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Ήταν η πρώτη φορά που η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε διεθνές τουρνουά πινγκ πονγκ! Η πρώτη και 

για τον Π.Ο.Φ.Επ.Α!  Ένα μεγάλο βήμα έγινε ! Αθλητές και αθλήτριες από 11 χώρες του κόσμου 

γέμισαν το ΔΑΚ Πολίχνης και στα 14 τραπέζια που στήθηκαν έγιναν μοναδικοί αγώνες για δύο 

συνεχόμενες ημέρες. Συνολικά δήλωσαν 137 αθλητές και μετά τις ακυρώσεις τις τελευταίας 

στιγμής (κυρίως λόγω αδυναμίας έκδοσης κάρτας VISA από πολλούς Τούρκους αθλητές, 122 

αθλητές πήραν μέρος στους αγώνες. Ένας αριθμός εντυπωσιακός για το ξεκίνημα του νέου αυτού 

θεσμού, αν σκεφτεί κανείς ότι στις ίδιες ημερομηνίες διεξάγονταν 4 τουρνουά σε όλη την 

Ευρώπη (Αγγλία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία και Ελλάδα)! Το παρών έδωσαν μεγάλα και γνωστά 

ονόματα των βετεράνων της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, όπως οι πρώην πρωταθλητές 

Γιουγκοσλαβίας Mile Petreski και Temelkov Risto, ο πρώην διεθνής Βούλγαρος Dimitar 

Karaivanov, η πρώην διεθνής με την εθνική ομάδας της Ινδίας Moonmoon Mukherjee, ο πρώην 

διεθνής Σέρβος αμυντικός Milosevic Ljubisa, η εν ενεργεία αθλήτρια της Α2 Μαρία Καλογιάννη 

και πολλοί ακόμη σπουδαίοι αθλητές που χάρισαν μοναδικό θέαμα στους φίλους που 

παραβρέθηκαν στο ΔΑΚ Πολίχνης. Ενδεικτικό του πολύ υψηλού επιπέδου των αγώνων είναι ότι η 

καλύτερη θέση που πλασαρίστηκαν οι Έλληνες αθλητές στους άνδρες ήταν η 3η στην κατηγορία 

40-49 και στις γυναίκες η 2η θέση, ενώ το μοναδικό χρυσό ήρθε από τα μικτά διπλά όπου ο 

Αλέξης Πήττας με την Ζάνεβα Βάνια έκαναν ένα αχτύπητο δίδυμο και από τα διπλά γυναικών 

όπου Καλογιάννη και Mukherjee σύμπραξαν σε μια Ελληνο-Ινδική επιτυχημένη συνεργασία. 

Έσπασαν καρδιές στον τελικό γυναικών η Βάνια Ζάνεβα με την Moonmoon Mukherjee με τελική 

νικήτρια την 2η με 3-2  σε έναν αγώνα που οι θεατές παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα 

και έδωσαν απλόχερα το χειροκρότημα τους και στις δύο για τις εντυπωσιακές φάσεις που μας 

χάρησαν!!! 

Ίδια εικόνα περίπου και στην 2η ημέρα των αγώνων όπου έγιναν τα διπλά αγωνίσματα, με τις 
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καλύτερες θέσεις για τους Έλληνες να είναι οι δύο 3ες στην κατηγορία 40-59 εκτός των διπλών 

που προναφέραμε (γυναικών και μικτών). 

Για την διεξαγωγή αυτού του τουρνουά εργάστηκαν εντατικά εθελοντές και εθελόντριες τους 

οποίους και ευχαριστούμε για την προσφορά τους. Τυπώθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια με το 

πρόγραμμα των αγώνων, μοιράστηκαν αναμνηστικά μπλουζάκια, σάντουιτς και νερά σε όλους 

τους συμμετέχοντες. 

Ιδιαιίτερο χρώμα στην τελετή έναρξης έδωσε ο χορευτικός σύλλογος Ευόσμου "το Σεργιάνι" όπου 

άνοιξε την πρώτη ημέρα των αγώνων δίνοντας δυναμικό ρυθμό με το θρυλικό "ζειμπέκικο της 

Ευδοκίας" και το γνωστό σε όλο τον κόσμο "Ζορμπά", που ενθουσίασε το κοινό και απέσπασε το 

ζεστό χειροκρότημα Ελλήνων και αλλοδαπών παικτών. Ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής 

Κ.Μακεδονίας Γιάννης Αργυράκης απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό και ευχαρίστησε όλους τους 

αθλητές για την παρουσία τους και τον πρόεδρο του Π.Ο.Φ.Επ.Α για την σημαντική του στήριξη 

και βοήθεια στα εμπόδια που παρουσιάστηκαν για την διεξαγωγή του τουρνουά, τον κο 

Καραουλάνη για την σημαντική του βοήθεια σε αθλητικό υλικό, τον δήμο Παύλου Μελά με τον 

οποίο ήμασταν συνδιοργανωτές του τουρνουά, όπως και τους λοιπούς φίλους του αθλήματος 

που πρόθυμα βοήθησαν ο καθένας από το πόστο του λίγο ή πολύ για να ευδοκιμήσει αυτή η 

προσπάθεια. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίηση του για τον σημαντικό αριθμό αλλοδαπών 

παικτών (γύρω στις 50 συμμετοχές) που ήρθαν στη χώρα μας για αυτό το τουρνουά, αριθμός 

ικανοποιητικός ο οποίος θα αποτελεί και μία πολύ καλή βάση για τα επόμενα χρόνια. Το λόγο 

έκλεισε με ένα χαιρετισμό προς τους αθλητές σε όλες τις γλώσσες των χωρών που συμμετείχαν 

στο τουρνουά. Ιδιαίτερο χαιρετισμό στη Βουλγάρικη γλώσσα έκανε ο Άγγελος Ζάνεβ, ενώ έναν 

σύντομο ενθουσιώδη χαιρετισμό στα Αγγλικά έκανε και η Αννίτα Χατσατριάν, από την ομάδα 

εθελοντών! 

    

Σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, δίπλα στους αθλητές βρισκόταν η ακούραστη εθελοντική ομάδα 

"Protekta" του δήμου Παύλου Μελά με γιατρούς και νοσηλευτές για την παροχή πρώτων 

βοηθειών. 

 

Στους αγώνες υπήρχαν και 3 επίσημοι διαιτητές, ενώ η οργανωτική επιτροπή που ανέλαβε να 

φέρει σε πέρας αυτή τη δύσκολή αποστολή αποτελούνταν από 5 άτομα, τους οποίους και 

ευχαριστούμε για σημαντική προσφορά τους: 

1. Έλενα Παπαδάκη 

2. Αννίτα Χατσατριάν 

3, Βαρβάρα Μπαγκντασαριάν 

4. Σοφία Ξυγαλά 

5. Γιάννης Αργυράκης 

  

Στο γήπεδο υπήρχε επίσης η φωτογράφος - σκηνοθέτιδα Kate Colen η οποία κυνηγούσε διαρκώς 

επί δύο ημέρες τις καλύτερεςφάσεις! Πλούσιο φωτογραφικό υλικό και videos έχει ανέβει στο site 

των αγώνων http://tt-thessaloniki.weebly.com 

Στους αγώνες παραβρέθηκαν εκτός των άλλων, ο πρόεδρος του Π.Ο.Φ.Επ.Α κος Σταύρος 

Πλακαντωνάκης, ο αντιπρόεδρος της διεθνούς ομοσπονδίας βετεράνων (IVTTS) κύριος Dimitar 

Karaivanov, ενώ τις απονομές έκανε μεταξύ άλλων και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού του δήμου 

Παύλου Μελά κος Δημήτρης Λαλές. 

http://tt-thessaloniki.weebly.com/


Το βράδυ του Σαββάτου πολλοί από τους συμμετέχοντες δείπνησαν σε εστιατόριο της Πολίχνης 

και είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα τσουγκρίζοντας τα ποτήρια τους, ενώ ο κος 

Dimitar Karaivanov, πρόεδρος μεταξύ άλλων του αντίστοιχου οργανισμού βετεράνων της 

Βουλγαρίας, τίμησε τους κυρίους Πλακαντωνάκη και Αργυράκη με μετάλλια για τις προσπάθειες 

τους για την ανάπτυξη του αθλήματος στους βετεράνους. 

Οι νικητές σε κάθε ηλικιακή κατηγορία ήταν : 

Άνδρες 40-49 

1. Predoacia Liviu (Ρουμανία) 

2. Hristof Georgi (Βουλγαρία) 

3. Πήττας Αλέξης & Νικόπουλος Κων/νος 

Άνδρες 50-59 

1. Mile Petreski (Fyrom) 

2. Yanakiev Lyubomir (Βουλγαρία) 

3. Rachev Roshen (Βουλγαρία) & Milosevic Ljubisa (Σερβία) 

Άνδρες 60-69 

1. Karaivanov Dimitar (Βουλγαρία) 

2. Daskalov Hristo (Βουλγαρία) 

3. Vladimir Eltsov (Ρωσία) & Rostislav Georgiev (Βουλγαρία) 

Άνδρες 70+ 

1. Rosaliiski Svetan (Βουλγαρία) 

2. Πλακαντωνάκης Σταύρος (Ελλάδα) 

3. Angelov Angel (Βουλγαρία) & Ivanov Stefan (Βουλγαρία) 

Γυναίκες 

1. Moonmoon Mukherjee (Ινδία) 

2. Ζάνεβα Βάνια (Ελλάδα) 

3. Καλογιάννη Μαρία - Λιακοπούλου Μαρία 

Διπλά Ανδρών 40-59 

1. Temelkov Risto (Fyrom)-Milosevic Ljubisa (Σερβία) 

2. Mile Petreski (Fyrom) - Stojanofski Saso (Fyrom) 

3  Αργυράκης Γιάννης - Γραμμένος Νίκος (Ελλάδα) &  Νικόπουλος Κων/νος-Πετρόχειλος Γεώργιος 

(Ελλάδα) 

Διπλά Ανδρών 60+ 

1.Karaivanov Dimitar (Βουλγαρία) - Rostislav Georgiev (Βουλγαρία) 

2.Vladimir Eltsov (Ρωσία)-Milos Kramarsic (Σερβία) 

3.Παναγιωτίδης Θεόδωρος (Ελλάδα)-Ανυφαντάκης Δημήττριος (Ελλάδα) & Daskalov Hristo 

(Βουλγαρία)-Nedkov Hristov (Βουλγαρία) 

Διπλά Γυναικών 

1. Kαλογιάννη Μαρία (Ελλάδα)-Moonmoon Mukherjee (Ινδία)  

2.Ζάβενα Βάνια - Παπαδάκη Έλενα (Ελλάδα)  

3.Ξυγαλά Σοφία - Λιακοπούλου Μαρία (Ελλάδα) 

Διπλά Μικτά 

1.Ζάνεβα Βάνια (Ελλάδα)-Πήττας Αλέξης (Ελλάδα) 

2. Καλογιάννη Μαρία (Ελλάδα) - Πετρόχειλος Γιώργος (Ελλάδα) 

3. Ozlem Ozer (Τουρκία) - Κυριακόπουλος Γιώργος (Ελλάδα) & Λιακοπούλου Μαρία (Ελλάδα) - 



Κατσαντώνης Ιωάννης (Ελλάδα) 

 

 Κείμενο : Έλενα Παπαδάκη, Γιάννης Αργυράκης 


