάζοντας έτσι την έναρξη των δραστηριοτήτων του μετά από τις διακοπές 
του  καλοκαιριού.Πιο  συγκεκριμένα  θα  συζητηθούν  προτάσεις  που  έχουν  υποβληθεί  (ή  θα 
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υποβληθούν) για θέματα που αφορούν τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΟΦΕΠΑ και σχετίζονται με 
αγωνιστικά  και  άλλα  θέματα.Επίσης  θα  συζητηθούν  οι  λεπτομέρειες  των  προκηρύξεων  των 
ομαδικών  αγώνων  ΠΟΦΕΠΑ  και  καλούνται  να  συμμετάσχουν  και  όποιοι  φίλοι  έχουν  κάτι 
ενδιαφέρον να προτείνουν για να συζητηθεί πριν από την Γ.Σ. των μελών του ΠΟΦΕΠΑ που είναι 
προγραμματισμένη να γίνει την Τετάρτη 12/9/2012 στις 7.30 μμ στην Βούλα. Ευχόμαστε λοιπόν σε 
όλους ΚΑΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ σεζόν με ΥΓΕΙΑ και πολύ Δύναμη.

6/9/2012  Tην 1η Οκτωβρίου το Super Cup του ΠΟΦΕΠΑ ...

Στην χθεσινή συνεδρίασή του το ΔΣ του ΠΟΦΕΠΑ αποφάσισε μεταξύ άλλων όπως η φετεινή 
έναρξη της αγωνιστικής σεζόν γίνει την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2012, 7 μμ στην Σαλαμίνα με την 
διεξαγωγή του καθιερωμένου αγώνα μεταξύ του περισινού Πρωταθλητού Αττικής ΠΟΦΕΠΑ και του 
αντιστοιχου Κυπελούχου (SUPER CUP). O  αγώνας αυτός ως γνωστόν διεξάγεται κάθε αρχή νέας 
σεζόν  στη  Σαλαμίνα  προς  τιμήν  του  αποβιώσαντος  πρώην  Αντιπροέδρου  και  μέλους  του 
ΠΟΦΕΠΑ δάσκαλου ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ.  Το Κύπελλο του υπερπρωταθλητή αθλοθετείται  κάθε 
χρόνο  από  την  Οικογένεια  Χαρισιάδη.  Στην  φετεινή  αναμέτρηση  καλούνται  να  αγωνιστούν  οι 
ομάδες ΠΑΝΘΕΟ (σαν πρωταθλητής 2011-12) και  ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ (σαν κυπελλούχος 
2011-12).  Καλούμε όλους τους φίλους να παρακολουθήσουν τον ενδιαφέρντα αυτόν αγώνα. Στο 
μεταξύ  κατά  την  χθεσινή  ανοιχτή  συνεδρίασή  του  το  ΔΣ  του  ΠΟΦΕΠΑ  συζήτησε  και  άλλα 
ενδιαφέροντα  θέματα  με  προτάσεις  για  τροποποίηση  ωρισμένων  άρθρων  του  Εσωτερικού 
Κανονισμού  που  υπεβλήθησαν  από  μέλη  του  ΠΟΦΕΠΑ.  Ορισμένες  από  τις  προτάσεις  αυτές 
απερρίφθησαν  ενώ  κάποιες  άλλες  θα  τεθούν  υπ  όψιν  της  έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  του 
Ποφεπα που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη 12/9/2012 στις 7.30 μμ στην Βούλα . Επίσης 
αποφασίστηκε να προχωρήσει  ή  έκδοση των Προκηρύξεων των Ομαδικών Αγώνων ΠΟΦΕΠΑ 
2012-13 καθώς και του Κυπέλλου . Τέλος παραθέτουμε περιληπτικά κάποιες από τις προτάσεις 
που υπεβλήθησαν και το αποτέλεσμα που είχαν :

1."Βετεράνοι άνω των 40 ετών να αγωνίζονται ελεύθερα σε ΠΟΦΕΠΑ και ΕΦΟΕΠΑ χωρίς 
περιορισμό, τουλάχιστον για τις ομάδες της Α΄κατηγορίας" --->Θα κριθεί στην Γενική Συνέλευση.

2."Στην διοργάνωση του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ Αττικής  οι ομάδες της Α΄κατηγορίας να μετέχουν 
στους αγώνες από τον δεύτερο γύρο και μετά". --->Εγκρίθηκε .

3."Ανεξάρτητος αθλητής που υπογράφει Δελτίο αθλητού στην ΕΦΟΕΠΑ σε ηλικία άνω των 35 να 
μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται  και στα ομαδικά του ΠΟΦΕΠΑ" --->Απορρίφθηκε.

4."Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων να μετράνε όλοι οι αγώνες που έγιναν και όχι το σκορ 
μέχρι τις 5 πρώτες νίκες" --->Απορρίφθηκε

5."Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων που κρίνεται άνοδος ή πτώση σε άλλη κατηγορία να 
γίνεται αγώνας μπαράζ στην έδρα της ομάδος που έπαιξε το μεταξύ τους παιχνίδι εκτός έδρας" 
--->Απορρίφθηκε

6."Αθλητές ηλικίας 30-39 ετών που σταμάτησαν για κάποιο λόγο να αγωνίζονται στην ΕΦΟΕΠΑ να 
μπορούν να αγωνίζονται άμμεσα στα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ" ---> Απορρίφθηκε.

7."Να υπάρξει περίοδος μεταγραφών 1-10 Ιανουαρίου κάθε έτους για όσους αθλητές δηλώθηκαν 
σε ομάδα ΠΟΦΕΠΑ αλλά μέχρι 31 Δεκεμβρίου δεν αγωνίστηκαν ΚΑΘΟΛΟΥ.Δικαίωμα θα έχουν να 
αγωνιστούν στην καινούργια τους ομάδα από 11 Ιανουαρίου σε κανονικά προγραμματισμένους 
αγώνες και όχι σε τυχόν αγώνες ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ" --->Θα κριθεί στην Γενική Συνέλευση.

8."Να δημιουργηθεί Ατομικό Δελτίο Αθλητού για κάθε συμμετέχοντα στα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ από 
την αθλητική σεζόν 2013-14" ---> Θα κριθεί στην Γενική Συνέλευση.

9."Τα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ στην Αττική να διεξάγονται σε 2 γύρους και όχι σε 1 όπως γίνεται σήμερα" 
---> Απορρίφθηκε



10."Οι αγώνες των ομαδικών ΠΟΦΕΠΑ Α΄ κατηγορίας Αττικής να τελούνται σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες και ώρες" ---> Απορρίφθηκε.

13/9/2012 Τουρνουά Ανεξαρτήτων - Βετεράνων στις 30/9 ...

Τουρνουά Βετεράνων-Ανεξαρτήτων  αλλά και  εν  ενεργεία  αθλητών 30-39  ετών ανακοίνωσε ότι 
διοργανώνει ο ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ σε συνεργασία με τον ΠΟΦΕΠΑ και υπό την αιγίδα της ΕΦΟΕΠΑ. Το 
τουρνουά θα γίνει  την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου  2012 στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο με ώρα 
έναρξης 10.00 για τους Ανεξαρτήτους και 12.00 για τους Βετεράνους. Οσοι ενδιαφέρονται μπορούν 
να  διαβάσουν  την  πλήρη  προκήρυξη  του  τουρνουά  κάνοντας  κλικ  ΕΔΩ .Και  την  αφίσσα  του 
τουρνουά παρακάτω:

http://www.pofepa.gr/wb/media/PROKIRYXI%20OPEN%20AO%20TATAYLA.pdf


13/9/2012 Ετοιμες και οι προκηρύξεις των λοιπών Περιοχών ...

Ανέβηκαν ήδη όλες  οι  Προκηρύξεις  ΠΟΦΕΠΑ που εκκρεμούσαν και  αφορούν όλες  τις  λοιπές 
Περιοχές εκτός από την Αττική (για Πρωτάθλημα και Κύπελλο) και από σήμερα μπορούν όλοι οι 
φίλοι  που  ενδιαφέρονται  να  αποστέλλουν  τις  συμμετοχές  των  ομάδων  τους  στο  email  
info  @  pofepa  .  gr   ή στο φαξ 2108993557. Στην χθεσινή Γ.Σ. δεν είχαμε κάποιες ιδιαίτερα σημαντικές 
αλλαγές οπότε συνεχίζουμε και φέτος με ότι όλοι γνωρίζουμε από την περισινή σεζόν. Κάποιες 
βελτιώσεις που έγιναν στον Εσωτερικό Κανονισμό έχουν ήδη περαστεί και ενσωματωθεί στο ήδη 
υπάρχον  γνωστό  κείμενο  οπότε  μπορείτε  όλοι  να  έχετε  πλήρη  ενημέρωση  διαβάζοντας  τον 
ενημερωμένο πλέον  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ. Καλή αγωνιστική σεζόν  λοιπόν ευχόμαστε  σε 
όλους με υγεία και δύναμη . Για να μεταβείτε στην σελίδα των προκηρύξεων κάντε κλικ ΕΔΩ

21/9/2012 Στις 13/10/2012 η γιορτή του ΠΟΦΕΠΑ με τις απονομές ...

Τελικά για το Σάββατο 13/10/2012 ώρα 20.30 ορίστηκε η φετεινή γιορτή του ΠΟΦΕΠΑ για την 
απονομή των επάθλων στους νικητές των ομαδικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ 2011-12 για την περιοχή 
της Αττικής.  Πιο συγκεκριμένα η γιορτή θα λάβει  χώρα στην ταβέρνα  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ που 
βρίσκεται  στην  περιοχή  του  ΚΑΡΕΑ  στην  διεύθυνση  Λεωφ.  Καρέα  73  με  τηλ.  επικοινωνίας 
210.7663707. 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 Δ.Σ. 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 6932.627835 κ. ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ.

26/9/2012 Στη Βρέμη το Πανευρωπαικό Βετεράνων το 2013 ...

Στην  πόλη  Βρέμη  της  Γερμανίας  θα  διεξαχθεί  το  επόμενο  10ο  Πανευρωπαικό  πρωτάθλημα 
Βετεράνων στο χρονικό διάστημα 27/5/2013 μέχρι και 1/6/2013 .Οπως ανακοινώθηκε ήδη έχουν 
αρχίσει οι δηλώσεις συμμετοχής για Βετεράνους παίκτες που έχουν γεννηθεί από 1/1/1973 και 
μετά  .  Επειδή  κάποιοι  πιθανόν  να  ενδιαφέρονται  παραθέτουμε  παρακάτω  ωρισμένα  χρήσιμα 
στοιχεία:

-Οσοι δηλώσουν συμμετοχή από τώρα μέχρι 15/11/2012 το παράβολο είναι 130 €.

-Οσοι δηλώσουν συμμετοχή από 16/11/2012 μέχρι και 26/3/2013 το παράβολο είναι 160 €.

-Ατομα που θα συνοδεύουν αθλητές (αλλά δεν αγωνίζονται) παράβολο 35 €/άτομο.

-Μάξιμουμ συμμετοχές που θα γίνουν δεκτές 3100 (εκ των οποίων 1700 Γερμανοί).

Η επίσημη ιστοσελίδα του πρωταθλήματος με όλες τις πληροφορίες είναι www.tt-em.com

Αν  υπάρξουν  άτομα  που  θα  ενδιαφερθούν  να  συμμετάσχουν  στο  ανωτέρω  πρωτάθλημα  ο 
ΠΟΦΕΠΑ  προτίθεται  να  δραστηριοποιηθεί  διοργανώνοντας  μια  αεροπορική  εκδρομή  για  τον 
σκοπό αυτό. Οσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε μπορείτε να αποστείλετε email στο info@pofepa.gr για τα 
περαιτέρω.

Παραθέτουμε ηλεκτρονικές διευθύνσεις κάποιων καταλυμάτων στην περιοχή.

www.airbnb.com/rooms/465418
www.airbnb.com/rooms/680939
www.airbnb.com/rooms/295802
www.airbnb.com/rooms/295796

http://www.airbnb.com/rooms/295796
http://www.airbnb.com/rooms/295802
http://www.airbnb.com/rooms/680939
http://www.airbnb.com/rooms/465418
http://www.tt-em.com/
http://www.pofepa.gr/wb/pages/agones-games/ppokhpyxeis/2012-13.php
http://www.pofepa.gr/wb/pages/esoterikos-kanonismos.php


1/10/2012 Επιτυχημένο το τουρνουά του ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ ...

Σημαντική επιτυχία και μεγάλη απήχηση είχε τελικά το Τουρνουά Βετεράνων-Ανεξαρτήτων του ΑΟ 
ΤΑΤΑΥΛΑ  που  διεξήχθη  χθες  Κυριακή  30/9/2012  στο  Βυζαντινό  Αθλητικό  Κέντρο  με  τη 
συνεργασία  του  ΠΟΦΕΠΑ και  υπό  την  αιγίδα  της  ΕΦΟΕΠΑ.  Οι  συμμετοχές  ξεπέρασαν  κάθε 
προσδοκία και έφτασαν τις 160. Διεξήχθησαν όλες οι κατηγορίες εκτός αυτής των ΒΕΤ 60 και άνω. 
Οι αγώνες διήρκεσαν 8 ώρες περίπου και τους παρακολούθησαν αρκετοί φίλοι του αθλήματος . 
Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που συμμετείχαν αλλά επίσης και στους διοργανωτές που για μια 
ακόμη φορά έδειξαν ότι με την εξαιρετική συνεργασία και την ομαδική προσπάθεια κατάφεραν να 
φέρουν σε πέρας μια δύσκολη οργάνωση χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ευχόμαστε 
και  σε άλλους φορείς να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα του ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ. Δημοσιεύουμε 
παρακάτω  τους  νικητές  κατά  κατηγορία,  που  σημειωτέον  υπήρξαν  και  ωρισμένα  τρανταχτά 
ονόματα από το χώρο των Βετεράνων αλλά και των εν ενεργεία όπως οι Τσιόκας- Πετρόχειλος 
-Κεχαγιάς -Χολής κλπ. Επίσης μπορείτε να δείτε και κάποια φωτογραφικά στιγμιότυπα από τους 
αγώνες και τις απονομές:

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΦΥΛΑΚΟΥΡΗ ΡΕΝΑ
3. ΣΤΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 18-39
1. ΜΑΤΕΟ ΤΣΑΝΓΚ
2. ΦΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
3. SANJAY KANKARIYA
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 40-49
1. WACLAWEK
2. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3. KRUCZYNSKI
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 50-59
1. ΒΑΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
3. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
3. ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 60+
1. ΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΠΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 30-39
1. ΛΑΚΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΧΥΛΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΦΑΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 40-49
1. ΤΣΙΟΚΑΣ ΝΤΑΝΙΕΛ
2. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
3. ΔΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 



ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 50+
1. ΧΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΜΑΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3. ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ







01/10/2012 Ανοικτό Τουρνουά Ανεξαρτήτων στα Ιωάννινα ...

Από τον Αθλητικό Σύλλογο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ λάβαμε το 
παρακάτω μήνυμα :

Προς τον ΠΟΦΕΠΑ

Πιστεύοντας ότι υπάρχει πολύς κόσμος  που ενδιαφέρεται για το άθλημα μας επειδή λίγο πολύ 
όλοι  έχουν  παίξει  πιγκ-πογκ  αποφασίσαμε  την  διοργάνωση  του  1ου  ανοικτού  τουρνουά 
Ιωαννίνων  για  ανεξάρτητους  αθλητές-τριες.  Στόχος  της  διοργάνωσης  είναι  να  καταδείξει  ότι  η 
επιτραπέζια αντισφαίριση δεν πρέπει να ενδιαφέρει  μόνο όσους επιδιώκουν  υψηλές αθλητικές 
επιδόσεις και διακρίσεις.Το πιγκ-πογκ είναι ένα μέσο ψυχαγωγίας  που ταυτόχρονα ωφελεί την 
υγεία  και αναπτύσσει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Μέσα από τον μαζικό αθλητισμό θα 
έρθει η μεγαλύτερη  ανάπτυξη του αθλήματος. Παρακαλούμε για την ανάρτηση της προκήρυξης 
στην ιστοσελίδα σας για την μεγαλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Ευχαριστούμε πολύ για 
την συμπαράσταση σας.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Απόστολος ΘΩΜΑ

Το ανωτέρω τουρνουά λοιπόν θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα το Σάββατο 13/10/2012 και για όσους 
τυχόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν συνδιάζοντας μαζί μια μικρή απόδραση στην πανέμορφη 
Ηπειρο ,  μπορούν να δουν όλες τις λεπτομέρειες και  να διαβάσουν αναλυτικά την προκήρυξη, 
κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Για να κατεβάσουν την φόρμα συμμετοχής ΕΔΩ

Επίσης δημοσιεύουμε παρακάτω και την αφίσα του Τουρνουά :

http://www.pofepa.gr/wb/media/PIGK-POGK%204.doc
http://www.pofepa.gr/wb/media/enimerotikoa%203.doc


2/10/2012 Nικήτρια του SUPER CUP η Αγ. Βαρβάρα ...

Στο 2ο  Super cup ΠΟΦΕΠΑ στη μνήμη Κ.Χαρισιάδη που διεξήχθη χθες στην Σαλαμίνα νικήτρια 
αναδείχθηκε η ομάδα Βετεράνων της Αγ.Βαρβάρας/Περάματος  με σκορ 4-3. Εγιναν πολύ δυνατά 
ατομικά  παιχνίδια  και  τον  αγώνα  παρακολούθησαν  πολλοί  φίλοι  του  αθλήματος  καθώς  και  η 
οικογένεια Χαρισιάδη. Αναλυτικά όλη η εξέλιξη των ατομικών αγώνων:

ΠΑΝΘΕΟ            -               ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ      :      3-4  

ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ -  ΧΟΛΗΣ  3-0
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ - ΡΟΜΠΟΥΛΙΑΣ  0-3
ΚΕΡΙΜΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ  2-3
ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ/ΚΕΡΙΜΗΣ-ΧΟΛΗΣ/ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ  3-1
ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ - ΣΙΨΑΣ  3-0



ΚΕΡΙΜΗΣ - ΧΟΛΗΣ   2-3
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ  0-3

2/10/2012 Ρεκόρ συμμετοχών στα ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ 2012-13 ...

Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο οι  συμμετοχές για τα Ομαδικά Ποφεπα Αττικής 2012-13 που η 
προθεσμία  για  δήλωση  συμμετοχής  έληξε  την  προηγούμενη  Παρασκευή  28/9/2012.  Πιο 
συγκεκριμένα οι δηλώσεις έφτασαν τις 44 ομάδες εκ των οποίων 41 είναι από την Αττική, 1 από 
Χαλκίδα, 1 από Λουτράκι και 1 από Βραχάτι Κορινθίας. Οι 44 αυτές ομάδες θα κατανεμηθούν ως 
εξής:

10 ομάδες στην Α΄κατηγορία

10 ομάδες στην Β΄κατηγορία

24 ομάδες στην Γ΄κατηγορία (2 όμιλοι των 12 ομάδων έκαστος)

Στο Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ 2012-13 για την Αττική δήλωσαν συμμετοχή 42 ομάδες και θα αγωνιστούν 
ως εξής: Οι 10 ομάδες της Α΄ κατηγορίας θα περάσουν απ ευθείας στον 2ο γύρο . Οι υπόλοιπες 32 
ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους σε νοκ άουτ με τυχαία κλήρωση χωρίς φαβορί και οι 16 νικητές 
μαζί  με τις 10 ομάδες της Α΄ κατηγορίας θα τοποθετηθούν σε ένα νέο ταμπλό των 32 για την 
συνέχεια σε νοκ άουτ αγώνες μέχρι τον τελικό.

Από τις 44 ομάδες δηλώθηκαν συνολικά 223 παίκτες (βετεράνοι - ανεξαρτητοι) μεταξύ των οποίων 
και 9 γυναίκες !!

Από τις περσινές ομάδες δεν δήλωσαν συμμετοχή 2 ομάδες της Β΄ κατηγορίας (Βετ. ΑΟ ΚΑΡΕΑ 
και ΤΕΑΒ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ). Τις θέσεις τους στην Β΄ κατηγορία θα καταλάβουν οι ομάδες της Γ΄ 
κατηγορίας ΑΝΕΞ. ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ και ΚΑΡΕΑΣ .

Αύριο Τετάρτη 3/10/2012 και ώρα 7 μμ θα πραγματοποιηθούν στη Βούλα ολες οι κληρώσεις των 
Ομαδικών  Ποφεπα  αλλά  και  του  Κυπέλλου  και  καλούνται  όλοι  οι  υπεύθυνοι  των  ομάδων  να 
παρευρεθούν.

4/10/2012 Εγιναν χθες οι κληρώσεις ...

Εγιναν χθες Τετάρτη 3/10/2012 στη Βούλα οι κληρώσεις των ομαδικών αγώνων ΠΟΦΕΠΑ και του 
Κυπέλλου για την Αττική με την συμμετοχή αρκετών εκπροσώπων των διαφόρων ομάδων. Για το 
Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ η έναρξη των αγώνων προβλέπεται για τις 15/10/2012 ενώ για τα ομαδικά θα 
ξεκινήσουν πρώτα οι 2 όμιλοι της Γ΄ κατηγορίας στις 5 Νοεμβρίου 2012 και θα ακολουθήσουν η Α’ 
και  Β’  κατηγορία  με  έναρξη  την  26/11/2012.  Για  όσους  ενδιαφέρονται  να  δουν  πλήρη  τα 
προγράμματα των κατηγοριών καθώς και των προκριματικών φάσεων του Κυπέλλου μπορούν να 
πάνε στο ΜΕΝΟΥ /  ΑΓΩΝΕΣ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ή να κάνουν κλικ  ΕΔΩ.  Kαι  ένα φωτογραφικό 
στιγμιότυπο από τις χθεσινές κληρώσεις:

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


(photo: Γερογιάννης Ηρακλής)



5/10/2012 Τουρνουά Διπλών την Κυριακή 21/10 ...

Τουρνουά διπλών διοργανώνει  ο ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 στην Βούλα την Κυριακή 21/10/2012 με την 
συνεργασία  ΕΦΟΕΠΑ  και  ΠΟΦΕΠΑ.  Τα  αγωνίσματα  που  περιλαμβάνονται  είναι  ΔΙΠΛΟΣ 
ΑΝΔΡΩΝ  -  ΔΙΠΛΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  -  ΔΙΠΛΟΣ  ΜΕΙΚΤΟΣ.  Μπορουν  να  συμμετάσχουν  όλοι  οι 
Βετεράνοι παίκτες, οι εν ενεργεία άνω των 30 ετών καθώς και ανεξάρτητοι παίκτες άνω των 18 
ετών. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Δήμου Βούλας, 
οδός Λευκάδος 1 και για όσους ενδιαφέρονται δημοσιεύουμε παρακάτω την πλήρη προκήρυξη:

"Ο Αθλητικός Όμιλος «ΑΡΗΣ 2006» σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και τον Π.Ο.Φ.Επ.Α.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

Αγώνες Διπλών με επιλογή συμπαίκτη

1. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

I.    Διπλός Ανδρών
II.    Διπλός Γυναικών
III.    Διπλός μεικτός

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

I.    Όλοι, εκτός των εν ενεργεία αθλητών κάτω των 30 ετών
II.   Ανεξάρτητοι αθλητές ηλικίας 18 ετών +

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης του Δήμου Βούλας 
(Λευκάδος 1 και Ποσειδώνος, κάτω από την γέφυρα), την Κυριακή 21 Οκτωβρίου και ώρα 16:00

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν το 
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου στο ΦΑΞ : 2108993557 ή στο email : 
aris06tt@gmail.com

5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διασφαλίζεται από τους συμμετέχοντες

6. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν τους συμμετέχοντες

7. ΓΕΝΙΚΑ
I.    Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη πρώτη φάση σε ομίλους των 3ων ή 4ων ζευγαριών και στη 
συνέχεια με ΝΟΚ ΑΟΥΤ‐
II.    Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 10€ για κάθε ζευγάρι
III.    Όλοι οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν με δικιά τους Ιατρική ευθύνη
IV.   Ο εξοπλισμός των συμμετεχόντων (λάστιχα, ρακέτες, κτλ) πρέπει να είναι εγκεκριμένος βάση 
της ισχύουσας λίστας της ITTF τη στιγμή των αγώνων
V.    Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, 15:00
VI.   Τα ζευγάρια δηλώνονται ανεξαρτήτως ηλικίας και ιδιότητας (ανεξάρτητος ή βετεράνος)
VII.  Κάθε συνάντηση θα έχει νικητή το ζευγάρι που κερδίζει τα 3 από τα 5 σετ

8. ΕΠΑΘΛΑ 

I.    Κύπελλα στους νικητές/νικήτριες, μετάλλια και διπλώματα στους 1ους,2ους και 3ους"

Ο Πρόεδρος του Α.Ο. ΑΡΗ 2006    Ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.     Ο Πρόεδρος Π.Ο.Φ.Επ.Α.

         Βασ. Ισαμπάλογλου                    Μανώλης Κολυμπάδης            Σταύρος Πλακαντωνάκης



9/10/2012 Αύριο Τετάρτη οι κληρώσεις των ομαδικών ΠΟΦΕΠΑ για Β. Ελλάδα ...

Εληξε χθες η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στα ομαδικά και το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ για 
τις  λοιπές  Περιοχές  εκτός  Αττικής  και  συνολικά  είχαμε  27  ομάδες  Βετερ-Ανεξαρτήτων  που 
δήλωσαν και θα συμμετάσχουν σε 3 περιοχές : 1) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 16 ομάδες 2) ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΗΠΕΙΡΟΣ 5 ομάδες 3) ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 6 ομάδες.

Η κλήρωση τόσο για τα ομαδικά όσο και το Κύπελλο θα διεξαχθεί αύριο το απόγευμα 7.30 μμ στη 
Βούλα και καλούνται όσοι εκπρόσωποι των ομάδων μπορούν να παρευρεθούν να βρίσκονται εκεί. 
Παραθέτουμε και ωρισμένα στοιχεία για τις συμμετοχές και τις κληρώσεις:

-Στην Κεντρική Μακεδονία δήλωσαν συνολικά 16 ομάδες (14 από Θεσ/νίκη, 1 από Βέροια και 1 
από Πολύγυρο). Θα δημιουργηθούν 2 όμιλοι των 8 ομάδων έκαστος. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου 
θα δημιουργήσουν στο τέλος έναν όμιλο  play-off όπου με σύστημα  pool (ένας προς όλους) θα 
αγωνιστούν για τις θέσεις 1-2-3. Στο Κύπελλο δήλωσαν συμμετοχή όλες οι ομάδες (16) και θα 
αγωνιστούν με σύστημα νοκ-άουτ σε ταμπλώ των 16 .Φαβορί θα μπούν οι 4 πρώτες ομάδες του 
περισινού Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ Κ. Μακεδονίας. Ακόμη θα ληφθεί μέριμνα στην πρώτη φάση να 
μην αγωνιστούν μεταξύ τους οι ομάδες ΒΕΡΟΙΑ και ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (για λόγους απόστασης) καθώς 
και τυχόν συμμετέχοντες με 2 ομάδες πχ Εύοσμος - ΧΑΝΘ κλπ.

-Στην Ανατ. Μακεδονιά & Θράκη δήλωσαν συμμετοχή 6 ομάδες (3 από Αλεξανδρούπολη, 2 από 
Καβάλα και  1  από Κομοτηνή).  Στα ομάδικά  θα  δημιουργηθεί  ένας όμιλος  όπου οι  ομάδες  θα 
αγωνιστούν pool σε 2 γύρους, εντός και εκτός έδρας. Στο Κύπελλο δήλωσαν συμμετοχή επίσης και 
οι εξι ομάδες. Το σύστημα που θα αγωνιστούν δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

-Στην Δυτ. Μακεδονία & Ηπειρο δήλωσαν συμμετοχή 5 ομάδες (2 από Κοζάνη, 2 από Φλώρινα και 
1 από Γιάννινα). Στα ομαδικά θα δημιουργηθεί ένας όμιλος όπου οι ομάδες θα αγωνιστούν pool σε 
2 γύρους, εντός και εκτός έδρας. Στο Κύπελλο δήλωσαν συμμετοχή επίσης και οι πέντε ομάδες και 
θα αγωνιστούν το Σάββατο 27 / 10 /2012 στην Κοζάνη με το εξής σύστημα: Ενας όμιλος των 3 
ομάδων (αγώνες  pool, περνάνε δύο ομάδες). Δεύτερος όμιλος των δύο ομάδων (γίνεται αγώνας 
για 1η-2η θέση). Στη συνέχεια οι 4 προκριθέντες (2 από κάθε όμιλο παίζουν χιαστί με νοκ-άουτ για 
πρόκριση στον τελικό.

Aξίζει  εδώ  να  αναφερθεί  ότι  η  ομάδα  ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ  Φλώρινας  δήλωσε  μεταξύ  άλλων  στη 
σύνθεσή  της  ωρισμένα  σπουδαία  ονόματα  από το  χώρο των  Βετεράνων που  όμως  είναι  και 
εξαιρετικοί εν ενεργεία παίκτες όπως ΤΣΙΟΚΑΣ-ΒΛΟΝΤΙΝΟΣ-ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ -ΔΟΥΗΣ κλπ .

11/10/2012 Εγιναν οι κληρώσεις ΠΟΦΕΠΑ για την Β. Ελλάδα ...

Εγιναν  χθες  όλες  οι  κληρώσεις  των  ομαδικών  αγώνων  ΠΟΦΕΠΑ  και  Κυπέλλου  για  όλες  τις 
περιοχές της Β. Ελλάδος που θα διεξαχθούν αντίστοιχοι  αγώνες. Τα πλήρη προγράμματα των 
κληρώσεων μπορείτε να πληροφορηθείτε από το ΜΕΝΟΥ/ΑΓΩΝΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ή κάνοντας 
κλικ ΕΔΩ.

15/10/2012 Πραγματοποιήθηκε η απονομή των επάθλων, στις νικήτριες ομάδες των 
πρωταθλημάτων Αττικής της αθλητικής περιόδου 2011-2012 ...

Με αθρόα συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 13 Οκτωβρίου, η καθιερωμένη 
πλέον γιορτή για την απονομή των επάθλων, στις νικήτριες ομάδες των πρωταθλημάτων Αττικής 
της αθλητικής περιόδου 2011-2012.

Από την Α΄ κατηγορία οι πρώτες τρεις ομάδες ήταν :
1)      ΠΑΝΘΕΟ
2)      ΒΕΤ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
3)      ΒΕΤ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Από την Β’ κατηγορία οι ομάδες
1)      ΔΑΦΝΗ 2006
2)      ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

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


3)      ΤΑΥΡΟΣ
Από τον 1ο όμιλο της Γ’ κατηγορίας οι ομάδες

1)      ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ
2)      ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3)      ΠΟΝΤΙΟΙ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

και από το 2ο όμιλο της ίδιας κατηγορίας οι ομάδες
1)      ΚΑΡΕΑΣ
2)      ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
3)      Σ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 

Στην εκδήλωση, την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. εκπροσώπησαν η Γενική Γραμματέας Κατερίνα Σπανού και ο 
σύμβουλος Γιώργος Τσόπελας. Ο πρόεδρος του Π.Ο.Φ.Επ.Α. τίμησε τον παλαιό πρωταθλητή και 
πολυνίκη Κ. Πρίφτη για την όλη προσφορά του στο άθλημα.
 

 

 



 

 

 



 

 
Φωτογραφίες : Ηρακλής Γερογιάννης

15/10/2012 Πανελλαδικό τουρνουά Ping-Pong "TRIPOLIS Ping-Pong OPEN 2012" ...

Ο Σύλλογος Αντισφαίρισης Τρίπολης, σε συνεργασία με τον  Δήμο Τρίπολης, τον  ΠΟΦΕπΑ  και 
υπό  την  αιγίδα  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας  Επιτραπέζιας  Αντισφαίρισης  (ΕΦΟΕπΑ) 
διοργανώνουν  το  Πανελλαδικό  τουρνουά  Ping-Pong με  την  Επωνυμία  "TRIPOLIS     Ping  -  Pong   
OPEN   2012  ", το Σάββατο & Κυριακή 27-28 Οκτωβρίου 2012, στο κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ 
Τρίπολης.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, που τιμά την Τριπολιτσά και την Αρκαδία γενικότερα, 
και αποτελεί μια ακόμη αφορμή για την ανάπτυξη του Ping-Pong στην περιοχή μας. Οι αγώνες θα 
διεξαχθούν με τη συμμετοχή 10 κατηγοριών, ως εξής:

α) 2 κατηγοριών Εν Ενεργεία Αθλητών,
β) 3 κατηγοριών Βετεράνων και
γ) 5 κατηγοριών Ανεξαρτήτων Αθλητών.
Για τους πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας προβλέπονται ως επί πλέον  ΕΠΑΘΛΑ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.

http://www.tripolitennis.gr/images/stories/pdf/prokTPPOPEN2012v1.pdf
http://www.tripolitennis.gr/images/stories/pdf/prokTPPOPEN2012v1.pdf
http://www.httf.gr/
http://www.pofepa.gr/
http://www.tripolis.gr/
http://www.tripolitennis.gr/images/stories/pdf/prokTPPOPEN2012v1.pdf


Για όλους τους συμμετέχοντες υπάρχουν ΔΩΡΑ, καθώς και ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ για 4 ΔΩΡΕΑΝ 2ήμερες 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.
 
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων (από τις 9:00πμ), ενώ 
αναμένεται μεγάλη συμμετοχή και πολύ Υψηλό Αγωνιστικό Επίπεδο.

16/10/2012 Ξεκίνησε και επίσημα η νέα αγωνιστική περίοδος 2012/2013 ...

Ξεκίνησε και επίσημα η νέα αγωνιστική περίοδος 2012/2013 με την αναμέτρηση ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ 
- WRONG FOOT στα πλαίσια της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Αττικής που έχει οριστεί από 15 
ως 21 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζουμε στους φίλους μας, πως με την από 12/9/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 
τροποποιήθηκε  ο  Εσωτερικός  Κανονισμός  που αφορά στις  ημερομηνίες  τέλεσης  των αγώνων 
(άρθρο 28).

 «28.  Οι αγώνες προγραμματίζονται να γίνουν:
Εβδομαδιαία  (από Δευτέρα έως Κυριακή).  Στην περίπτωση δε που για  οποιοδήποτε  λόγο δεν  
πραγματοποιηθεί κάποιος αγώνας ,  αυτός  πρέπει να γίνει την επόμενη εβδομάδα στην έδρα της 
Γηπεδούχου  στην ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ διαθέσιμη ημέρα και ώρα της αίθουσας της γηπεδούχου ομάδος 
(όπως αυτή αναφέρεται στην αρχική δήλωση συμμετοχής).Οποια ομάδα δεν παρουσιαστεί και τότε  
μηδενίζεται. Για την ομαλή εξέλιξη και εντός των χρονικών ορίων διεξαγωγή των αγώνων όλων των  
κατηγοριών  ΠΟΦΕΠΑ,  δημιουργείται  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΡΗΣΗΣ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
που ορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. και μπορεί να αποτελείται τόσον από μέλη του ΔΣ όσο και από 
εξωδιοικητικούς παράγοντες.»

Παρακαλούνται  λοιπόν  οι  υπεύθυνοι  των  ομάδων,  να  τηρήσουν  την  προβλεπόμενη 
διαδικασία, για την ομαλή διεξαγωγή των διοργανώσεων και για την αποφυγή δυσάρεστων 
καταστάσεων (μηδενισμοί). 

Επίσης η έγκαιρη αποστολή των φύλλων αγώνων των αναμετρήσεων θα βοηθήσει το έργο του 
Ομίλου στη σύνταξη των πινάκων κατάταξης αλλα και στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων.
Ευχόμαστε μια καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας. 

16/10/2012 Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Π.Ο.Φ.Επ.Α. ...

Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. στη συνεδρίαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης (12/9/2012) καθιερώνει από 
την  επόμενη αγωνιστική  περίοδο  2013/2014,  το  “ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ”  για  τους 
αθλητές/αθλήτριες που μετέχουν στα ομαδικά Π.Ο.Φ.Επ.Α..Στο Δελτίο θα αναγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία κάθε αθλητή/αθλήτριας και θα επισυνάπτεται μια φωτογραφία του/της κατόχου. Το κόστος 
κάθε  νέου  Δελτίου  ορίζεται  στα  2  €.  Όσοι  ενδιαφέρονται  να  το  αποκτήσουν,  θα  πρέπει  να 
συμπληρώσουν και να αποστείλλουν τη συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη με δύο φωτογραφίες και 
2 €. Η καταβολή μπορεί να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό  GR4002603050000020101212660 
της  EUROBANK (δικαιούχοι  Πλακαντωνάκης  Σταύρος  και  Καρνέσης  Ευάγγελος,  δηλώνοντας 
όνομα καταθέτη και ενημερώνοντάς μας τηλεφωνικά για την κατάθεση). 

Το  Δελτίο  θα  θεωρείται  κάθε  χρόνο  πριν  την  έναρξη  των  ομαδικών  αγωνισμάτων  και  θα 
αναγράφεται η ομάδα με την οποία θα αγωνίζεται κάθε αθλητής/αθλήτρια. Θα αφορά αποκλειστικά 
και μόνο στις αθλητικές διοργανώσεις του Π.Ο.Φ.Επ.Α. και θα πρέπει να επιδεικνύεται πριν από 
κάθε αναμέτρηση.

Με σκοπό την αποφυγή κάθε είδους ταλαιπωρίας της τελευαταίας στιγμής, η διαδικασία έκδοσης 
των Δελτίων ήδη έχει ξεκινήσει.

Διεύθυνση αποστολής : προς ΠΟΦΕΠΑ, Βασ. Παύλου 133, 166 73 ΒΟΥΛΑ

http://www.pofepa.gr/wb/media/AITISI%20GIA%20DELTIO.pdf
http://www.tripolitennis.gr/images/stories/pdf/prokTPPOPEN2012v1.pdf


16/10/2012 Επιτυχημένο το 1ο Ανοικτό Τουρνουά Ιωαννίνων ...

Το  1ο ανοικτό  τουρνουά  πινγκ-πονγκ  για  ανεξάρτητους  (χωρίς  δελτίο)  αθλητές  –  τριες  
προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον κι’ αυτό φάνηκε με τις 65 δηλώσεις συμμετοχής. 

Τελικά (50) αθλητές-τριες έδωσαν το παρόν το Σάββατο πρωί - (13/10/2012) στο κλειστό 
γυμναστήριο της πόλης των Ιωαννίνων. Οκτώ (8) αθλητές από Κοζάνη, δύο (2) από Αθήνα, δύο 
(2) από Θεσσαλονίκη, ένας (1) από Πάτρα και τριάντα επτά (37) από Ιωάννινα.
Σε έντεκα (11) τραπέζια πραγματοποιήθηκαν όλοι οι αγώνες και για τις πέντε κατηγορίες. Σκέψη 
των  ανθρώπων  του  συλλόγου  των  Ιωαννίνων  είναι  να  καθιερωθεί  το  εν  λόγω  τουρνουά την 
τελευταία Κυριακή κάθε Σεπτέμβρη, μετά φυσικά και από την πρόθεση που εκδηλώθηκε από την 
πλευρά του Δήμου Ιωαννιτών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για κάθε κατηγορία :
Κατηγορία Γυναικών 
1η) ΤΑΤΣΗ   Λία             (Ιωάννινα )
2η) ΚΑΠΠΑ Πόπη           (Ιωάννινα)
3η) ΤΣΙΠΟΥ Αλεξάνδρα    (Κοζάνη) 
 
Κατηγορία Ανδρών    ηλικία 18-29
1ος ) ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Λάζαρος  (Κοζάνη) 
2ος) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γρηγόριος       (Κοζάνη) 
3ος) ΦΑΣΟΥΛΗΣ Χρήστος              (Ιωάννινα) 
 
Κατηγορία Ανδρών    ηλικία 30-39    
1ος) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Γεώργιος            (Κοζάνη) 
2ος) ΣΙΑΤΗΡΗΣ Χρήστος                 (Πάτρα) 
3ος) ΚΟΣΜΑΣ Άγγελος                   (Ιωάννινα) 
 
Κατηγορία Ανδρών     ηλικία 40-49      
1ος) ΒΡΑΖΙΤΟΥΛΗΣ Νικόλαος           (Ιωάννινα)
2ος) ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Αθανάσιος            (Κοζάνη) 
3ος) ΠΑΝΟΥΚΙΔΗΣ Γεώργιος            (Κοζάνη) 
 
Κατηγορία Ανδρών     ηλικία 50-59
1ος) ΚΟΥΜΠΗΣ Κώστας                    (Αθήνα ) 
2ος) ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Παναγιώτης        (Αθήνα)
3ος) ΛΑΜΠΡΟΥ Γιάννης                    (Θεσσαλονίκη) 
 
 

 



 

 

 

 



22/10/2012 Τουρνουά Διπλών στη Βούλα ...

Με συναρπαστικές αναμετρήσεις και ικανοποιητική συμμετοχή παικτών και παικτριών, ολοκληρώ-
θηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 21 Οκτωβρίου το τουρνουά διπλών που διοργάνωσε ο ΑΡΗΣ 
2006 στη Βούλα.

Στο διπλό Ανδρών έλαβαν μέρος 22 ζευγάρια, στι διπλό Γυναικών 4 και στο μικτό 9. Εκείνο που 
χαροποίησηε ιδιαίτερα τους ανθρώπους του Π.Ο.Φ.Επ.Α., ήταν η παρουσία των Γυναικών. Είναι η 
πρώτη φορά που σε κάποιο τουρνουά βετεράνων συμμετέχουν 9 γυναίκες και βέβαια η ευχή μας 
είναι να συνεχιστεί αυτή η "εισβολή" τους και πολύ σύντομα να δούμε περισσότερες.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Διπλό Γυναικών

1. ΜΟΙΡΟΥ / ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ

2. ΣΤΑΘΑ / ΠΕΤΡΑΚΗ

3. ΛΟΥΚΑ ΤΣΙΠΡΙΑΝΗ

Διπλό Ανδρών

1. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΔΗΜΑΣ

2. ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ / ΛΑΜΗΣ

3. ΔΕΣΗΣ / ΛΑΚΑΤΑΣ

Διπλό Μικτό

1. ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ / ΜΟΙΡΟΥ

2. ΔΕΣΗΣ / ΛΟΥΚΑ

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΔΕΒΕΤΖΗ





και ο τελικός των ανδρών... (1ο σετ, 2ο σετ, 3ο σετ)

Φωτογραφίες και βίντεο : Ηρακλής Γερογιάννης

29/10/2012 Κυπελλούχοι Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου οι "ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ"...

Με  την  παρουσία  του  Προέδρου  του  Π.Ο.Φ.Επ.Α.  κ.  Στ.  Πλακαντωνάκη,  ολοκληρώθηκε  το 
Σάββατο 27 Οκτωβρίου το Κύπελλο Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου.

Οι αγώνες έγιναν στην Κοζάνη, σε μια θαυμάσια διοργάνωση, στην οποία επικράτησε η άμιλλα 
μέσα σε ένα φιλικό και εξόχως διασκεδαστικό κλίμα. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Α.Σ.Ε. Κοζάνης 
για  την  άψογη  φιλοξενία  του,  η  οποία  εκτός  των  άλλων  περιελάμβανε  και  την  παρουσία  του 
τοπικού  καναλιού  τηλεόρασης  που  παρουσίασε  στιγμιότυπα  από  τους  αγώνες.  Ένα  μεγάλο 
μπράβο στον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Χριστοδούλου Σάββα, στο Γεν. Γραμματέα κ. Διδασκάλου 
Κων/νο, αλλά και σε όλους τους αθλητές για τις φιλότιμες προσπάθειες τους για διάκριση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΦΙΛΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4-0

Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 4-2

ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1-4

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4-0

Ημιτελικοί αγώνες :

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4-0

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΦΙΛΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4-0

Μικρός τελικός :

Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΦΙΛΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 4-0

Τελικός :

ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 0-4

https://www.youtube.com/watch?v=co0w8Mg3tqw&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=fVOvseoT-u0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dvyW_P_Yx4I&feature=player_embedded


Τελική κατάταξη :

1. ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2. ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3. Φ.Ε.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4. ΦΙΛΕΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

5. ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

5/11/2012 Κύπελλο Π.Ο.Φ.Επ.Α. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ...

Μετά τη  συναίνεση της Π.Ο.Φ.Επ.Α.  για  παράταση διεξαγωγής των αγώνων κυπέλλου για  την 
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ορίστηκε και συμφωνήθηκε από όλες τις ομάδες, 
οι αγώνες  να  διεξαχθούν  την  Κυριακή 2  Δεκεμβρίου  2012.  Τόπος  διεξαγωγής  των  αγώνων 
είναι η αίθουσα γυμναστικής του 2ου Γυμνασίου Καβάλας, οδός Αρκαδίου 2 και ώρα έναρξης η 
10:00 π.μ.

5/11/2012 Οι πρώτες "Ελληνικές" συμμετοχές για το Πανευρωπαϊκό Βετεράνων ...

Τέσσερις αθλητές και συγκεκριμένα οι Σταύρος Πλακαντωνάκης, Νίκος Δούης, Παναγιώτης Γιάκας 
και Γιώργος Κυριακόπουλος, είναι οι πρώτοι που δήλωσαν συμμετοχή και θα εκπροσωπήσουν τη 
χώρα μας, στο 10ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων 2013 που θα διεξαχθεί στη Βρέμη, 
στο χρονικό διάστημα 27/5/2013 μέχρι και 1/6/2013.

Αν υπάρξουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ο ΠΟΦΕΠΑ προτίθεται να δραστηριοποιηθεί 
διοργανώνοντας μια αεροπορική εκδρομή για τον σκοπό αυτό. Οσοι, ενδιαφέρονται μπορούν να 
στείλουν email στο info@pofepa.gr ή να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο κ. Πλακαντωνάκη, για 
μια πρώτη εκτίμηση του συνολικού κόστους.

Η επίσημη ιστοσελίδα του πρωταθλήματος με όλες τις πληροφορίες είναι www.tt-em.com

http://www.tt-em.com/


12/11/2012 SPINMASTERS - ΑΕΚ 5, 8-1 ...

Σε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της ομάδας  SPINMASTERS, οι 
οποίοι αναμετρήθηκαν με την ομάδα ΑΕΚ 5, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε πρωτάθλημα 
του ΠΟΦΕΠΑ.

Η τελική βαθμολογία ήταν 8-1 υπέρ της ομάδας της Χαλκίδας.

Τον  αγώνα  παρακολούθησαν  περίπου  30  άτομα,  γεγονός  πρωτοφανές  για  τα  δεδομένα  της 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης!

Ευχόμαστε και η συνέχεια να είναι το ίδιο συναρπαστικό για όλες τις ομάδες!





Κείμενο και φωτογραφίες : Χρήστος Τροχούτσος

17/11/2012 4ο Ανοιχτό τουρνουά ΠΙΝΓΚ – ΠΟΝΓΚ Α.Ε ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
2012 ...

Η Α.Ε. Σούρμενα-Ελληνικό, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.φ.ο.Επ.Α, 
διοργανώνει  για  4η  συνεχόμενη  χρονιά  το  ανοικτό  πρωτάθλημα  Πινγκ-Πονγκ,  για  τους 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ  το  Σάββατο  22  Δεκεμβρίου  και  για  τους  ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ  την  Κυριακή  23 
Δεκεμβρίου 2012 στο Κλειστό γήπεδο Μπάσκετ του συλλόγου, στην Ολυμπιακή εγκατάσταση του 
Ελληνικού (απέναντι από τον Άγιο Κοσμά). 

Κατεβάστε εδώ την την προκήρυξη.

22/11/2012 1ο Ατομικό τουρνουά Βετεράνων-Ανεξαρτήτων 2012-2013 Τοπικής 
Επιτροπής Β. Ελλάδας ...

Άλλη μια ευχάριστη Κυριακή αναμένεται να περάσουν οι Βετράνοι και Ανεξάρτητοι αθλητές που θα 
συμμετάσχουν  στο 1ο  Ατομικό  τουρνουά  Βετεράνων-  Ανεξαρτήτων  που  διοργανώνει η 
Ε.Φ.Ο.Επ.Α.  –  Τοπική  Επιτροπή  Β.  Ελλάδας,  στις  2/12/2012 στην  αίθουσα  Κλιμακίου  του 
Περιπτέρου 1 της ΔΕΘ.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των αγώνων.

Φόρμα συμμετοχής

22/11/2012 Πίνακες αξιολόγησης Οκτωβρίου ...

Χωρίς μεταβολές στις πρώτες 4άδες, οι Πίνακες αξιολόγησης του Οκτωβρίου για την Αττική (οι 
πρώτοι της αγωνιστικής περιόδου 2012/2013), καθώς στην προκριματική φάση του κυπέλλου δε 
συμμετείχαν  οι  ομάδες  της  Α’  κατηγορίας.  Ετσι  στη  Γενική  Κατάταξη  καθώς και  σε  αυτή  των 
Βετεράνων 1ος παραμένει ο Κορδούτης και ακολουθούν οι Μακρής, Λάμης και Κερίμης και στην 
κατηγορία  των  Ανεξαρτήτων  προπορεύονται  οι  Φωτάκης,  Σταματιάδης  Β.,  Ανθόπουλος  και 
Κούμπης. Στην κατηγορία των γυναικών η Σταθά ανέβηκε στην 3η θέση αφήνοντας τη Λουκά στην 
4η. 

Στους  πίνακες  της  Β.  Ελλάδας  στη  Γενική  Κατάταξη  ο  Φωτιάδης  Κ.  εισήλθε  στην  4άδα  και 
συγκεκριμένα  βρίσκεται  στην  3η  θέση  αφήνοντας  τον  Κελιαφάνο  εκτός.  Πρώτος  παραμένει  ο 

http://www.pofepa.gr/wb/media/FORMA%20SYMMETOXIS%20BETERANON%20%20ANEXARTITON.xls
http://www.pofepa.gr/wb/media/PROK%201ou%20ATOM%20BETERAN-ANEXARTHTON%202012-13.doc
http://www.pofepa.gr/wb/media/4O%20ANOIChTO%20TOYRNOYA%20PIGK%20ndash%20POGK%20A.E%20SOYRMENON-ELLINIKOY%202012.pdf


Ραμποτάς (ανεξάρτητος) και ακολουθούν οι Κούρουπας, Φωτιάδης και Γαβριηλίδης. Στη κατηγορία 
των Βετεράνων 1ος είναι Κούρουπας, 2ος ο Φωτιάδης, 3ος ο Γαβριηλίδης και 4ος ο Κελιαφάνος. 
Τέλος στην κατηγορία των Ανεξαρτήτων η μοναδική αλλαγή είναι μεταξύ του Στεφανίδη Θεόδωρου 
από το 4 στο 3 και του Παρόδου αντίστροφα, με τους Ραμποτά και Λιάσο να διατηρούν την 1η και 
2η θέση αντίστοιχα.
 
Επισημαίνουμε πως οι Μουχτούρης Νικόλαος και Δούης Νικόλαος, που πέρσι ήταν στους πίνακες 
της Αττικής,  φέτος συμπεριλήφθηκαν σε αυτούς της Β.  Ελλάδας (μεταφέροντας τη βαθμολογία 
τους), καθώς αγωνίζονται με την ομάδα των Κροκόδειλων Φλώρινας.
 
Τέλος για μια ακόμη φορά παρακαλούμε τους αρχηγούς των ομάδων να μεριμνούν για την έγκαιρη 
αποστολή  των  φύλλων  αγώνα,  έτσι  ώστε  οι  πίνακες  να  καταρτίζονται  εντός  του  πρώτου 
δεκαήμερου του μήνα που ακολουθεί.
 
Πίνακες Αττικής & Ν. Ελλάδας     
Πίνακες Β. Ελλάδας
 

29/11/2012 Στις 9/12/2012 ο τελικός και μικρός τελικός του Κυπέλλου Αττικής ...

Κατά  την  τελευταία  συνεδρίαση  του  ΔΣ  του  ΠΟΦΕΠΑ αποφασίστηκε,  ο  Μικρός  και  Μεγάλος 
Τελικός του Κυπέλλου Αττικής, να διεξαχθούν την Κυριακή 9/12/2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα 
του ΓΣ Άρη Βούλας (Λευκάδος 1, Βούλα).  

Στην ημιτελική φάση βρίσκονται ήδη οι ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ και ο ΑΚΤΩΡ, που σχηματίζουν το 1ο ζευγάρι, 
καθώς και η ΓΛΥΦΑΔΑ που περιμένει τον αντίπαλο της από το νικητή της αναμέτρησης ΠΟΝΤΙΟΙ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΠΑΝΘΕΟ. 

Οι νικητές των παραπάνω αναμετρήσεων θα συναντηθούν στον Μεγάλο Τελικό και οι ηττημένοι 
αντίστοιχα στον Μικρό Τελικό.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. 

4/12/2012 Οι ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Κυπελλούχοι Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

Η ίωση κράτησε μακρυά και την ομάδα TEENAGERS της Αλεξανδρούπολης και έτσι το Κύπελλο 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιορίστηκε στη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων.

Οι υπεύθυνοι των ομάδων αποφάσισαν οι αγώνες νε διεξαχθούν ένας προς όλους, έτσι ώστε να 
υπάρξουν περισσότεροι αγώνες.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου παίχτηκε μεταξύ των ομάδων ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΑΠΑΙΧΤΩΝ 
ΚΑΒΑΛΑΣ, με επικράτηση των πρώτων με 4-2. Ο αγώνας, λόγω της κρισιμότητάς του, είχε αρκετή 
ένταση  η  οποία  επηρέασε  αρνητικά  τη  θαυμάσια  κατά  τα  άλλα  διοργάνωση  που  έγινε  στην 
Καβάλα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1-4

ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0-6

ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 0-4

ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 0-4

ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 4-1

http://www.pofepa.gr/wb/media/RL_BE_10-2012.xls
http://www.pofepa.gr/wb/media/RL_10-2012.xls


ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2-4

Τελική κατάταξη :

1. ΑΕΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

2. ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

3. ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

4. ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

και μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα (από Δ. Τσαλαμάνη)

 









 

11/12/2012 Ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τους τελικούς του Κυπέλλου Κεντρικής 
Μακεδονίας ...

Κατόπιν συνεννόησης των τεσσάρων σωματείων που θα αγωνιστούν στον μικρό και μεγάλο τελικό 
του  Κυπέλλου Κεντρικής Μακεδονίας,  το πρόγραμμα διεξαγωγής των αγώνων καθορίστηκε ως 
εξής :

Μικρός Τελικός : 

ΚΙΛΚΙΣΦΑΙΡΙΣΗ - ΕΥΟΣΜΟΣ 2010, Σάββατο 15/12/2012, 5ο και 8ο Δημ. Σχ. Ευόσμου 
(Ολυμπιάδος)

Μεγάλος Τελικός :

ΑΟ ΝΕΜΕΣΙΣ - ΑΡΧΟΝΤΕΣ, Δευτέρα 17/12/2012, ώρα 21:00, Αίθουσα Κλιμακίου, περ. 1, ΔΕΘ

11/12/2012 Εορταστική ατμόσφαιρα στους τελικούς του Κυπέλλου Αττικής ...

Σε εορταστική  ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν την  περασμένη Κυριακή οι  τελικοί  αγώνες του 
Κυπέλλου Αττικής. Η παρουσία δεκάδων φίλων του αθλήματος στην αίθουσα της Βούλας και οι 
συναρπαστικές συναντήσεις για τον τελικό, μεταξύ του ΑΚΤΩΡΑ και του ΠΑΝΘΕΟ, αλλά και για 
τον  μικρό  τελικό  μεταξύ  των  ομάδων  ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ  και  ΓΛΥΦΑΔΑΣ,  χρωμάτισαν  το  αθλητικό 
Κυριακάτικο βράδυ.

Η  ομάδα  του  ΑΚΤΩΡΑ  κατέκτησε  το  Κύπελλο,  νικώντας  στον  τελικό  το  ΠΑΝΘΕΟ  με  4-3.  Η 
παρουσία των δύο πρώην πρωταθλητών Ελλάδας του απλού ανδρών, Χρήστου Λάμη για τον 
ΑΚΤΩΡΑ  και  Ιωάννη  Κορδούτη  για  το  ΠΑΝΘΕΟ,  κράτησε  το  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  τους 
φιλάθλους.

Οι κυπελλούχοι είχαν στην τριάδα τους και τους Σγουρόπουλο, Χολή, με τη σύνθεση της ομάδας 
να τη συμπληρώνουν οι Κανέλλος και Κατσιβέλης, ενώ το ΠΑΝΘΕΟ είχε τους Κερίμη, Γιαλούρη, 
Kruczynski και Θεοδώρου.



Αναλυτικά οι αγώνες (επιλέγοντας το σκορ παρακολουθήστε τον αγώνα) :

ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ - ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, 3-0

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ - ΛΑΜΗΣ, 0-3

ΚΕΡΙΜΗΣ - ΧΟΛΗΣ, 1-3

ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ/ΚΕΡΙΜΗΣ - ΛΑΜΗΣ/ ΧΟΛΗΣ, 3-1

ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ - ΛΑΜΗΣ, 3-0

ΚΕΡΙΜΗΣ - ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, 1-3

KRUCZYNSKI - ΧΟΛΗΣ, 0-3

Ο μικρός τελικός που διεξήχθη ταυτόχρονα με τον τελικό, βρήκε νικήτρια την ομάδα ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 
με  4-1,  με  τους  αθλητές  Κοντόπουλο,  Σταμνίδη,  Γιάκα,  Λιακούτση  και  Λαγκούση,  παρά  τις 
φιλότιμες προσπάθειες της ΓΛΥΦΑΔΑΣ με τους Τερψίδη, Δεβετζή, Παγουρτζή και Καρνέση.

Αναλυτικά οι αγώνες :

ΤΕΡΨΙΔΗΣ - ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 0-3

ΔΕΒΕΤΖΗΣ - ΣΤΑΜΝΙΔΗΣ, 0-3

ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ - ΓΙΑΚΑΣ, 3-0

ΤΕΡΨΙΔΗΣ/ΔΕΒΕΤΖΗΣ - ΣΤΑΜΝΙΔΗΣ/ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2-3

ΤΕΡΨΙΔΗΣ - ΣΤΑΜΝΙΔΗΣ, 0-3

Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. οργάνωσε με κάθε επισημότητα τους τελικούς και οι φωτογραφικές μηχανές και 
κάμερες  κατέγραψαν  εκπληκτικούς  πόντους  και  από  τους  δύο  αγώνες.  Μετά  τις  απονομές 
ακολούθησε μικρή δεξίωση και έγινε ανταλλαγή ευχών για τις γιορτές που έρχονται.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xRovjk_KJD0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lY92dk142Gw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H0rChcMrfm0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xudAq-d1hJw
http://www.youtube.com/watch?v=6EEUcuJx8iA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vitA7mjM7jk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=znR_5nOk05g




Φωτογραφίες και video από Ηρακλή Γερογιάννη

13/12/2012 Πίνακες Αξιολόγησης Νοεμβρίου ...

Με τη  συμμετοχή  των ομάδων της  Α'  κατηγορίας  στο  κύπελλο,  κατά  πρώτο  λόγο, και  με  την 
έναρξη των πρωταθλημάτων κατά δεύτερο, προέκυψαν κάποιες ανακατατάξεις στις πρώτες 4άδες 
των βασικών κατηγοριών της Αττικής, για το μήνα Νοέμβριο. 

Στη Γενική Κατάταξη και στην κατάταξη των Βετεράνων, ο Λάμης ξεπέρασε τον Μακρή και είναι 
πλέον  2ος  πίσω  από  τον  Κορδούτη,  με  τον  Μακρή  να  υποχωρεί  στο  3  και  τον  Κερίμη  να 
συμπληρώνει την 4άδα. 

Στους  Ανεξάρτητους  βλέπουμε τους  πρώην  συμπαίκτες  στο  Δήμο  Αμαρουσίου, Σταματιάδη 
Βασίλη  και  Φωτάκη  Παναγιώτη  να ανταλλάσουν  τις  θέσεις  τους  στο  1-2, τον  Ανθόπουλο  να 
παραμένει στην 3η θέση και τον έταιρο Μαρουσιώτη Καρατζά να εκτοπίζει τον Κούμπη από την 
4άδα, καταλαμβάνοντας αυτός την 4η θέση.

Στις  γυναίκες  δεν  υπήρξε  καμία  μεταβολή  με  τις  Πετράκη,  Καλογιάννη,  Σταθά  και  Λουκά  να 
διατηρούν τις θέσεις τους.

Στους πίνακες της Β. Ελλάδας, στη Γενική Κατάταξη, εξακολουθεί να προηγείται ο ανεξάρτητος 
Ραμποτάς  και να  ακολουθεί  ο  Κούρουπας  στη  2η  θέση.  Ο  Γαβριηλίδης (3ος)  ξεπέρασε  τον 
Φωτιάδη αφήνοντας τον στην 4η θέση. Οι Κούρουπας, Γαβριηλίδης και Φωτιάδης, στην κατάταξη 
των Βετεράνων, βρίσκονται μία θέση παραπάνω, αντίστοιχα, με τον Κελιαφάνο να συμπληρώνει 
την 4άδα.
 
Τέλος, στην κατηγορία των Ανεξαρτήτων δεν υπήρξε καμία μεταβολή, με τους Ραμποτά, Λιάσο, 
Στεφανίδη Θέοδωρο και Παρόδο, να προπορεύονται. 
 
Αναλυτικά οι πίνακες κατάταξης :
 
Πίνακες Αττικής & Ν. Ελλάδας     
Πίνακες Β. Ελλάδας

http://www.pofepa.gr/wb/media/RL_BE_11-2012.xls
http://www.pofepa.gr/wb/media/RL_11-2012.xls


14/12/2012 Προκηρύχθηκαν οι ατομικές συναντήσεις των Ανεξαρτήτων ...

Προκηρύχθηκαν  οι  ατομικές  συναντήσεις  των  Ανεξαρτήτων  Ανδρών  και  Γυναικών  για  την 
περιφέρεια  της  Αττικής  και  Νότιας  Ελλάδας.  Όπως  πέρσι  έτσι  και  φέτος,  λόγω  της  μεγάλης 
συμμετοχής,  οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  σε  δυο  διαδοχικές  Κυριακές.  Η  κατηγορία  18-40  θα 
αγωνιστεί στις 20/1/2013 και οι υπόλοιπες κατηγορίες στις 27/1, μέ ώρα έναρξης τις 9:30 και τις 
δύο ημέρες.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην προκήρυξη των αγώνων που θα βρείτε εδώ 

Παραθέτουμε και σχετικό βιντεάκι του φίλου μας Ηρακλή Γερογιάννη.

17/12/2012 ΑΠΑΙΧΤΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 9-0 ...

Το  Σάββατο 15-12-2012  για  τα  ομαδικά  ΠΟΦΕΠΑ Ανατολικής  Μακεδονίας –  Θράκης  έγινε  ο 
αγώνας μεταξύ των ομάδων «ΑΠΑΙΧΤΟΙ» και «ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» Καβάλας με νικήτρια την ομάδα των 
«ΑΠΑΙΧΤΩΝ» με 9-0.

Το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται  και  τόσο στην  πραγματικότητα,  διότι  αφ’  ενός πολλά  sets 
κρίθηκαν οριακά, αφ’ εταίρου από τους αξιόμαχους   «ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ» απουσίαζαν δύο βασικοί 
παίκτες.  

Το κλίμα του αγώνα ήταν θαυμάσιο και έκλεισε με ευχές εκατέρωθεν για ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και 
υγεία. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mi8VmrOqN9w
http://www.pofepa.gr/wb/pages/posts/atomikoi-agones-pofepa-anexartiton-2013741.php


 
Κείμενο και φωτογραφίες : Δημήτρης Τσαλαμάνης

18/12/2012 Ενημέρωση καταλόγων παικτών αναφορικά με την ιδιότητά τους ...

Σε συνέχεια του αιτήματος του Π.Ο.Φ.Επ.Α. προς την Ε.Φ.Ο.Επ.Α και έρευνα της δεύτερης στα 
αρχεία της, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι εκ των αθλητών που ήταν καταχωρημένοι στα αρχεία μας 
ως Ανεξάρτητοι, είναι κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας.

Συνεπώς οι συγκεκριμένοι αθλητές, σύμφωνα και με την από 13/12/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου  του  Π.Ο.Φ.Επ.Α.,  χαρακτηρίζονται  ως  ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ,  μεταφέρονται  στα  αντίστοιχα 
αρχεία και στις ατομικές διοργανώσεις θα αγωνίζονται στην αντίστοιχη κατηγορία. Όσον αφορά τις 
ομαδικές συναντήσεις και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Εσωτερικού Κανονισμού (περί 
συμμετοχής βετεράνων αθλητών), δεν τίθεται θέμα αντικανονικής συμμετοχής τους.

Υπενθυμίζουμε στους φίλους και φίλες πως με βάση τα άρθρα 5 και 6 της παραγράφου Α του 
Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Ο.Φ.Επ.Α., για να χαρακτηριστεί κάποιος αθλητής "Βετεράνος", δεν 
είναι απαραίτητο να έχει αγωνιστεί σε επίσημη διοργάνωση της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., αλλά απλά να είναι 
κάτοχος Δελτίου.

Οι κατάλογοι παικτών που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά 
και η διαδικασία ελέγχου ύπαρξης Δελτίου θα συνεχίζεται ανά τακτά διαστήματα. 

18/12/2012 Σε έγγραφη απολογία κλήθηκε ο αθλητής ...

Σε  έγγραφη  απολογία  κλήθηκε  ο  αθλητής  ΣΙΜΟΝΙΑΝ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  για  την  ανάρμοστη 
συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα ΑΙΟΛΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΚΑΡΕΑΣ, που διεξήχθη 
στις 14/12/2012.

19/12/2012 ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 1-7 ...

Η καλύτερη "φάση" του αγώνα, όλα τα υπόλοιπα περνάνε σε δεύτερη μοίρα...

 



Καλές Γιορτές...

22/12/2012 Ευχές από τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. ...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Φ.Επ.Α., εύχεται σε όλους τους Βετεράνους και Ανεξάρτητους 
αθλητές και αθλήτριες που συμμετέχουν στα ομαδικά και ατομικά πρωταθλήματα, καλές γιορτές, 
καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος, με υγεία, αισιοδοξία και καλή διάθεση.
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