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5/01/08 Αποσύρθηκε από την Γ' κατηγορία η "ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ" ...

Όπως  πληροφορήθηκαμε  η  ομάδα  "ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ"  του  ΟΦΕΑΝ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  που  είχε  δηλώσει 
συμμετοχή στο πρωτάθλημα ΠΟΦΕΠΑ της Γ΄κατηγορίας 2007-08, απέσυρε την συμμετοχή της και 
έτσι  τελικά  οι  ομάδες  που θα  συνεχίσουν τους  αγώνες  είναι  οκτώ (8).  Ηδη  μέχρι  σήμερα έχουν 
διεξαχθεί για το εν λόγω πρωτάθλημα οι 3 αγώνες της 1ης αγωνιστικής με τα εξής αποτελέσματα : 

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΛΙΜΟΥ 5-4 

ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Σ.Υ. ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ  2-7

ΕΡΜΗΣ  -  ΑLPHA BANK 2-7         

7/01/08 Aλλαγή έδρας για την ΜΙΛΩΝΑΡΑ ...

Όπως έγινε γνωστό από επιστολή που απέστειλλε ο εκπρόσωπος της ομάδος ΜΙΛΩΝΑΡΑ αλλάζει η 
έδρα της ομάδος και  μεταφέρεται  από την αίθουσα του Αρη Βούλας στην αίθουσα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης του Α.Φ.Ο.Α.Ν στην  διεύθυνση Βουλγαροκτόνου 103 Ανω Νεάπολη με  διαθέσιμες 
ώρες κάθε Σάββατο και Κυριακή μετά τις 7 μμ.

20/01/08 Nίκη για το ΠΑΝΘΕΟ στο ντέρμπυ με την Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα ...

Μετά από ένα πολύ συναρπαστικό αγώνα για την Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ 2007-08 η ομάδα ΠΑΝΘΕΟ 
κατάφερε να νικήσει την μεικτή ομάδα Βετεράνων Αγ.Βαρβάρας/Περάματος με σκορ 5-4 και μάλιστα 
εκτός έδρας.  Οπως φαίνεται  και  από το αποτέλεσμα ο αγώνας μέχρι  τέλους παρουσίασε μεγάλο 
ενδιαφέρον,  αλλά  η  ομάδα  ΠΑΝΘΕΟ πιο  ψύχραιμη  στις  λεπτομέρειες  νίκησε  τελικά  με  5-4.  Να 
σημειώσουμε  ότι  η  Αγ.  Βαρβάρα/Πέραμα  αγωνίστηκε  χωρίς  τον  Σέρβο  Βετεράνο  αθλητή  Μίλαν 
Ιγκνιάτοβιτς που την ενισχύει φέτος και έτσι κατά κάποιο τρόπο η ήττα αυτή ήλθε φυσιολογικά. Για 
τους νικητές από δύο νίκες πέτυχαν οι  Βουτσινάς Ηλίας και ΒESHER (επί  των Κουβουτσάκη και 
Μιχαηλίδη) και μία νίκη ο ΔΟΥΗΣ Ν. επί του Κουβουτσάκη στο τελευταίο κρίσιμο παιχνίδι και ενώ το 
σκόρ εκείνη την στιγμή ήταν 4-4. Για τους ηττημένους εξαιρετική ήταν η εμφάνιση του ΣΙΨΑ Κ. που  
στους τρεις αγώνες που έδωσε πέτυχε ισάριθμες νίκες (επί των ΔΟΥΗ - ΒΟΥΤΣΙΝΑ - ΒΕSHER)  
κι ακόμη πολύ  καλή ήταν  η  προσπάθεια  των  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ  ΧΑΡ.  (μία  νίκη-δύο  ήττες)  και  του 
ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗ (τρεις ήττες).

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα και τα σκορ είναι τα εξής :

ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΘΕΟ : 4-5

Κουβουτσάκης  -   Βουτσινάς 0-3 (6-11,2-11,5-11)
Σιψάς -   Δούης 3-1 (11-5,7-11,11-7,11-5)
Μιχαηλίδης -   Βesher 0-3 (9-11,6-11,8-11)
Σιψάς -   Βουτσινάς 3-1 (11-5,7-11,12-10,11-6)
Κουβουτσάκης -   Βesher 0-3  (3-11,2-11,9-11)
Mιχαηλίδης -   Δούης 3-1  (12-10,7-11,11-9,11-9)
Σιψάς -   Βesher 3-0 (11-2,11-8,11-3)
Mιχαηλίδης -   Βουτσινάς 1-3 (6-11,12-10,10-12,4-11)
Κουβουτσάκης -   Δούης 0-3 (5-11,6-11,9-11)

Δείτε στιγμιότυπα  από τον αγώνα Βουτσινά-Μιχαηλίδη 3-1, σε VIDEO εδώ. Δείτε παρακάτω σχετικό 
φωτορεπορτάζ από τον αγώνα :

http://pofepa.weebly.com/uploads/5/7/2/5/5725823/20012008.mp4




23/01/08 Nίκη για την Σαλαμίνα επί της Βάρης με 5-4 ...

Στο  σημαντικότερο  παιχνίδι  της  2ης  αγωνιστικης  για  την  Β΄  κατηγορία  ΠΟΦΕΠΑ  η  ομάδα  του 
ΟΦΕΑΝ Σαλαμίνας κατάφερε να επιβληθεί εκτός έδρας της ομάδος του Δ. Βάρης με σκορ 5-4. Ο 
αγώνας ήταν αμφίροπος και παρά το ότι η Βάρη προηγήθηκε με 2-0 και 3-2 τελικά έχασε με 5-4 . Για 
τους νικητές από δύο νίκες πέτυχαν οι Δήμογλης και Ανδριανός και μία νίκη ο Χανδρινός. Για την 
ομάδα της Βάρης εξαιρετική η απόδοση του Προκοπίου που πέτυχε 3 νίκες και καμμία ήττα και ακόμη 
θετική η εμφάνιση του Δελακούρα με 1 νίκη και 2 ήττες. Συμμετοχή επίσης είχε και ο Καρατζάς με 3 
ήττες.

Ακολουθούν  παρακάτω  μερικά  φωτογραφικά  στιγμιότυπα  από  την  συνάντηση  των  δύο
ομάδων που διεξήχθη χθες 23/01/08 στην αίθουσα του Αρη Βούλας :

25/01/08 Κατάθεση 2670 € για τους πυρόπληκτους από τον ΠΟΦΕΠΑ ...

Εγινε σήμερα η κατάθεση 2670 € σε λογαριασμό υπέρ των πυροπλήκτων από το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ. 
Ως γνωστόν τα χρήματα αυτά προέρχονται από τα έσοδα της εκδήλωσης του Ομίλου μας, της 28/9/07 
όπου ο πρωταθλητής Ελλάδος Βλοτινός Ιωάννης μετείχε σε επίδειξη Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης με 
νέους  και  βετεράνους  αθλητές.  Το  ποσό  αυτό  που  συγκεντρώθηκε  από  την  διάθεση  των 
προσκλήσεων μεταξύ των μελών αλλά και των φίλων του ΠΟΦΕΠΑ επρόκειτο να παραδοθεί από τον 
ίδιο  τον  πρωταθλητή  μας,  μαζί  με  αντιπροσωπία  του  Δ.Σ.  στις  πληγείσες  περιοχές  του  Νομού 
Αρκαδίας. Ομως το βαρύ πρόγραμμα των υποχρεώσεων του Γιάννη Βλοτινού (από φέτος αγωνίζεται 
στην Γαλλική Α2 κατηγορία) δεν επέτρεψε να καταστεί αυτό δυνατό. Ετσι κατόπιν αυτού σήμερα ο 
Ταμίας του  ΠΟΦΕΠΑ κ.  Κυριακόπουλος  Δημ.  κατέθεσε  όλο το  ποσό των 2670 € στην Τράπεζα 
Κύπρου  στον  "Ειδικό  Λογ/σμό  Αρωγής  Πυροπλήκτων".  Για  μια  ακόμη  φορά  ευχαριστούμε  τον 
πρωταθλητή μας για την ευγενική συμμετοχή του, καθώς και όλους όσους βοήθησαν για την επιτυχία 
αυτής της φιλανθρωπικής εκδήλωσης.



26/01/08 Ήττα για την ΒΟΥΛΑ στο ντέρμπυ με Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα ...

Σε  αγώνα  της  Α΄  κατηγορίας  ΠΟΦΕΠΑ  που  έγινε  σήμερα  το  απόγευμα  στην  αίθουσα  του  Αρη 
Βούλας, η μεικτή ομάδα Βετεράνων Αγ.Βαρβάρας / Περάματος κατάφερε να νικήσει την γηπεδούχο 
και περισινή πρωταθλήτρια ομάδα του Δ. ΒΟΥΛΑΣ με σκορ 6-3. Ο αγώνας ήταν σκληρός και κρίθηκε 
από  την  εξαιρετική  εμφάνιση  του  Σιψά  Κ.  της  φιλοξενούμενης  ομάδας  όπου  πέτυχε  3  νίκες  σε 
ισάριθμους αγώνες και  σημάδεψε έτσι  το τελικό αποτέλεσμα.  Για τους νικητές εκτός του Σιψά Κ. 
αγωνίστηκαν και οι Μιχαηλίδης (1 νίκη - 2 ήττες) , Κουβουτσάκης (1 νίκη - 1 ήττα) , Τζανετής (1 νίκη). 
Για τους ηττημένους αγωνίστηκαν οι Μακρής Αγγ. (1 νίκη - 1 ήττα), Πλακαντωνάκης (2 νίκες - 1 ήττα), 
Σωχός (2 ήττες), Παπαδημητρίου (1 ήττα) και Ζέρδιλας (1 ήττα).

Αναλυτικά δείτε παρακάτω όλα τα σκορ και τη σειρά των αγώνων :

ΒΕΤΕΡ. Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΒΕΤΕΡ.ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  3-6

Μακρής Αγγελος - Μιχαηλίδης 3-0 (11-3,12-10,11-4)
Πλακαντωνάκης - Κουβουτσάκης 3-1 (11-7,11-7,10-12,11-4)
Σωχός - Σιψάς 0-3 (3-11,4-11,9-11)
Πλακαντωνάκης - Μιχαηλίδης 3-0 (12-10,11-5,11-6)
Μακρής - Σιψάς 0-3 (7-11,9-11,4-11)
Σωχός - Κουβουτσάκης 0-3 (8-11,5-11,4-11)
Πλακαντωνάκης - Σιψάς 1-3 (4-11,7-11,14-12,8-11)
Παπαδημητρίου - Μιχαηλίδης 0-3 (0-11,4-11,4-11)
Ζέρδιλας - Τζανετής 2-3 (9-11,11-7,5-11,11-5,4-11)

Και μερικές φωτογραφίες από τον σημερινό αγώνα :



29/01/08 Nίκη για την Σαλαμίνα 5-4 με τους ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ...

Στο  ντέρμπυ  των  πρωτοπόρων  της  Β΄  κατηγορίας  ΠΟΦΕΠΑ  μεταξύ  των  ομάδων  ΟΦΕΑΝ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Σαλαμίνας με σκορ 6-3.  Ο 
αγώνας διεξήχθη χθες (Δευτέρα) 28/01/08 στην έδρα του ΟΦΕΑΝ στην Σαλαμίνα και κρίθηκε οριακά 
στις  λεπτομέρειες.  Οι  τρεις  (3)  νίκες  που  πέτυχε  ο  παίκτης  Κατσαβριάς  των  ηττηθέντων  δεν 
απεδείχθησαν αρκετές για να τους φέρει την νίκη. Η σταθερή απόδοση των παικτών του ΟΦΕΑΝ στα 
υπόλοιπα παιχνίδια (με Ζιούβα και Καλπαξή) έδωσε τελικά την νίκη στην Σαλαμίνα.

Η διακύμανση και τα σκορ όλων των συναντήσεων :

ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 6-3

Ανδριανός - Ζιούβας 3-1 (11-6,7-11,15-13,11-6)
Δήμογλης - Καλπαξής 3-1 (8-11,11-4,11-6,11-6)
Χανδρινός - Κατσαβριάς 1-3 (7-11,9-11,11-8,7-11)
Δήμογλης - Ζιούβας 3-0 (11-5,11-2,11-9)
Ανδριανός - Κατσαβριάς 2-3 (10-12,11-8,11-9,5-11,10-12)



Χανδρινός - Καλπαξης 3-2 (11-13,9-11,11-4,11-8,11-6)
Δήμογλης - Κατσαβριάς 2-3 (5-11,10-12,11-7,11-8,6-11)
Χανδρινός - Ζιούβας 3-1 (11-9,12-10,6-11,11-7)
Ανδριανός - Καλπαξής 3-1 (11-9,9-11,11-6,11-7) 

Και μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον αγώνα : 



04/02/08 Άνετη νίκη για το Μαρούσι 8-1 επί της Δάφνης ...

ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΤΗ 
ΝΙΚΗ ΜΕ 8-1 ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ.

ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΕΝΑ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ  ΒΡΑΔΥ  ΚΑΙ  ΠΙΑΝΟΝΤΑΣ  ΠΟΛΥ  ΚΑΛΗ  ΑΠΟΔΟΣΗ  ΤΟ 
ΜΑΡΟΥΣΙ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΔΩΣΕ ΧΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΛΙ ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΟ ΝΕΟ ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. ΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, 
ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΙ ΝΤΙΠ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ.  

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ:

ΣΤΑΜΕΛΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1-3
ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ - ΖΑΦΕΙΡΗΣ 3-0
ΓΑΒΡΙΗΛ - ΝΤΙΠ 3-0 
ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. 3-2
ΣΤΑΜΕΛΟΣ - ΝΤΙΠ 3-1
ΓΑΒΡΙΗΛ - ΖΑΦΕΙΡΗΣ 3-0
ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ - ΝΤΙΠ 3-1 
ΓΑΒΡΙΗΛ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3-1
ΣΤΑΜΕΛΟΣ - ΖΑΦΕΙΡΗΣ 3-0

07/02/08 Eπιστροφή στις νίκες για τους ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ...

Επιστροφη στις νικες για την ομαδα Εκτος Αθηνων. Μετα απο ενα συναρπαστικο παιχνιδι κατάφερε 
να επικρατήσει της ομάδος του Δ.Βάρης με σκορ 5-4. Τρεις νικες  πέτυχε ο Κατσαβριας και απο μια 
Ζιουβας,  Καλπαξης  ,ενω για  την  Βάρη απο  2  νικες πέτυχαν  οι  Προκοπιου  και  Δελακουρας.  Το 
παιχνιδι ηταν συναρπαστικο και κριθηκε στις λεπτομερειες στον αγωνα Κατσαβρια-Προκοπιου οπου ο 
πρωτος κερδισε με 3-2 και χαρισε τη νικη στην ομαδα του.Τα αποτελεσματα:

Δελακουρας - Ζιουβας 3-2 (13-11 4-11 6-11 11-8 12-10 )
Προκοπιου - Καλπαξης 3-0 (11-6 11-5 11-8)
Καρατζας - Κατσαβριας 0-3 (5-11 4-11 8-11)
Προκοπιου - Ζιουβας 3-0 (11-9 11-5 11-9)
Δελακουρας - Κατσαβριας 1-3 (7-11 11-5 7-11 6-11)
Καρατζας - Καλπαξης 1-3 (8-11 11-9 9-11 6-11)
Προκοπιου - Κατσαβριας 2-3 (11-6 7-11 6-11 13-11 8-11)
Καρατζας - Ζιουβας 1-3 (5-11 4-11 11-9 8-11)
Δελακουρας - Καλπαξης 3-0 (11-9 11-6 12-10)

10/02/08 Συνέχισε το σερί των νικών η Μιλωνάρα ...

Στην 4η αγωνιστική της Α΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ η Μιλωνάρα συνέχισε το σερί των νικών της αφού 
κατάφερε  να  νικήσει  την  ομάδα  βετεράνων  Αγ.  Βαρβάρας/Περάματος  μετά  από  ένα  δραματικό 
παιχνίδι τριών ωρών με σκορ 5-4. Το παιχνίδι ήταν εξαιρετικό και ωρισμένοι αγώνες του ήταν πολύ 
υψηλού επιπέδου. Ξεχώρισαν με την εμφάνισή τους οι Ιγκνιάτοβις (Αγ.Β) που πέτυχε τρεις νίκες επί 
των  αντιπάλων παικτών  καθώς και  ο  Πολίτης  (Μιλ)  που πέτυχε  δύο  νίκες  αλλά  είχε  πολύ καλή 
απόδοση. Ιδιαίτερα να αναφέρουμε ότι ο αγώνας μεταξύ των πιο πάνω αναφερομένων παικτών ήταν 
διαφήμηση του αθλήματος και κατά την γνώμη αρκετών παρευρισκομένων ήταν επιπέδου Α1 Εθνικής 
κατηγορίας. Για την ιστορία δείτε παρακάτω αναλυτικά όλα τα σκορ και τη σειρά των αγώνων:



ΜΙΛΩΝΑΡΑ  -  ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ  5-4

Κουτσοφιός - Σιψάς 0-3 (8-11,8-11,2-11)
Πολίτης - Μιχαηλίδης 3-1 (11-6,7-11,11-4,11-8)
Κεχαγιάς - Ιγκνιάτοβιτς 0-3 (6-11,10-12,6-11)
Πολίτης - Σιψάς 3-0 (12-10,11-5,11-9)
Κουτσοφιός - Ιγκνιάτοβιτς 0-3  (6-11,3-11,4-11)
Κεχαγιάς - Μιχαηλίδης 3-1 (7-11,11-8,11-5,12-10)
Πολίτης - Ιγκνιάτοβιτς 1-3  (18-16,10-12,9-11,8-11)
Κεχαγιάς - Σιψάς 3-1 (11-5,8-11,13-11,11-4)
Κουτσοφιός - Μιχαηλίδης 3-1 (11-13,11-9,11-6,12-10) 

12/02/08 Aγ. Βαρβάρα/Πέραμα - Γλυφάδα 9-0 στην Α΄ ΠΟΦΕΠΑ ...

Σε  αγώνα για  την  Α΄  κατηγορία  ΠΟΦΕΠΑ η ομάδα  βετεράνων Αγ.  Βαρβάρας/Περάματος  νίκησε 
εύκολα  την  ομάδα  της  Γλυφάδας  με  σκορ  9-0.  Ο  αγώνας  διεξήχθη  χθες  στην  αίθουσα  της 
Αγ.Βαρβάρας και ήταν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Οπως δείχνει και το τελικό αποτέλεσμα η 
επικράτηση για τους νικητές ήταν πολύ εύκολη . Δείτε παρακάτω ωρισμένες φωτογραφίες από τον 
παραπάνω αγώνα :



14/02/08 Nίκη για το Μαρούσι 7-2 τους Εφοριακούς ...

Αλλους τρεις βαθμούς κατάφερε να πάρει η ομάδα του Δ. Αμαρουσίου αφού νίκησε την ομάδα των 
"Εφοριακών" με σκορ 7-2. Ο αγώνας κρίθηκε κυρίως από τις τρείς νίκες που πέτυχε ο Καλανδράνης 
επί των αντιπάλων του. Σημαντική όμως ήταν και η βοήθεια των Σταμέλου (2 νίκες) και Γαβριήλ (2 
νίκες). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελευταίος (Γαβριήλ) αγωνίζεται τον τελευταίο καιρό με πρόβλημα 
τραυματισμού (tennis elbow), αλλά προσπαθεί το καλύτερο για την ομάδα του. Για τους ηττημένους 
Εφοριακούς  αγωνίστηκαν  οι  Δημακόπουλος  (2  νίκες)  κι  ακόμη  οι  Σκορδάς-Καμπούρης  και 
Ιωάννου. Με την νίκη του αυτή το Μαρούσι πέρασε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 3 νίκες και 
1 ήττα και ισοβαθμεί με την ομάδα ΠΑΝΘΕΟ. Επόμενος αγώνας για την ομάδα του Δ. Αμαρουσίου 
είναι με την πρωτοπόρο ΜΙΛΩΝΑΡΑ εντός έδρας.

15/02/08 Νέα νίκη για το ΠΑΝΘΕΟ 9-0 τους Εφοριακούς ...

Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες η ομάδα του ΠΑΝΘΕΟ έκαμψε την αντίσταση των Εφοριακών με 
σκορ 9-0 και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας με 13 βαθμούς (4 νίκες-1 ήττα) έχοντας όμως 
έναν αγώνα περισσότερο από την δεύτερη ομάδα της ΜΙΛΩΝΑΡΑΣ (4 νίκες) που έχει 12 βαθμούς. Ο 
χθεσινός αγώνας ήταν σχετικά εύκολος παρά το ότι  ο Δημακόπουλος  των ηττημένων πάλεψε τα 
παιχνίδια του και πήρε αρκετά σετ. Για τους νικητές αγωνίστηκαν οι Besher (3 νίκες), Βουτσινάς (3 
νίκες) Δούης (2 νίκες) και Γιαλούρης (1 νίκη). Για τους ηττημένους αγωνίστηκαν οι Δημακόπουλος - 
Σκορδάς και Ιωάννου. 

18/02/08 Aνεβλήθη για τις 25/02/08 η Γ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ ...

Οπως ανακοινώθηκε από το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ, η προγραμματισμένη για σήμερα 5η Τακτική Γενική 
Συνέλευση  (επαναληπτική)  που  επρόκειτο  να  πραγματοποιηθεί  στις  7.30  μμ  στην  αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας,  λόγω της κακοκαιρίας και  των ισχυρών χιονοπτώσεων 
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για την επομένη Δευτέρα 25 / 02 / 08 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα.

19/02/08 Διεξήχθησαν με επιτυχία οι αγώνες Ανεξαρτήτων ΠΟΦΕΠΑ ...

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν το Σάββατο 16/2/08 οι ετήσια καθιερωμένοι αγώνες Ανεξαρτήτων 
Αθλητών (ανδρών και γυναικών) που διοργανώνει ο ΠΟΦΕΠΑ και μετέχουν Ανεξάρτητοι άνδρες και 
γυναίκες από ηλικίες 18 ετών και άνω.

Οι αγώνες διεξήχθησαν το απόγευμα 16/2/08 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας 
και κυριολεκτικά πρόλαβαν στο παρά πέντε την μεγάλη κακοκαιρία που στην συνέχεια ακολούθησε με 
τις μεγάλες χιονοπτώσεις και την αναβολή έτσι των αγώνων των ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ που επρόκειτο να 
διεξαχθούν την επομένη μέρα, Κυριακή 17/2/08. Στην φετεινή διοργάνωση των Ανεξαρτήτων αθλητών 
μετείχαν συνολικά 65 άτομα (άνδρες και γυναίκες) και υπήρξε σημαντική προσέλευση θεατών, φίλων 
του αθλήματος της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Οι αγώνες διεξήχθησαν σε 10 συνολικά τραπέζια και 
το σύστημα που ακολουθήθηκε ήταν στην αρχή σε ομίλους και στην συνέχεια νοκ-αουτ τόσο για τους 
νικητές των ομίλων (μετάλλια), όσο και για τους ηττημένους (γκρουπ παρηγοριάς).

Μπορείτε παρακάτω να διαβάσετε τους νικητές κατά κατηγορία :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΗΛΙΚΙΑΣ 18-40 ΕΤΩΝ

1. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
2. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
3. ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ



ΓΚΡΟΥΠ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ
1. ΕΚΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΗΛΙΚΙΑΣ 40-50 ΕΤΩΝ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
2. ΜΑΡΔΙΚΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
3. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΚΛ.
3. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ.

ΓΚΡΟΥΠ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ
1. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ.

ΗΛΙΚΙΑΣ 50-60 ΕΤΩΝ

1. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΜΜΑΝ.
2. ΔΕΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
3. ΝΤΙΠ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΚΩΝ.

ΓΚΡΟΥΠ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ
1. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΗΛΙΚΑΣ 60 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ

1. ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΔΗΣ ΚΩΝ.
3. ΔΗΜΙΔΗΣ ΔΗΜ.

ΓΚΡΟΥΠ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ
1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓ.
3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤ.
3. ΚΟΥΚΑ ΜΙΡΚΑ

ΓΚΡΟΥΠ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ
1. ΚΑΛΥΒΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Eπίσης τιμήθηκε με την πλακέτα του ΠΟΦΕΠΑ ο ανεξάρτητος αθλητής ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ για την 
συμμετοχή  του  αφού  ήλθε  από  τον  Βόλο  για  να  πάρει  μέρος  στους  αγώνες  ...Και  τώρα δείτε 
παρακάτω μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από τους αγώνες των Ανεξαρτήτων:





26/02/08 Εγινε χθες η Γ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ και η κοπή της πίττας..

Χθες (Δευτέρα 25/02/08) έγινε η αναβληθείσα από 18/2/08 5η τακτική Γ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ με βασικά 
θέματα τον οινονομικό και διοικητικό απολογισμό του έτους 2007 καθώς και τον προυπολογισμό του 
τρέχοντος έτους 2008 . Παράλληλα έλαβε χώρα και η κοπή της πίττας του Ομίλου. Κατ’ αρχήν έγινε ο 
Διοικ. απολογισμός από τον πρόεδρο κ. Πλακαντωνάκη ο οποίος εκτος των άλλων τόνισε την  ανάγκη 
να επεκτείνει ο ΠΟΦΕΠΑ τις δραστηριότητές του πιθανόν και σε άλλες περιοχές και να πλαισιώσουν 
τις  εκδηλώσεις  του  Ομίλου  περισσότεροι  φίλοι  του  αθλήματος.  Στην  συνέχεια  αναγνώστηκε  ο 
Οικονομικός  απολογισμός  του  2007  από  τον  ταμία  κ.  Κυριακόπουλο  καθώς και  ο  οικον. 
προυπολογισμός του 2008. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών για διάφορα θέματα και η όλη 
εκδήλωση έκλεισε  με την κοπή της πίττας από τον Αντιπρόδερο του ΠΟΦΕΠΑ κ. Γιαλούρη Λουκά. 

Ακολουθούν πιο κάτω ωρισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα από την χθεσινή Γ.Σ :  

27/02/08 Tο ΠΑΝΘΕΟ πέρασε νικηφόρα και από το Μαρούσι ...

Χθες εγινε το παιχνιδι της ομαδος ΠΑΝΘΕΟ με το Μαρουσι στις εγκαταστασεις του Αμαρουσιου. Ο 
αγωνας ηταν σχετικα ευκολος για το ΠΑΝΘΕΟ δεδομένου οτι οι δυο βασικοι παικτες του Βουτσινας 
και Beshir  πετυχαν απο τρεις νικες ο καθενας και ετσι  το τελικο αποτελεσμα  6 – 3 ήλθε σχετικά 
άνετα.  



Αναλυτικα τα αποτελεσματα εχουν ως ακολουθως :

Βουτσινας -  Σταμελος     3 – 2 ( 11-8,8-11,11-5,11-13,11-2) 
Δουης  -  Γαβριηλ 0 – 3 ( 1-11,4-11,4-11 )
Beshir -  Καλανδρανης 3 – 0 ( 11-3,11-8,11-8 )
Βουτσινας -  Γαβριηλ 3 – 0 ( 11-7,11-6,11-6 )
Beshir  -  Σταμελος 3 – 0 ( 11-2,11-8,11-7 )
Δουης  -  Καλανδρανης 0 –3 (  11-13,9-11,3-11 )
Beshir  -  Γαβριηλ    3 – 0 ( 11-8,11-1,11-6 )
Βουτσινας -  Καλανδρανης 3 – 2 ( 3-11,11-3,11-13,11-9,11-9 )
Γιαλουρης  -  Σταμελος 1 – 3 (11-9   9-11   1-11  7-11 )

28/02/08 Νικητής ο Σ.Ε. Εμπορικής Τραπέζης στο ντέρμπυ της Γ' Κατηγοριας ...

Χθες  έγινε  ο  αγώνας  μεταξύ  των  ομάδων  του  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  στην  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ  και  του  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  της  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ.  Λόγω  της 
υπάρχουσας βαθμολογικής  κατάταξης  ο  αγώνας ήταν  πολύ σημαντικός  και  όντως εξελίχθηκε  σε 
ντέρμπι. Ο αγώνας έγινε στο κέντρο της Αθήνας, στην έδρα του Σ.Ε.Ε.Τ.. Το σκορ κάποια στιγμή 
ήταν 3-3 και τελικά έφτασε στο 6-3 υπέρ του Σ.Ε.Ε.Τ. Αυτή τη στιγμή στην 1η θέση της βαθμολογίας 
ισοβαθμούν ακόμα και στα σετ η ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ και ο Σ.Ε.Ε.Τ. και έχουν 15 βαθμούς. Συνεπώς, 
καθοριστικός πλέον είναι  ο μεταξύ τους αγώνας για την κατάκτηση της 1ης θέσης στην κανονική 
περίοδο, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα.Ακολουθεί φωτορεπορτάζ από τον 
χθεσινό αγώνα :



05/03/08 Ορισμός ημερομηνιών διεξαγωγής play off A' Kατηγορίας ...

Καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων ΠΟΦΕΠΑ της Α' κατηγορίας όπως προσέλθουν σε κοινή 
συνάντηση με το Δ.Σ. του ΠΟΦΕΠΑ την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 Μαρτίου 2008, ώρα 6.30 μμ, στα γραφεία του 
Αρη Βούλας, προκειμένου να οριστούν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων play off καθώς και η 
κλήρωση  της  σειράς  των  αγώνων.  Υπενθυμίζουμε  ότι  στα play off αυτά  οι  4  ομάδες  που  θα 
τερματίσουν πρώτες στην κανονική περίοδο θα αγωνιστούν (ένας προς όλους) για τις θέσεις 1 έως 4, 
και  οι  4 επόμενες ομάδες της κανονικής περιόδου θα αγωνιστούν με το ίδιο σύστημα (ένας προς 
όλους) για τις θέσεις 5 έως 8. Ακόμη να θυμίσουμε ότι στα play off ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ όλη η βαθμολογία 
της κανονικής περιόδου.   



13/03/08 Eγινε η κλήρωση των play off της Α' κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ ...

Εγινε χθες το απόγευμα 12 Μαρτίου στα γραφεία του ΠΟΦΕΠΑ  η κλήρωση των play off  της Α' 
κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ 2007-08 για τις θέσεις 1-4 και 5-8. Από την  κλήρωση που έγινε παρουσία 
αρκετών εκπροσώπων των ομάδων προέκυψε το ακόλουθο πρόγραμμα :

ΘΕΣΕΙΣ 1-4

Σάββατο 29 Μαρτίου 2008 ώρα 7 μμ (αίθουσα Αρη Βούλας)
ΜΙΛΩΝΑΡΑ - ΠΑΝΘΕΟ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - Δ. ΒΟΥΛΑΣ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Κυριακή 30 Μαρτίου 2008 ώρα 5 μμ (αίθουσα Αρη Βούλας)
ΠΑΝΘΕΟ - Δ. ΒΟΥΛΑΣ
ΜΙΛΩΝΑΡΑ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Κυριακή 30 Μαρτίου 2008 ώρα 7 μμ (αίθουσα Αρη Βούλας)
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - ΠΑΝΘΕΟ
Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΜΙΛΩΝΑΡΑ
-----------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΣΕΙΣ 5-8

ΓΛΥΦΑΔΑ - Δ. ΔΑΦΝΗΣ
Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ......18/03/2008 ώρα 1930
-----------------------------------------------------------------------------------------
Δ. ΔΑΦΝΗΣ - ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ
ΓΛΥΦΑΔΑ - Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
-----------------------------------------------------------------------------------------
Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - Δ. ΔΑΦΝΗΣ........20/03/2008 ώρα 1930
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΓΛΥΦΑΔΑ
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ολοι οι αγώνες για τις θέσεις 5-8 θα γίνουν στην αίθουσα του Αρη Βούλας σε ημερομηνίες και ώρες 
που θα συμφωνηθούν μεταξύ των υπευθύνων των ομάδων.

13/03/08 Αποχώρησε η "ΝΙΚΗ" από την Γ' κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ ...

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε ο υπεύθυνος της ομάδος ΝΙΚΗ που έπαιζε στην Γ' κατηγορία 
ΠΟΦΕΠΑ 2007-08, για λόγους ανωτέρας βίας αναγκάζονται να αποχωρήσουν από τις υπόλοιπες 
συναντήσεις. Κατόπιν αυτού μηδενίζονται και καταλαμβάνουν έτσι οριστικά την τελευταία θέση της 
βαθμολογίας. Θυμίζουμε ότι οι μέχρι τώρα διεξαχθείσες συναντήσεις της ΝΙΚΗΣ δεν υπολογίζονται, 
όπως αυτό σαφώς ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΟΦΕΠΑ (άρθρο 26α).

19/03/08 Hρακλής Ηρακλείου-Εκτός Αθηνών 5-4 ...

Περασε και απο το Βραχατι ο Ηρακλής Ηρακλείου. Μετα απο ενα συναρπαστικο αγωνα η ομαδα του 
Ηρακλειου κερδισε 5-4 και παρεμεινε στην πρωτη θεση. Οι δυο ομαδες ανανεωσαν το ραντεβου τους 
για τους αγωνες των μπαραζ. Τα αναλυτικά αποτελεσματα :                                            

Ζιουβας - Παπαδακης 2-3 
Κατσαβριας - Νικολιτς 3-0 
Καλπαξης - Μαγγος 0-3 
Κατσαβριας - Παπαδακης 3-0
Ζιουβας - Μαγγος 0-3 
Καλπαξης - Ραπτακης 1-3 
Κατσαβριας - Μαγγος 1-3 



Καλπαξης - Παπαδακης 3-1 
Ζιουβας - Ραπτακης 3-1

27/03/08 Στην τελική ευθεία τα πρωταθλήματα ΠΟΦΕΠΑ ...

Ελάχιστοι  πλέον  αγώνες  απομένουν  για  την  ολοκλήρωση  της  Α'  φάσης  των  ομαδικών  αγώνων 
ΠΟΦΕΠΑ κατηγοριών Α-Β-Γ προκειμένου έτσι να προχωρήσει η διεξαγωγή της επόμενης φάσης των 
Play off. Πιο συγκεκριμένα η κατάσταση κατά κατηγορία έχει ως εξής :

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι αγώνες της Α' φάσης και έχουν ήδη οριστεί οι συναντήσεις των play 
off που θα διεξαχθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 29-30 Μαρτίου στην αίθουσα της Βούλας . Το 
σχετικό πλήρες προγραμμα μπορείτε να το δείτε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας στο MENU / 
AΓΩΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ .

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απομένει μόνο ένας αγώνας για την ολοκλήρωση της Α΄φάσης που όμως δεν επηρεάζει σημαντικά 
την τελική κατάταξη.  Στην τετράδα για τις  θέσεις 1-4 έχουμε τις  ομάδες ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΑΚ Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ &  ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ενώ για τις θέσεις 5-8 έχουμε τις 
ομάδες ΘΗΣΕΑΣ - ΔΑΦΝΗ 2006-Δ.ΒΑΡΗΣ & ΛΕΩΝ. Ηδη για την επόμενη Δευτέρα  31/3/08 ώρα 7 
μμ στα Γραφεία του ΠΟΦΕΠΑ στη Βούλα έχει οριστεί συνάντηση με τους εκπροσώπους των ομάδων 
και το Δ.Σ προκειμένου να γίνει ορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των play off και οι σχετικές 
κληρώσεις .

Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στη Γ΄κατηγορία μετά και την αποχώρηση της ομάδος ΝΙΚΗ απέμειναν επτά (7) μόνο ομάδες και 
υπολείπονται 3 μόνο αγώνες για την ολοκλήρωση της Α΄φάσης τουλάχιστον μέχρι την στιγμή που 
γραφεται  το  κείμενο  αυτό  (ΕΡΜΗΣ-Σ.Υ.  ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ,  ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ  ΑΜΑΡ-ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ 
ΑΜΑΡ., ΑΝΕΞ. ΑΛΙΜΟΥ-ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΑΜΑΡ.). Οι 4 ομάδες που θα διεκδικήσουν στα play off την 
άνοδό  τους  στην  Β΄κατηγορία  είναι  οι  ALPHA  BANK  -  Σ.Ε.  ΕΜΠΟΡ.ΤΡΑΠΕΖΗΣ  -  Σ.Υ.  ΤΡΑΠ. 
ΕΛΛΑΔΟΣ & ΕΡΜΗΣ). 

Η πρόσκληση των εκπροσώπων των ομάδων για τον ορισμό και κλήρωση των play off ισχύει και εδώ 
για την Δευτέρα 31/3/08 ώρα 7 μμ στα Γραφεία του ΠΟΦΕΠΑ στη Βούλα.

30/03/08 Πρωταθλήτρια 2007-08 η "Μιλωνάρα"...

Διεξήχθη  με  επιτυχία  το  Σαββατοκύριακο 29-30/3/08  η  τελική  φάση (play  off)  της  Α'  κατηγορίας 
ΠΟΦΕΠΑ για την χρονιά 2007-08 στην αίθουσα του Αρη Βούλας. Μετά από συναρπαστικούς αγώνες 
άξια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα "ΜΙΛΩΝΑΡΑ" που πραγματικά ήταν ανώτερη σε όλους τους 
τομείς. Πέτυχε τρεις ακόμη διαδοχικές νίκες και τερμάτισε έτσι αήττητη και στην φάση των play off . 
Tην ομάδα της Μιλωνάρας απαρτίζουν οι αξιόλογοι Βετεράνοι αθλητές : Κεχαγιάς Κ. - Κουτσοφιός Κ. 
& Πολίτης Παναγιώτης. Θερμά συγχαρητήρια !!

Να  αναφέρουμε  επίσης  ότι  2η  τερμάτισε  η  ομάδα  του  Δ.  Βούλας  ,  3η  η  ομάδα  Βετεράνων Αγ. 
Βαρβάρας & Περάματος & 4η η ομάδα ΠΑΝΘΕΟ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων play off 
για τις θέσεις 1-4 που διεξήχθησαν 29-30/3/08 είναι τα εξής :

Σάββατο 29/3/08

Μιλωνάρα - Πάνθεο 6-3
Δ.Βούλας - Αγ.Βαρβ/Πέραμα 6-3

Κυριακή 30/3/08



Μιλωνάρα - Αγ. Βαρβ/Πέραμα. 6-3
Δ. Βούλας - Πάνθεο 5-4
Μιλωνάρα - Δ. Βούλας 6-3
Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα - Πάνθεο. 6-3

Την αναλυτική τελική βαθμολογία όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά και τους ανωτέρω αγώνες μπορείτε 
να δείτε στην ιστοσελίδα μας στο ΜΕΝU / ΑΓΩΝΕΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ / Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

01/04/08 Εγινε η κλήρωση των play off για Β΄και Γ΄κατηγορίας ...

Πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα 31/3/08 στα Γραφεία του ΠΟΦΕΠΑ στην Βούλα οι κληρώσεις 
των  αγώνων play  off  για  τις  κατηγορίες  Β'  και  Γ'.  Αναλυτικά  όλα  τα  προγράμματα  των  αγώνων 
μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα μας στο ΜΕΝU / AΓΩΝΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Υπενθυμίζουμε 
ότι όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στις αναγραφόμενες στο πρόγραμμα ώρες στην αίθουσα Πινγκ-
Πονγκ του Αρη Βούλας. 

14/4/08 Kοντά στη "σωτηρία" η Γλυφάδα ...

Στις 10/04/2008  έγινε ο αγώνας των play off μεταξύ των ομάδων ΓΛΥΦΑΔΑΣ και Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 
αγώνας ήταν πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα για την ομάδα της ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την παραμονή  στην Α’ 
κατηγορία. Η ομάδα της ΓΛΥΦΑΔΑΣ χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες έκαμψε την αντίσταση 
του ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με σκορ 6-3. Για τους νικητές αγωνίστηκαν οι Χατουτζίδης (3 νίκες) , Λογοθέτης (2 
νίκες),  Παγουρτζής  (1  νίκη).  Για  τους  ηττημένους  αγωνίστηκαν  οι  Γαβριήλ,  Καλανδράνης και 
Σταμέλος. 

Επίσης το Σάββατο 12/04/2008 έγινε ο αγώνας των PLAY OFF μεταξύ των ομάδων Γλυφάδας και Δ. 
Δάφνης για τις θέσεις 5 – 8 της Α κατηγορίας. Η ομάδα της Γλυφάδας νίκησε χωρίς δυσκολία την 
ομάδα της Δάφνης με σκορ 5 – 4. Για τους νικητές αγωνίστηκαν οι Χατουτζίδης (2 νίκες), Λογοθέτης 
(2 νίκες) , Παγουρτζής (1 νίκη), Μαλατέστας Μ , Τσακανίκας Α . Για τους ηττημένους αγωνίστηκαν οι 
Παπαδόπουλος Λ. (2 νίκες) , Μανουσάκης Χ. (2 νίκες) και Ντιμπ Μ..

Μετά τις δύο νίκες αυτές η Γλυφάδα καλείται να αγωνιστεί στον τελευταίο κρίσιμο αγώνα των play off 
με την ομάδα των ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ όπου ο νικητής θα παραμείνει στην Α΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ, ο δε 
ηττημένος  θα  υποβιβαστεί  στην  Β΄  κατηγορία  μαζί  με  την  ομάδα  του  Δ.  Δάφνης  που  ήδη  έχει 
υποβιβαστεί . Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες .

Δείτε VIDEO με μερικές φάσεις από τον αγώνα : Παπαδόπουλος Λ.-Λογοθέτης Ι. 3-2

http://pofepa.weebly.com/uploads/5/7/2/5/5725823/glifada_dafni.wmv


15/04/08 ALPHA BANK και Σ.Ε. ΕμπορικήςΤραπέζης ανήλθαν στην Β΄κατηγορία ...

Οι ομάδες ALPHA BANK και Σ.Ε. Εμπορικής Τραπέζης τελείωσαν τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους 
στα πλαίσια των play off της Γ΄ κατηγορίας ΠΟΦΕΠΑ επιτυγχάνοντας τον αντικειμενικό τους στόχο 
που ήταν ή άνοδος στην Β' κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ της επόμενης σεζόν 2008-09 . Πιο συγκεκριμένα η 
ALPHA BANK πέτυχε το απόλυτο στις νίκες κατά την διάρκεια των play off (3 αγώνες - 3 νίκες) και 
έφθασε  έτσι  συνολικά  τους  27  βαθμούς  (9  αγ  -  9  νίκες)  και  ανακηρύχθηκε  πρωταθλήτρια  Γ' 
κατηγορίας  ΠΟΦΕΠΑ  και  πήρε  έτσι  πανηγυρικά  το  πρώτο  εισιτήριο  που  την  οδήγησε  στην  Β' 
κατηγορία  ΠΟΦΕΠΑ.  Στην  2η  θέση  τερμάτισε  η  ομάδα  του  Συλλόγου  Εργαζομένων  Εμπορικής 
Τραπέζης που υπέστη μόνο 2 ήττες σε σύνολο 9 αγώνων (και οι δύο από την πρωταθλήτρια ομάδα 
της ALPHA BANK) και οι βαθμοί που συγκέντρωσε ήταν 23 και πήρε έτσι το 2ο εισιτήριο της ανόδου 
για την Β' κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ . 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την αξιόλογη προσπάθεια που κατέβαλαν καθ 
όλην την διάρκεια των αγώνων.Δείτε παρακάτω και δύο φωτογραφίες των ομάδων που ανέβηκαν 
κατηγορία (ALPHA BANK & Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ.ΤΡΑΠ.) μετά το πέρας του μεταξύ των αγώνα στην διάρκεια 
των play off .



21/04/08 Oλοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα του ΠΟΦΕΠΑ ...

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν χθες 20/4/08 όλα τα πρωταθλήματα του ΠΟΦΕΠΑ (Α-Β-Γ κατηγορίες) 
για την τρέχουσα σεζόν 2007-08 . Πιο συγκεκριμένα διεξήχθησαν οι τέσσερις τελευταίοι αγώνες των 
play off για την Β΄ κατηγορία θέσεις 1-4 στους οποίους ξεχώρισαν οι ομάδες Ηρακλής Ηρακλείου και 
ΑΚ Αμαρουσίου που πέτυχαν από 2 νίκες και ολοκλήρωσαν έτσι τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους μέ 
επιτυχία.

Αναλυτικά είχαμε τα εξής αποτελέσματα :
Ηρακλής Ηρακλείου - Εκτός Αθηνών 6-3
ΑΚ Αμαρουσίου - ΟΦΕΑΝ Σαλαμίνας 5-4
ΑΚ Αμαρουσίου - Εκτός Αθηνών 6-3
Ηρακλής Ηρακλείου - ΟΦΕΑΝ Σαλαμ. 6-3

Μετά  τα  ανωτέρω  αποτελέσματα  πρωταθλήτρια  ομάδα  Β΄κατηγορίας  αναδείχθηκε  ο  Ηρακλής 
Ηρακλείου με 28 βαθμούς και παίρνει το πρώτο είσιτήριο ανόδου στην Α΄ ΠΟΦΕΠΑ. Στην 2η θέση το 
ΑΚ Αμαρουσίου ισοβάθμησε με τον ΟΦΕΑΝ Σαλαμίνας αλλά δυστυχώς χάνει την άνοδο γιατί υστερεί 
στα μεταξύ τους παιχνίδια (νίκησε στα  play off 5-4 αλλά είχε χάσει στην κανονική περίοδο με 7-2). 
Ετσι  λοιπόν  η  ομάδα  του  ΟΦΕΑΝ Σαλαμίνας  κέρδισε  το  2ο  εισιτήριο  ανόδου  στην  Α΄κατηγορία 
ΠΟΦΕΠΑ 2008-09.

Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες για την αξιόλογη προσπάθεια που κατέβαλαν. Με την ευκαιρία της 
ολοκλήρωσης  όλων  των  πρωταθλημάτων  ΠΟΦΕΠΑ  2007-08  θεωρούμε  καλό  να  κάνουμε  μια 
συνοπτική  αγωνιστική  ανακεφαλαίωση  όλων  των  κατηγοριών  και  συγχρόνως  να  προβούμε  σε 
ωρισμένες επισημάνσεις που πιθανόν να χρησιμεύσουν στο μέλλον.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνολικά διεξήχθησαν 36 αγώνες και πρωταθλήτρια με σημαντική διαφορά δυναμικότητας από τις 
υπόλοιπες ομάδες αναδείχθηκε η "ΜΙΛΩΝΑΡΑ" με δεύτερη την ομάδα του Δ.ΒΟΥΛΑΣ και τρίτη την 
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ. Στην 4η θέση τερμάτισε το ενισχυμένο ΠΑΝΘΕΟ και από κει και κάτω στις 



θέσεις 5-8 ξεχώρισε ο Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ που με άνεση κράτησε την 5η θέση, οι ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ οριακά 
στο τελευταίο αγώνα των  play off κατάφεραν να νικήσουν την ΓΛΥΦΑΔΑ και  να τερματίσουν 6οι 
παραμένοντας στην Α΄ κατηγορία. Τις 2 τελευταίες θέσεις 7-8 κατέλαβαν οι ομάδες της ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
(7η) και ΔΑΦΝΗ (8η) και οδηγήθηκαν έτσι στον υποβιβασμό στην Β΄ κατηγορία.

Γενικά υπήρξε καλή σχετικά "ροή" των αγώνων στην διάρκεια της κανονικής περιόδου, όμως καλό θα 
είναι  κατά  πολλούς  να  εξεταστεί  η  περίπτωση  να  υπάρξει  από  του  χρόνου  πρόγραμμα  με 
"συγκεκριμένες" ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων. Είναι ένα θέμα που σίγουρα θα απασχολήσει 
το Δ.Σ. την επόμενη χρονιά.

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνολικά  διεξήχθησαν  και  εδώ  36  αγώνες  και  πρωταθλήτρια  ομάδα  αναδείχθηκε  ο  Ηρακλής 
Ηρακλείου κάνοντας μόνο μία ήττα σε 10 αγώνες .Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ήταν εύκολη ή 
υπόθεση άνοδος για την ομάδα των Νίκολιτς-Μάγκου-Παπαδάκη & Ραπτάκη. Στη 2η θέση είχαμε 
ισοβαθμία 2 ομάδων (ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ & ΑΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) όπου με καλύτερη διαφορά στα 
μεταξύ τους παιχνίδια  υπερίσχυσε η Σαλαμίνα και ανεβαίνει μαζί με το Ηρακλή στην Α΄ κατηγορία. 
Στην 4η θέση έμεινε και φέτος η ομάδα ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ. Στην 5η θέση είχαμε καθαρά την ομάδα 
του ΘΗΣΕΑ και στην 6η τερμάτισε η ΔΑΦΝΗ 2006 κερδίζοντας στο τελευταίο παιχνίδι των play off την 
ΒΑΡΗ και συγχρόνως την παραμονή της στην Β΄ κατηγορία. Η Βάρη τερμάτισε στην 7η θέση και
υποβιβάστηκε  πληρώνοντας  έτσι  το  τίμημα  του  ότι  αγωνίστηκε  ελλειπής  σε  ωρισμένα  κρίσιμα 
παιχνίδια. Τέλος στην 8η θέση και τον υποβιβασμό βρίσκουμε την ομάδα ΛΕΩΝ που παρ όλο που 
ενισχύθηκε με τον Κολαίτη,  ουσιαστικά δεν "προλάβαινε"  να κερδίσει  το χαμένο έδαφος από την 
κανονική περίοδο.

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ουσιαστικά επρόκειτο για την κατηγορία με τα περισσότερα προβλήματα τόσο στη έγκαιρη διεξαγωγή 
των  αγώνων  όσο  και  στη  συμμετοχή  των  ομάδων  που  αρχικά  είχαν  δηλώσει  συμμετοχή.  Πιο 
συγκεκριμένα ενώ αρχικά εδήλωσαν συμμετοχή 9 ομάδες, στην συνέχεια και προτού καν ξεκινήσουν 
οι αγώνες, είχαμε μια αποχώρηση και έμειναν 8. Μετά όμως και στα μέσα περίπου της σεζόν είχαμε 
και  νέα  αποχώρηση  και  έμειναν  έτσι  τελικά  7  ομάδες.  Συνολικά  διεξήχθησαν  30  αγώνες  και 
πρωταθλήτρια και αήττητη τερμάτισε η ομάδα της ALPHA BANK (9 αγ-9 νικ). Στην 2η θέση τερμάτισε 
η ομάδα του Συλλόγου Εργαζομένων Εμπορικής Τραπέζης και μαζί με την ALPHA BANK ανήλθαν 
στην Β΄ κατηγορία ΠΟΦΕΠΑ για την επόμενη χρονιά 2008-09. Στην τρίτη θέση είχαμε τον ΕΡΜΗ και 
στην  4η  τον  Σύλλογο  Υπαλλήλων  Τραπέζης  Ελλάδος  όπου  θα  χρειαστεί  να  αναμένουν  σαν 
επιλαχόντες για πιθανή άνοδο, ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής που θα υπάρξουν την επόμενη 
σεζόν 2008-09. Τελειώνοντας αξίζει επίσης να αναφέρουμε τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν 
και οι υπόλοιπες ομάδες της Γ΄κατηγορίας που συμμετείχαν και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και είναι 
οι ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΜΑΡ. (5η), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΛΙΜΟΥ (6η) και ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΑΜΑΡ. (7η). 

Tέλος αφού ευχαριστήσουμε  όλους  όσους  συμμετείχαν στους αγώνες και  τις  δραστηριότητες  του 
ΠΟΦΕΠΑ για τη χρονιά 2007-08, σας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!

01/05/08 Ματαιώθηκε η εκδρομή για Βάρνα ...

Λόγω μικρής συμμετοχής  ακυρώθηκε η εκδρομή για Βάρνα που σκόπευε να πραγματοποιήσει  ο 
ΠΟΦΕΠΑ  προκειμένου  να  συμμετάσχει  στους  Βαλκανικούς  Αγώνες  Βετεράνων  που  είναι 
προγραμματισμένοι να γίνουν στην πόλη της Βουλγαρίας μεταξύ 27 και 29 Ιουνίου 2008. Αντί της 
εκδρομής  αυτής  υπάρχει  η  εναλλακτική  πρόταση  της  οργάνωσης  άλλης  εκδρομής  ,  πάλι  στην 
Βουλγαρία στην πόλη ALBENA που βρίσκεται μάλιστα πολύ κοντά στην Βάρνα (30 χλμ). Στην πόλη 
αυτή στο διάστημα 10-13 Ιουλίου διεξάγεται διεθνές τουρνουά ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ για Βετεράνους (ηλίκίας 
30 ετών και  άνω) αλλά και  για  παιδιά  9 -  15 ετών.  Περισσότερα στοιχεία  για  την εκδρομή αυτή 
μπορείτε να δείτε στη σχετική ιστοσελίδα των διοργανωτών κάνοντας κλικ ΕΔΩ.   

http://www.balkantabletennis.com/index.files/Page777.htm


20/05/2008 Tουρνουά Ανεξαρτήτων-Βετεράνων από τον ΑΣΕΑ Δράμας ...

Πληροφορούμε  τους  φίλους  της  Επιτραπέζιας  Αντισφαίρισης  ότι  ο  ΑΣΕΑ  ΔΡΑΜΑΣ  διοργανώνει 
Τουρνουά (ΟΡΕΝ) για Ανεξάρτητους και Βετεράνους Αθλητές την ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΙΟΥ στην Δράμα 
και  μπορείτε  να  δείτε  την  σχετική  προκήρυξη  των αγώνων σε  αρχείο  word  κάνοντας  κλικ  ΕΔΩ. 
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παράγοντες του ΑΣΕΑ ΔΡΑΜΑΣ για την αξιόλογη πρωτοβουλία 
τους και ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην προσπάθειά τους.  Καλούμε δε όλους τους φίλους του 
Πινγκ-Πονγκ Ανεξάρτητους και Βετεράνους απ’ όλη την Ελλάδα να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή 
δηλώνοντας συμμετοχή και δίνοντας έτσι με την παρουσία τους το ηθικό στήριγμα που χρειάζονται 
τέτοιες πρωτοβουλίες στο χώρο του αθλήματος που όλοι αγαπάμε. Δείτε παρακάτω και την αφίσα 
των αγώνων.  

22/05/08 Αγώνες "DOUBLES" διοργανώνει ο ΠΟΦΕΠΑ ...

Tην Κυριακή 1 Ιουνίου 2008 ο ΠΟΦΕΠΑ προκήρυξε την διεξαγωγή φιλικών συναντήσεων (τουρνουά) 
διπλών αγωνισμάτων (doubles) για βετεράνους και ανεξάρτητους αθλητές. Οπως διαβάσαμε στην  
προκήρυξη που κυκλοφόρησε, (ΜΕΝU/AΓΩΝΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/2007-08), οι αγώνες θα διεξαχθούν 
με τους αθλητές που αγωνίστηκαν φέτος στα εσωτερικά πρωταθλήματα του ΠΟΦΕΠΑ χωρισμένους 
σε δύο κατηγορίες δυναμικότητας και η σύνθεση των ζευγαριών θα καθοριστεί μετά από κλήρωση. Οι 
αγώνες όπως είπαμε θα γίνουν την Κυριακή 01/06/08 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου 
Βούλας με ώρα έναρξης 10 π.μ. Δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να αποστέλλονται μέχρι το Σάββατο 
31/5/08  στο  fax  210.8993557 ή  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  info@pofepa.gr  Μπορείτε  επίσης να 
δείτε και την προκήρυξη των αγώνων σε αρχείο word κάνοντας κλικ ΕΔΩ.   

http://www.pofepa.gr/wb/media/DOUBLES08.doc
mailto:info@pofepa.gr
http://www.pofepa.gr/wb/media/ASEA1.doc


23/05/2008 Mεγάλη η συμμετοχή στην εκδρομή για ΑLBENA ...

Πραγματοποιείται οριστικά η εκδρομή που οργανώνει ο ΠΟΦΕΠΑ για την ΑLBENA της Βουλγαρίας 
όπου διεξάγεται  διεθνές  τουρνουά Βετεράνων αλλά και  παιδιών 9-15 ετών.  Οι  συμμετοχές  μέχρι 
στιγμής ανέρχονται σε 50 άτομα (συνοδοί και αθλητές) και δεν υπάρχει δυνατότητα για επί πλέον 
άτομα  ,  εκτός  και  αν  υπάρξουν  ακυρώσεις  της  τελευταίας  στιγμής   οπότε  και  θα  υπάρξει  λίστα 
αναμονής για τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8 Ιουλίου (από Αθήνα) και η 
επιστροφή 14 Ιουλίου (6 διανυκ/σεις). Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκδρομή καλό 
ταξίδι, καλή επιτυχία στους αγώνες και καλή διασκέδαση .Δείτε παρακάτω μια μικρή φωτογραφία από 
την παραλιακή πόλη της Βουλγαρίας ALBENA που θα γίνει το τουρνουά και η εκδρομή του  ΠΟΦΕΠΑ 
.

26/05/08 Eπιτυχής η διοργάνωση στο τουρνουά της Δράμας ...

Με  μεγάλη  επιτυχία  διεξήχθη  χθες  Κυριακή  25/5/08  το  1ο  ΟΡΕΝ  Τουρνουά  Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης για Ανεξάρτητους και Βετεράνους Αθλητές στην Δράμα που διοργάνωσε ο τοπικός 
Αθλητικός  Σύλλογος  Επιτραπέζιας  Αντισφαίρισης.  Οι  αγώνες είχαν μεγάλη απήχηση και  υπήρξαν 
συμμετοχές από πολλά μέρη της Ελλάδας όπως Αθήνα-Θεσ/νίκη-Καβάλα-Κομοτηνή-Γιάννενα-Βόλο. 
Συνολικά  συμμετείχαν  σε  όλες  τις  κατηγορίες  (Βετεράνοι  και  Ανεξάρτητοι)  71  αθλητές  !!. Η  όλη 
οργάνωση υπήρξε εξαιρετική  και  αξίζουν  πολλά  συγχαρητήρια  στον  ΑΣΕΑ Δράμας και  σε  όλους 
όσους  βοήθησαν  να  διεξαχθεί  το  τουρνουά  αυτό.  Ελπίζουμε  και  ευχόμαστε  να  γίνει  θεσμός  το 
τουρνουά  της  Δράμας  και  του  χρόνου  να  υπάρξουν  ακόμη  περισσότερες  συμμετοχές  και  ίσως 
περισσότερες κατηγορίες .Και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Δείτε παρακάτω τα πλήρη αποτελέσματα 
κατά κατηγορία, καθώς και πλούσιο φωτορεπορτάζ από τους αγώνες :

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ανεξαρτήτων ..έως 30  ετών 
1ος: Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης  ΑΣΕΑ ΔΡΑΜΑΣ
2ος: Καρασαββίδης Γεώργιος     ΑΣΕΑ ΔΡΑΜΑΣ 
3ος: Γρηγορέλης Ζωγράφος        ΑΣΕΑ ΔΡΑΜΑΣ

Ανεξαρτήτων 30- 40 ετών 
1ος: Δερμεντζόγλου Ιωάννης       ΑΣΕΑ ΔΡΑΜΑΣ
2ος: Βόλακλης Κων/νος             ΑΣΕΑ ΔΡΑΜΑΣ 
3ος: Παπαδόπουλος Παντελής    ΑΣΕΑ ΔΡΑΜΑΣ

Ανεξαρτήτων 40+ … ετών 
1ος: Ραμποτάς Νικόλαος             ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2ος: Γιοβάς Γεώργιος                   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3ος: Βελισσαρόπουλος Φοίβος    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Βετεράνων  35 - 45 ετών 
1ος: Χίου Μαυρίκιος             ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ



2ος: Ακούδης Ιωάννης          ΠΕΤΕΙΝΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
3ος: Κατσαντώνης Ιωάννης  ΙΑΣΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Βετεράνων  46 - 55 ετών  
1ος: Βουτσινάς Ηλίας               ΠΚ Δ ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 
2ος: Αγιάνογλου Αναστάσιος    ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΛΟΥ 
3ος: Καπετανίδης Θεολόγος     ΦΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βετεράνων  56 - 65 ετών  
1ος: Σιψάς Κων/νος                 ΠΟΦΕΠΑ ΑΓ. ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ (ΑΘΗΝΑ)
2ος: Καρατζόγλου Γεώργιος    ΑΣΕΑ ΔΡΑΜΑΣ 
3ος: Καραμίχος Ιωάννης         ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 



02/06/2008 Βουτσινάς-Φωτάκης οι νικητές στα διπλά ...

Διεξήχθησαν χθες Κυριακή 1/6/08 οι αγώνες που διοργάνωσε ο ΠΟΦΕΠΑ στο αγώνισμα του Διπλού 
Ανδρών - Γυναικών για Βετεράνους και Ανεξαρτήτους Αθλητές στην αίθουσα του Αρη Βούλας. Στους 
αγώνες συμμετείχαν 12 ζευγάρια που προέκυψαν με κλήρωση και αγωνίστηκαν πρώτα σε ομίλους 
και στη συνέχεια νοκ-άουτ . Στην όλη εκδήλωση παρευρέθησαν και αγωνίστηκαν για λίγο και οι  : 
Νεράντζης Αναστάσιος Βουλευτής ΝΔ, Αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην Υπουργός και ο Πέτρος 
Ευθυμίου Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός. Από αγωνιστικής πλευράς την πρώτη θέση 
κατέλαβε το ζευγάρι των Ηλία Βουτσινά (ομάδα ΠΑΝΘΕΟ) και Φωτάκη Τάκη (Α.Κ Δ. Αμαρουσίου) 
που μετά από εξαιρετικούς αγώνες κατάφερε να επικρατήσει των αντιπάλων του. Οι αγώνες έκλεισαν 
με την απονομή των επάθλων στους νικητές . Δείτε παρακάτω τα πλήρη αποτελέσματα καθώς και 
σχετικό φωτορεπορτάζ από τους αγώνες :

Τελική Κατάταξη 

1.BOYTΣΙΝΑΣ Η. - ΦΩΤΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ
2.ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Δ. - ΣΙΨΑΣ Κ.
3.ΚΑΡΑΤΖΑΣ Μ. - ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.
3.ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. - ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤ.







03/06/08 Tα προπονητικά κάμπ του PORTO HYDRA ...

Oπως  μας  ενημέρωσαν  από  το  PORTO HYDRA HOTEL θα  γίνουν  και  φέτος  το  καλοκαίρι  2 
ενδιαφέροντα  προπονητικά  κάμπ  με  αξιόλογους  προπονητές  και  σημαντικούς  αθλητές  που  θα 
βοηθήσουν στην προπόνηση των συμμετεχόντων . Οι δύο χρονικές περίοδοι που θα διεξαχθούν τα 
προπονητικά κάμπς είναι μεταξύ 19-27/7/2008 και 22-31/8/2008 . Στα διαστήματα αυτά η διεύθυνση 
του  PORTO HYDRA έχει  ανακοινώσει  ειδικές  τιμές  για  όσους  θα  λάβουν  μέρος  και  όσοι 
ενδιαφέρονται  μπορούν  να  πληροφορηθούν  λεπτομέρειες  στην  σχετική διαφημηστική  αφίσα  που 
δημοσιεύουμε παρακάτω . Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους όσους σκέπτονται να λάβουν μέρος "καλή 
διαμονή" και "καλή προπόνηση".

   



05/07/08 Oλα έτοιμα για την εκδρομή στην ΑLBENA ...

Την Τρίτη 8/7/08 θα αναχωρήσει το πούλμαν για την εκδρομή που διοργανώνει ο ΠΟΦΕΠΑ για την 
ALBENA της Βουλγαρίας.  Ως γνωστόν στην πόλη αυτή που βρίσκεται  στα παράλια της  Μαύρης 
Θάλασσας  θα  διεξαχθεί  το  ετήσιο  τουρνουά  ΤΑΒLE TENNIS FESTIVAL ALBENA 2008,  όπου 
μπορούν να συμμετάσχουν Βετεράνοι άνω των 30 ετών αλλά και παιδιά 9 - 15 ετών. Για την εκδρομή 
αυτή υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον απ όλη την Ελλάδα και τελικά το πούλμαν συμπληρώθηκε πλήρως 
με 50 άτομα όλων των ηλικιών.  Θα μετάσχουν άτομα από Αθήνα - Πάτρα -  Βόλο - Γιάννενα και 
Μυτιλήνη.  Η  αναχώρηση θα  γίνει  τα  ξημερώματα  της  Τρίτης  8/7/08 (Δευτέρα  προς Τρίτη)  και  η 
επιστροφή την Δευτέρα 14/7/08 . Ευχόμαστε σε όλους όσους θα συμμετάσχουν στην εκδρομή καλό 
ταξίδι και καλή διασκέδαση και ακόμη σ αυτούς που θα αγωνιστούν καλή επιτυχία.



15/07/08 Eλληνικές επιτυχίες στην ΑLBENA ...

Eγινε χθες η επιστροφή των συμμετεχόντων στην εκδρομή που διοργάνωσε ο ΠΟΦΕΠΑ στην Αlbena 
της Βουλγαρίας όπου έλαβε χώρα το καθιερωμένο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Πιγκ-Πογκ. Η Ελληνική 
παρουσία  υπήρξε  έντονη  και  συνοδεύτηκε  με  σημαντικές  επιτυχίες.  Πιο  συγκεκριμένα  είχαμε 
απολογισμό  3  χρυσών  μεταλλίων  και  1  χάλκινου,  καθώς  και  μερικά  ακόμη  πλασαρίσματα  στις 
οκτάδες.

Αναλυτικά :

Στην κατηγορία Βετεράνων 40-50 ετών είχαμε την κατάκτηση της πρώτης θέσης από τον αθλητή του 
Παναθηναικού Νικόπουλο Κων/νο, όπου στον τελικό νίκησε τον αθλητή ΤΕLMETOV από τα Σκόπια 
μετά από εξαιρετική εμφάνιση. 

Στην κατηγορία των αγοριών έως 12 ετών είχαμε διπλή Ελληνική επιτυχία στην 1η και στην 3η θέση. 
Την πρώτη θέση κατέκτησε ο αθλητής του Αρη Νικαίας Μιχαηλίδης Ηλίας και την τρίτη θέση ο θλητής 
από τους Φοίνικες Πάτρας Bασκαντήρας Γεώργιος.

Στην κατηγορία των κοριτσιών έως 12 ετών είχαμε την επικράτηση της αθλήτριας από τους Φοίνικες 
Πάτρας Παρίδη Κων/νας όπου στον Τελικό νίκησε αθλήτρια από την Βουλγαρία και κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο. 

Πέρα όμως από τους ανωτέρω διακριθέντες είχαμε και μερικά ακόμη τιμητικά πλασαρίσματα από 
διάφορους Ελληνες, Βετεράνους και μή αθλητές όπως:

-Καζαντζή Ζαχαρούλα στην κατηγορία κοριτσιών 9-12 ετών (4η θέση).
-Αγιάνογλου Τάσος στην κατηγορία Βετεράνων 50-60 ετών (οκτάδα).
-Πλακαντωνάκης Σταύρος στην κατηγορία Βετεράνων 60 + (οκτάδα).
-Παρίδη Παρασκευή στην κατηγορία κοριτσιών 12-15 ετών (οκτάδα).
-Πανουργιά Μαρία-Αγγελική στην κατηγορία κοριτσιών 9-12 ετών (οκτάδα).
-Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης στην κατηγορία αγοριών 9-12 ετών (οκτάδα). ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ εδώ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ.

Η όλη εκδρομή στην ΑLBENA της Βουλγαρίας έγινε με σχετική επιτυχία, παρά τα κάποια οργανωτικά 
προβλήματα που υπήρξαν.

Ακολουθεί πλούσιο φωτορεπορτάζ από τους αγώνες αλλά και γενικότερα από την εκδρομή.

http://tabletennisalbena.com/








24/08/2008 O Γ.Σ. Αρης Βούλας στο κύπελο Ευρώπης ...

Το  τμήμα  Γυναικών  του  Γ.Σ.  ΑΡΗ  ΒΟΥΛΑΣ  ρίχνεται  στη  μάχη  του  Ευρωπαικού  Κυπέλου 
Επιτραπέζιας  Αντισφαίρισης  (ΕΤΤU CUP)  2008-09  που  και  φέτος  θα  γίνει  στην  Βούλα  το 
Σαββατοκύριακο 30-31 Αυγούστου και  θα συμμετάσχουν ομάδες  από 5 χώρες .  Συγκκριμένα θα 
λάβουν μέρος αντίστοιχες ομάδες Γυναικών από τα κράτη ΙΤΑΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ 
και  φυσικά  την  ΕΛΛΑΔΑ.  Οι  αγώνες  θα  διεξαχθούν  στο  Δημοτικό  Κλειστό  Γήπεδο  Μπάσκετ  "Γ. 
Γεννηματάς"  στην οδό Λυκούργου στην ΒΟΥΛΑ. Μπορείτε παρακάτω να δείτε το πρόγραμμα των 
αγώνων καθώς και όλο το διαφημιστικό υλικό που εξέδωσε ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.







09/09/08 Προκηρύχθηκαν το Κύπελλο και τα Ομαδικά ΠΟΦΕΠΑ 2008-09 ...

Εγινε χθες 8/9/2008 η προκήρυξη του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΦΕΠΑ καθώς και η προκήρυξη των Ομαδικών 
Συναντήσεων ΠΟΦΕΠΑ για την νέα αθλητική χρονιά 2008-09. Οπως αναφέρεται στις προκηρύξεις η 
προθεσμία δήλωσης λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2008 και για τις δύο διοργανώσεις και η κλήρωση επίσης 
και για τις δύο διοργανώσεις θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ στα γραφεία 
του ΠΟΦΕΠΑ στην Βούλα, παρουσία όλων των ενδιαφερομένων και υπευθύνων των ομάδων. Τις 
αναλυτικές ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ των ανωτέρω διοργανώσεων μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας στο 
ΜΕΝU/AΓΩΝΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/2008-09.

03/10/08 Εως την Δευτέρα 6/10/08 οι δηλώσεις συμμετοχής...

Λήγει  την  Δευτέρα 6/10/08 η  προθεσμία  για  τις  γηλώσεις  συμμετοχής  στο  ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΦΕΠΑ  
καθώς και στα ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΟΦΕΠΑ, για την αθλητική χρονιά 2008-09. Καλούμε όλους τους φίλους 
του Πινγκ-Πονγκ, παλαιούς και νέους, να ενταχθούν σε κάποια από τις <ομάδες> του ΠΟΦΕΠΑ και 
να  συμμετάσχουν  στους  αγώνες  που  προβλέπεται  να  ξεκινήσουν  περί  τα  τέλη  Οκτωβρίου. Οι 
σχετικές κληρώσεις, τόσο για το Κύπελλο όσο και για τα ομαδικά, θα πραγματοποιηθούν την προσεχή 
Τετάρτη 8/10/08 στις 7 μμ στα γραφεία του ομίλου στην Βούλα. Για τον σκοπό αυτό καλούνται και 
όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων να παρευρεθούν στην κλήρωση όπου θα γίνει  συζήτηση και για 
διάφορα άλλα οργανωτικά θέματα. 

07/10/08 Μεγάλη συμμετοχή στο Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ....

Στις  30 ανήλθαν τελικά  οι  ομάδες  που δήλωσαν συμμετοχή  στο Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ 2008-09.  Ο 
αριθμός αυτός των συμμετοχών είναι ρεκόρ και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η κλήρωση των 
αγώνων που θα γίνει αύριο Τετάρτη 8/10/08 στις 7 μμ στα γραφεία του Ομίλου στην Βούλα, οδός 
Λευκάδος  1,  όπου  και  καλούνται  όλοι  οι  εκπρόσωποι,  αλλά  και  όλοι  οι  φίλοι  του  ΠΟΦΕΠΑ να 
παρευρεθούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν δηλώσει συμμετοχή καινούργιες ομάδες από διάφορες 
περιοχές της Αττικής όπως Κηφισιά , Λαμπρινή , Καρέα ,πλ.Αττικής. Επί πλέον oi εταιρείες  ΑΚΤΩΡ, 
ΝΟΚΙΑ SIEMENS NETWORKS και ακόμη 2 ομάδες από επαρχία (ΚΙΑΤΟ και ΖΑΚΥΝΘΟ). Μαζί με 
όλες τις παραπάνω ομάδες μετέχουν σχεδόν όλες οι υπόλοιπες από τις προηγούμενες χρονιές κι έτσι 
προβλέπεται να υπάρξει σκληρός ανταγωνισμός και εξαιρετικοί αγώνες. Ευχόμαστε σε όλους "καλή 
επιτυχία" και πάνω απ όλα "καλή άθληση". 

08/10/08 Εγινε σήμερα η κλήρωση του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα Τετάρτη 8/10/08 η κλήρωση των αγώνων του κυπέλλου 
ΠΟΦΕΠΑ 2008-09. Η κλήρωση έγινε στα γραφεία του Ομίλου στη Βούλα και παρευρέθησαν πολλοί 
εκπρόσωποι των ομάδων που συμμετέχουν καθώς και αρκετοί φίλοι του Πινγκ-Πονγκ .Οπως έχουμε 
ήδη γράψει οι συμμετοχές φέτος έφτασαν τις 30 και οι πρώτοι αγώνες αναμένεται να διεξαχθούν μετά 
τις 20 / 10 / 08. Η ολοκλήρωση των αγώνων του ΚΥΠΕΛΛΟΥ θα γίνει στο πρώτο δεκαήμερο του 
Δεκ.2008. Τα πλήρη αποτελέσματα της κλήρωσης των αγώνων (πλάνο) μπορείτε να δείτε στο site 
του ΠΟΦΕΠΑ στην στήλη ΜΕΝΟΥ/ΑΓΩΝΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ή κάνοντας κλικ ΕΔΩ. 

30/10/08 Ολοκληρώνεται η Α΄φάση για το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ ...

Ολοκληρώνεται την Δευτέρα 3/11/08 η Α΄φάση για το Κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ 2008-09 με την συνάντηση 
ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ που θα γίνει στην αίθουσα της Βούλας στις 8 μ.μ. Ηδη 
χθές 29/10/08 διεξήχθησαν οι δύο τελευταίοι αγώνες της Α΄φάσης.  Υπενθυμίζουμε ότι η Β΄φάση του 
Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2008-09 θα διεξαχθεί μεταξύ 3-9/11/08. Μπορείτε παρακάτω να δείτε αναλυτικά 
όλους τους μέχρι σήμερα διεξαχθέντες αγώνες:

ΑΚΤΩΡ - ΚΑΡΕΑΣ 3-4                                                       
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ 6-1
ΚΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ - Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0-7
Σ.Ε. ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑΠ - ΑΚ Δ. ΑΜΑΡ. 4-3
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΔΑΦΝΗ 2006 6-1

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


ΑΝΕΡΧΟΜ. ΑΜΑΡ. - ΠΑΝΘΕΟ 0-7
ΜΙΛΩΝΑΡΑ - ΝΟΚΙΑ SIEMENS 5-2
ANEΞ. ΑΛΙΜΟΥ- ΘΗΣΕΑΣ 0-7
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ 7-0
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜ. - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α. 6-1
Δ. ΔΑΦΝΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ 7-0
ΕΡΜΗΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 3-4
ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ - ΟΙ ΦΙΛΟΙ 6-1

Επ  ευκαιρία  θα  θέλαμε  να  υπενθυμίσουμε  στους  υπευθύνους  όλων  των  "ομάδων"  να  μας 
ενημερώνουν άμμεσα για το αποτέλεσμα των αγώνων τους προκειμένου να δημοσιεύονται στο site 
του ΠΟΦΕΠΑ και να υπάρχει έτσι πλήρης ενημέρωση για όλους. Παρακαλούμε λοιπόν μέσα από το 
ΜΕΝU/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, να στέλνετε το αποτέλεσμα του αγώνος σας και να είστε βέβαιοι ότι σχεδόν 
αυθημερόν θα το καταχωρούμε στα αποτελέσματα των αγώνων μέσα στην ιστοσελίδα μας. Βέβαια θα 
πρέπει να ακολουθήσει και η αποστολή με φαξ του φύλλου αγώνος για να ολοκληρωθεί έτσι πλήρως 
η καταχώρηση του αποτελέσματος.

04/11/08 Πέρασε στους 16 του Κυπέλλου ο Ηρακλής Ηρακλείου ...

O Hρακλής Ηρακλείου ήταν η 16η ομάδα που πέρασε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 
και θα αντιμετωπίσει στο γύρο των 16 την περισινή νικήτρια του θεσμού μικτή ομάδα Αγ. Βαρβάρας 
και Περάματος. Χθες λοιπόν ο Ηρακλής Ηρακλείου μετα απο εναν ομορφο αγωνα επεκράτησε ανετα 
της ομάδας των Εκτός Αθηνών με σκορ 5-2. Και οι δύο ομάδες άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις και 
αναμένεται  να  πρωταγωνιστήσουν  στις  κατηγορίες  τους  στα  ομαδικά  του  ΠΟΦΕΠΑ  που  θα 
ξεκινήσουν στις αρχές του επόμενου μήνα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του χθεσινού αγώνα: 

Κατσαβριάς - Καλανδράνης 3-0 (11-2 15-13 11-9) 
Μητσόπουλος – Μάγγος 1-3 (2-11 4-11 11-9 5-11) 
Καλπαξής – Ραπτάκης 0-3 (2-11 7-11 5-11)
Καλπαξής/Κατσαβριάς - Νίκολιτς/Μάγγος 3-2 (8-11 11-8 8-11 11-7 12-10) 
Κατσαβριάς-Μάγγος 1-3 (7-11 11-7 7-11 7-11)
Ζιούβας-Καλανδράνης 1-3 (9-11 4-11 11-5 6-11) 
Μητσόπουλος-Ραπτάκης 1-3 (6-11 8-11 11-9 5-11) 

06/11/08 Προκρίθηκε στους 8 η Γλυφάδα ...

Στις 5 Νοεμβρίου 2008 έγινε ο αγώνας για το κύπελλο ΠΟΦΕΠΑ  μεταξύ των ομάδων Δ.Δάφνης και 
Γλυφάδας. Μετά από ένα καλό αγώνα η ομάδα της Γλυφάδας επικράτησε με σκορ 5-2 και  πέρασε  
έτσι  στην  επόμενη  φάση  των  8  ομάδων  (ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ) του  κυπέλλου  ΠΟΦΕΠΑ  2008-09. 
Επόμενος αντίπαλος της Γλυφάδας θα είναι η ομάδα του Δ.Αμαρουσίου που πέρασε κι αυτή στους 8 
νικώντας εύκολα την ομάδα της Τραπέζης Ελλάδος με σκορ 6-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στον αγώνα Δ.ΔΑΦΝΗΣ-ΓΛΥΦΑΔΑ 2-5 ήταν τα εξής :

1.ΝΤΙΜΠ Μ. - ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Π. 7/11,7/11,6/11 (0-3)
2.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 7/11,11/13,6/11 (0-3)
3.ΖΑΦΕΙΡΗΣ - ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 10/12,4/11,5/11 (0-3)
4.ΝΤΙΜΠ Μ./ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ/ΚΑΡΝΕΣΗΣ  11/9,8/11,11/13,4/11 (1-3) 
5.ΝΤΙΜΠ Μ. - ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 6/11,12/10,8/11,5/11 (1-3)
6.ΖΑΦΕΙΡΗΣ - ΔΗΜΙΔΗΣ 11/9,11/6,9/11,9/11,11/5 (3-2)
7.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΡΝΕΣΗΣ 6/11,11/7,6/11,11/4,11/4 (3-2) 



13/11/08 Ολοκληρώθηκε η Β΄ φάση του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ...

Ολοκληρώθηκε χθες η Β΄φάση του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2008-09 και αναμένεται τις επόμενες μέρες 
να ξεκινήσει αμέσως η φάση των προημιτελικών. Τελευταία ομάδα που προκρίθηκε στους 8 ήταν το 
ΠΑΝΘΕΟ που νίκησε χθες εκτός έδρας τους ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ με σκορ 5-2.Τα πλήρη αποτελέσματα της 
β΄φάσης είναι τα εξής:

ΚΑΡΕΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ 6-1
Δ. ΒΟΥΛΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡ. 7-0
Δ. ΔΑΦΝΗΣ  -ΓΛΥΦΑΔΑ 2-5
ΤΡ. ΕΛΛΑΔ. - Δ. ΜΑΡΟΥΣ. 1-6
ΟΦΕΑΝ ΣΑΛΑΜ. - ΜΙΛΩΝΑΡΑ 1-4
ΑΓ. ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ 4-3
ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ 0-7
ΕΦΟΡΙΑΚΟ Ι- ΠΑΝΘΕΟ 2-5  

18/11/08 Aύριο οι κληρώσεις για Α-Β-Γ κατηγορίες ΠΟΦΕΠΑ ..

Αύριο Τετάρτη 19/11/08 στις 7 μμ στα γραφεία του ΠΟΦΕΠΑ (Βούλα,οδός Λευκάδος 1) αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν οι  κληρώσεις για τις  ομαδικές συναντήσεις Βετεράνων-Ανεξαρτήτων ΠΟΦΕΠΑ 
κατηγοριών Α-Β-Γ για το 2008-09. Συνολικά έχουν δηλώσει συμμετοχή 31 ομάδες και κατανέμονται 
ως εξής : Στην Α κατηγορία οκτώ (8) , στην Β κατηγορία οκτώ (8) και στην Γ κατηγορία δεκαπέντε 
(15). Οι ομάδες της Γ΄ κατηγορίας θα χωριστούν σε 2 ομίλους (ένας με οκτώ ομάδες και ένας με 
επτά). Οι αγώνες θα διεξαχθούν με σύστημα pool ενός γύρου και θα ακολουθήσει η φάση των play 
off. Καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των "ομάδων" να παρευρεθούν στις σημερινές κληρώσεις όπου θα 
συζητηθούν και όλες οι λεπτομέρειες των αγώνων.

18/11/08 Στα ημιτελικα του κυπέλλου ο Δ. Αμαρουσίου ...

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με σκόρ 5-2 πέτυχε η ομάδα του Δήμου Αμαρουσίου με αντίπαλο την 
ομάδα  της  Γλυφάδας  παίρνοντας  το  εισιτήριο  των  ημιτελικών  για  το  κύπελλο  του  ΠΟΦΕΠΑ.  Ο 
αγώνας έγινε στη Βούλα τη Δευτέρα 17/11/08. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις ατομικές νίκες των παιχτών 
του Δ. Αμαρουσίου,  ενώ κλειδί για την επικράτηση αποτέλεσε η δεύτερη (πύρρειος) νίκη του αθλητή 
Σταματιάδη  Βασ.  που  έδωσε  στην  νικήτρια  ομάδα  το  πάνω  χέρι  μετά  το  2-2.  Αναλυτικά  τα 
αποτελέσματα του αγώνα Γλυφάδα - Δ. Αμαρουσίου 2-5 ήταν τα εξής:

1. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ 3-1 (11/7, 6/11,11/4,11/8)
2. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 0-3 (2/11, 6/11, 6/11)
3. ΚΑΡΝΕΣΗΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ 0-3 (5/11,5 /11,10/12)
4. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ/ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ/ΦΩΤΑΚΗΣ 3-0 (11/8,11/2,11/6)
5. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ – ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 2-3 (8/11, 11/13, 11/8, 11/5, 16/18)
6. ΚΑΡΝΕΣΗΣ – ΦΩΤΑΚΗΣ 2-3 (7/11, 11/7, 8/11, 11/4, 5/11)
7. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ – ΛΕΓAΝΤΗΣ 2-3 (10/12, 13/11, 11/4, 2/11, 2/11)

19/11/08 Δύσκολα 4-3 η Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα τον Καρέα ...

Μετά από ένα δυνατό και αμφίροπο παιχνίδι η περισινή νικήτρια του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ ομάδα της 
Αγ.Βαρβάράς & Περάματος νίκησε χθές πολύ δύσκολα την ομάδα του Καρέα με σκορ 4-3. Οπως 
φανερώνει και το σκορ ο αγώνας είχε μεγάλο ενδιαφέρον από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και 
διήρκεσε συνολικά περισσότερο από 2 1/2 ώρες. Από τους νικητές ξεχώρισε η σταθερή απόδοση του 
Λεωνίδα Παπαδόπουλου που πέτυχε σε κρίσιμα σημεία 2 ατομικές νίκες και ουσιαστικά συνέβαλε 
σημαντικά στην νίκη της ομάδας του. Από την ομάδα του Καρέα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του ο 
Χανεγιάν  που  πέτυχε  2  ατομικές  νίκες  και  μία  νίκη  στο  διπλό.  Επόμενος  αντίπαλος  για  την 
Αγ.Βαρβάρα/Πέραμα θα είναι ο Δ. Αμαρουσίου. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα σκορ και την εξέλιξη 



του χθεσινού αγώνα, καθώς και μια αναμνηστική φωτογραφία με τις δύο ομάδες μετά το πέρας του 
παιχνιδιού:

ΣΙΨΑΣ - ΧΑΝΕΓΙΑΝ 1-3 (11-5,8-11,5-11,7-11)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΛΑΧΑΚΗΣ 3-2 (11-9,11-13,5-11,11-9,11-9)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΡΑΜΜΟΣ 3-0 (11-3,11-2,11-5)
ΣΙΨΑΣ/ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΒΛΑΧΑΚΗΣ/ΧΑΝΕΓΙΑΝ 0-3 (7-11,8-11,10-12)
ΣΙΨΑΣ - ΒΛΑΧΑΚΗΣ 3-2 (11-7,8-11,11-8,9-11,11-6)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΧΑΝΕΓΙΑΝ 0-3 (5-11,4-11,7-11)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΡΑΜΜΟΣ 3-0 (11-4,11-8,16-14)

20/11/08 Εγιναν οι κληρώσεις των κατηγοριών Α-Β-Γ...

Εγιναν χθες το απόγευμα οι  κληρώσεις των ομαδικών για τις κατηγορίες Α-Β-Γ ΠΟΦΕΠΑ για την 
αθλητική χρονιά 2008-09 . Οι αγώνες  της Α΄φάσης θα ξεκινήσουν στις 14 Δεκεμβρίου 2008 και θα 
ολοκληρωθούν στις 29 Μαρτίου 2009, τα δε play off θα οριστούν αργότερα. Για να δείτε πλήρη τα 
προγράμματα  όλων  των  κατηγοριών  μπορείτε  να  επισκεφθείτε μέσα  από  το  site  το 
MENU/AΓΩΝΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ή κάνοντας κλικ ΕΔΩ. 

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


21/11/08 Προσφορά προς τον ΠΟΦΕΠΑ ...

Μία ευγενική κίνηση έκανε ο αγαπητός φίλος του αθλήματος από την Θεσσαλονίκη κ. Κατσαντώνης 
Ιωάννης ο οποίος προσέφερε ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ όλα τα απαιτούμενα μπαλλάκια για τους φετεινούς 
ομαδικούς & ατομικούς αγώνες του ΠΟΦΕΠΑ. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κατσαντώνης προσέφερε 150 
μπαλλάκια DOUBLE FΙSH τριών αστέρων (***) αρίστης ποιότητος που ως γνωστόν τα μπαλλάκια 
αυτά  είναι  όμοια  με  αυτά  που  χρησιμοποιήθηκαν  στους  πρόσφατους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  του
Πεκίνου.

Αφού τον ευχαριστήσουμε και δημόσια για την προσφορά του αυτή να θυμίσουμε σε όλους τους 
φίλους του ΠΟΦΕΠΑ αλλά και σε όλους τους φίλους του αθλήματος ότι ο κ. Κατσαντώνης διατηρεί το 
γνωστό κατάστημα αθλητικών ειδών (και ειδικά του Πινγκ-Πονγκ), στη Θεσ/νίκη "PINGPONG SHOP" 
οδός  Κων.  Καραμανλή  4  ΤΚ  54638  τηλ.2310  889874  &  κιν.  6944  619672.  Στο  συγκεκριμένο 
κατάστημα "PINGPONG SHOP" μπορείτε να βρείτε σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές προιόντα STIGA & 
DONIC  (αποκλειστικός  αντιπρόσωπος)  καθώς  και  μία  σειρά  άλλων  προιόντων  από τις  γνωστές 
μάρκες BUTTERFLY, TSP, NITTAKU, DAWEI, DOUBLE FISH, GALAXY κ.λ.π.

25/11/08 Στον Τελικό η Αγ. Βαρβάρα/Πέραμα ...

Στον τελικό του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2008-09 προκρίθηκε η ομάδα της Αγ.Βαρβάρας & Περάματος 
αφού νίκησε στον ημιτελικό που έγινε χθες στην έδρα της, την ομάδα του Δ.Αμαρουσίου με 7-0. Ο 
αγώνας όπως δείχνει και το τελικό σκορ ήταν σχετικά εύκολος για την γηπεδούχο ομάδα παρα τις 
φιλότιμες προσπάθειες των παικτών του Δήμου Αμαρουσίου. Οι νικητές προκρίνονται στον τελικό του 
Κυπέλλου  για  τρίτη  συνεχόμενη  χρονιά  και  αναμένεται  να  συναντήθούν  εκεί  με  τον  νικητή  της 
συνάντησης ΜΙΛΩΝΑΡΑ  -Δ. ΒΟΥΛΑΣ που πέρασαν στα ημιτελικά μετά από αγώνες που έγιναν το 
Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Η μεν ΜΙΛΩΝΑΡΑ νίκησε το ΠΑΝΘΕΟ με 6-1, ο δε Δ. ΒΟΥΛΑΣ 
νίκησε δύσκολα τον Θησέα με σκορ 4-3. Δείτε παρακάτω τα αναλυτικά σκορ από τον χθεσινό αγώνα 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ - Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7-0 καθώς και μια αναμνηστική φωτογραφία των δύο 
ομάδων μετά το τέλος του αγώνα.

ΣΙΨΑΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ 3-0 (11/4,11/8,11/6)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 3-2 (11/6,3/11,7/11,11/6,11/6)



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ 3-0 (11/6,11/8,11/8)
ΣΙΨΑΣ/ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ/ΛΕΓΑΝΤΗΣ 3-0 (11/7,11/3,14/12)
ΣΙΨΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 3-0 (11/5,11/4,11/3)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΤΑΚΗΣ 3-2 (11/9,9/11,9/11,11/8,11/7)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΛΕΓΑΝΤΗΣ 3-0 (11/8,13/11,11/9) 

30/11/08 Στον Τελικό Κυπέλλου και η Βούλα ...

Η ομάδα Βετεράνων και Ανεξαρτήτων του Δήμου Βούλας πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον Τελικό 
του  Κυπέλλου  ΠΟΦΕΠΑ  2008-09  νικώντας σήμερα  το  απόγευμα την  ομάδα  ΜΙΛΩΝΑΡΑ  πολύ 
δύσκολα με σκορ 4-3. Ο αγώνας είχε μεγάλο ενδιαφέρον και κρίθηκε ουσιαστικά στις λεπτομέρειες. 
Για  την  νικήτρια  ομάδα  του  Δ.  Βούλας  2  ατομικές  νίκες  πέτυχε  ο  Μακρής  Αγγελος,  μία  νίκη  ο 
Πλακαντωνάκης Σταύρος κι ακόμη μια νίκη στο διπλό οι Μακρής-Πλακαντωνάκης επί των Κεχαγιά-
Καρδιακού. Tις 3 νίκες της ΜΙΛΩΝΑΡΑΣ πέτυχαν οι Κεχαγιάς (2) και Κουτσοφιός (1). Για τους νικητές 
αγωνίστηκαν οι Μακρής - Πλακαντωνάκης - Σωχός - Ζέρδιλας, για δε την ομάδα της ΜΙΛΩΝΑΡΑ 
αγωνίστηκαν οι  Κεχαγιάς  -  Κουτσοφιός  και  Καρδιακός.  Θυμίζουμε  ότι  στον  τελικό  του  Κυπέλλου 
ΠΟΦΕΠΑ έχουν προκριθεί  πλέον οι  ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ και  η ομάδα του Δ. ΒΟΥΛΑΣ και ο 
μεταξύ τους Τελικός αγώνας  είναι προγραμματισμένος να γίνει το ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/2008 στις 6 μμ 
στην  αίθουσα  του  Αρη  Βούλας.  Καλούμε  όλους  τους  φίλους  και  φίλες  να  έλθουν  να  τον 
παρακολουθησουν.  Μετά  τον  αγώνα  θα  γίνουν  και  οι  απονομές  των  επάθλων  για  τα  περισινά 
πρωταθλήματα ΠΟΦΕΠΑ και θα ακολουθήσει ΜΠΟΥΦΕΣ, προσφορά του ΠΟΦΕΠΑ σε όλους τους 
παρευρισκομένους.  Μπορείτε  παρακάτω  να  δείτε  ωρισμένα  φωτογραφικά  στυγμιότυπα  από 
τον σημερινό αγώνα Δ.ΒΟΥΛΑΣ-ΜΙΛΩΝΑΡΑ 4-3:





02/12/08 Συμπληρωματικός κατάλογος παικτών ...

Με επικείμενη την έναρξη των ομαδικών αγώνων του ΠΟΦΕΠΑ (14 Δεκ.2008) για όλες τις κατηγορίες 
Α - Β - Γ κάποιες ομάδες δήλωσαν συμπληρωματικά ωρισμένους παίκτες οι οποίοι έχουν δικαίωμα να 
αγωνιστούν έναν μήνα μετά από την ημερομηνία που έγινε η δήλωσή τους.Για ενημέρωση και των 
υπολοίπων ομάδων δημοσιεύουμε  σήμερα τον  συμπληρωματικό αυτον πίνακα που περιλαμβάνει 
όσους νέους παίκτες δηλώθηκαν ΕΩΣ 20/11/08.

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΚΤΩΝ 2008-09 (ενημ.έως 20/11/08)

1.ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ   
                              ΗΜΕΡ ΔΗΛΩΣΗΣ     Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο     
                                   17/10/2008      ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝ. 
                                    7/11/2008       ΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.ΛΑΜΠΡΙΝΗ    
                                    10/10/2008     ΣΕΛΕΒΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 
                                    14/10/2008     ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. 
                                    14/10/2008     ΜΠΡΑΤΗΣ ΔΗΜ. 
                                    22/10/2008     ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.ΠΑΝΘΕΟ    
                                    13/10/2008     ΖΕΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜ.    
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------    
4.ΜΙΛΩΝΑΡΑ    
                                     28/10/2008     ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------    
5.ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    
                                    10/11/2008      ΚΛΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/12/08 Αύριο Σάββατο ο τελικός του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ ...

Αύριο Σάββατο 13/12/2008 πρόκειται να διεξαχθεί ο τελικός αγώνας του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2008-
09, μεταξύ των ομάδων Βετεράνων ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ/ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ και  ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ. Ο αγώνας 
παρουσιάζει  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  και  αναμένεται  να  τον  παρακολουθήσουν  αρκετοί  φίλοι  του 
ΠΟΦΕΠΑ αλλά και του αθλήματος γενικότερα. Οι δύο ομάδες συναντώνται σε τελικό του Κυπέλλου 
ΠΟΦΕΠΑ  για  τρίτη  συνεχόμενη  χρονιά  και  η  προιστορία  είναι  υπέρ  της  ΑΓ.  ΒΑΡΒΑΡΑΣ  / 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ που έχει επικρατήσει και στις δύο προηγούμενες φορές νικώντας με 5-4 την περίοδο 
2006-07 και με 4-3 την περίοδο 2007-08. Ανεξάρτητα όμως με την προιστορία όλοι περιμένουν να 
γίνει ένα συναρπαστικό παιχνίδι και ευχόμαστε να νικήσει ο καλύτερος. Υπενθυμίζουμε ότι μετά τον 
τελικό αγώνα θα γίνει η απονομή των επάθλων σε όλους τους νικητές των ομαδικών πρωταθλημάτων 
του ΠΟΦΕΠΑ της χρονιάς 2007-08 για όλες τις κατηγορίες Α-Β-Γ και ακόμη θα δοθούν αναμνηστικά 
διπλώματα σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν. Στην συνέχεια θα προσφερθεί πλούσιος ΜΠΟΥΦΕΣ 
σε  όλους  τους  παρευρισκόμενους.  Καλούμε  λοιπόν  για  μια  ακόμη  φορά  όλους  τους  φίλους  να 
παρευρεθούν  στον  τελικό  του  Κυπέλλου  αύριο  Σάββατο  13/12/08  ώρα  6  μμ  στην  αίθουσα 
πολλαπλών  χρήσεων  του  Δ.  Βούλας  (οδός  Λευκάδος  1)  κάτω  από  την  γέφυρα  της  οδού 
Βουλιαγμένης. Οι συνθέσεις των δύο ομάδων αναμένεται να περιλαμβάνουν κάποιους εκ των κάτωθι 
παικτών : ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ = Δημακαρέας - Κουβουτσάκης – Μιχαηλίδης – Παπαδόπουλος 
-Σιψάς.  Δ.ΒΟΥΛΑΣ  =  Ζέρδιλας  –  Μακρής  –  Παπαδημητρίου  –  Πλακαντωνάκης  -  Σωχός.  ΚΑΛΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.



14/12/08 Nικήτρια του Κυπέλλου η ομάδα του Δ. Βούλας ...

Αξια νικήτρια του Κυπέλλου ΠΟΦΕΠΑ 2008-9 ανακηρύχθηκε η ομάδα Ανεξαρτήτων και Βετεράνων 
του  Δ.Βούλας  αφού  στον  τελικό  αγώνα  που  έγινε  χθες  το  απόγευμα  νίκησε  την  ομάδα  της  Αγ. 
Βαρβάρας / Περάματος με σκορ 4-1. Ο αγώνας ήταν εξαιρετικός και από ενδιαφέρον και ποιοτικά και 
κρίθηκε πολλές φορές οριακά στους επί μέρους αγώνες στο πέμπτο σετ. Πολλά συγχαρητήρια στην 
Κυπελλούχο ομάδα του Δ. Βούλας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο πρωτάθλημα που ξεκινάει 
τις επόμενες μέρες. Παραθέτουμε τώρα τα αναλυτικά αποτελέσματα και την εξέλιξη του αγώνα καθώς 
και φωτορεπορτάζ με στιγμιότυπα από την απονομή των επάθλων που ακολούθησε: 

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ/ΠΕΡΑΜΑ    -   Δ.ΒΟΥΛΑΣ 1-4

ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ -  ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1-3  (8/11,11/5,10/12,9/11)
ΣΙΨΑΣ - ΜΑΚΡΗΣ 2-3 (11/8,10/12,10/12,11/8,7/11)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΣΩΧΟΣ 3-0  (11/5,11/7,12/10)
ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ/ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ/ΜΑΚΡΗΣ 2-3 (7/11,5/11,11/7,11/9,10/12)
ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ-ΜΑΚΡΗΣ 2-3 (11/8,8/11,10/12,11/8,7/11)







15/12/08 "Ma Long" ο νέος Βασιλιάς ...

Σημειώστε  το  όνομα  :  "Μa Long"  είναι  ο  νέος  εικοσάχρονος  Κινέζος  αθλητής  που μέσα  σε  ένα 
Σαββατοκύριακο  (13-14  Δεκ.2008)  κατάφερε  να  νικήσει  κατά  σειρά  τους  μέχρι  τώρα  κορυφαίους 
Κινέζους συμπατριώτες του αθλητές  Wang Ligin,  Ma Lin και  Wang Hao. Πιο συγκεκριμένα όλα τα 
παραπάνω συνέβησαν στο επαμειβόμενο τουρνουά VOLKSWAGEN PRO TOUR GRAND FINALS , 
που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 13-14 Δεκ. 2008 στο ΜΑCAO, στην Νοτιανατολική Ασία. Αναλυτικά 
o "νέος Βασιλιάς" Μa Long για να φτάσει στην τελική επικράτηση του τουρνουά χρειάστηκε να δώσει 
κατά σειρά τους εξής αγώνες: 

Ma Long - YOON Jae Young (KOR)... 4-0 (11/3,11/9,11/2,13/11)
Ma Long - WANG Ligin (CHN)........... 4-0 (11/1,15/13,11/4,11/3)



Ma Long - MA Lin (CHN)................... 4-1 (13/15,11/3,11/7,11/5,12/10)
Ma Long - WANG Hao (CHN)............ 4-0 (13/11,11/9,11/9,11/5)

Σίγουρα  είναι  εντυπωσιακά  τα  ανωτέρω αποτελέσματα.  Περισσότερο  εντυπωσιακή  όμως  ήταν  η 
απόδοση του Μa Long στους πιο πάνω αγώνες και όσοι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τους 
αγώνες αυτούς από την τηλεόραση (ΝΟVASPORTS 4), τότε σίγουρα καταλαβαίνουν καλύτερα την 
σημασία αυτού του άρθρου. Με λίγες λέξεις μπορούμε άφοβα να πούμε ότι ο Ma Long κυριολεκτικά 
έπαιξε το απόλυτο Πινγκ-Πονγκ εντυπωσιάζοντας με την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την τεχνική 
του,  κάνοντας τους  Ολυμπιονίκες και  Παγκόσμιους  Πρωταθλητές Συμπατριώτες του  να φαίνονται 
μέτριοι και αμήχανοι μπροστά του. Θυμηθείτε λοιπόν αυτό το όνομα : "ΜΑ LONG" ο νέος Βασιλιάς 
του Παγκόσμιου Πινγκ-Πονγκ !!

Για  την  ιστορία  να  αναφέρουμε  ότι  τά  έπαθλα του  τουρνουά  για  μεν  τον  πρώτο  νικητή  ήταν  38 
χιλιάδες δολλάρια Αμερικής και ένα αυτοκίνητο VOLKSWAGEN SIROCO, για δε τον δεύτερο νικητή 
(Wang Hao) ήταν 19 χιλιάδες δολλάρια Αμερικής.

Τέλος να πληροφορήσουμε όλους τους φίλους ότι το αθλητικό κανάλι της ΝΟVA ,  novasports4, θα 
μεταδώσει σε επανάληψη τους τελικούς αγώνες του παραπάνω τουρνουά τις παρακάτω μέρες και με 
το εξης πρόγραμμα:

Σήμερα Τρίτη 16/12/08  NOVASPORTS 4  ώρα 5 μμ Τελικά διπλού ΑΝΔΡ-ΓΥΝ.

Αύριο Τετάρτη 17/12/08 ΝOVASPORTS 4 ώρα 5 μμ Τελικά απλού ΑΝΔΡ-ΓΥΝ.

Μην τα χάσετε..

18/12/08 Ξεκίνησαν οι αγώνες των κατηγοριών ΠΟΦΕΠΑ ...

Από τις 14 Δεκεμβρίου έχουν ξεκινήσει οι αγώνες των κατηγοριών Α-Β-Γ ΠΟΦΕΠΑ 2008-09. Μέχρι 
στιγμής έχουν γίνει γνωστά τα εξής αποτελέσματα :



Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΙΛΩΝΑΡΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4-5
ΑΓ.ΒΑΡΒ/ΠΕΡΑΜΑ - Δ. ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9-0
ΠΑΝΘΕΟ - Δ. ΒΟΥΛΑΣ 4-5
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΦΝΗ 2006 - Δ. ΔΑΦΝΗΣ 6-3
ΘΗΣΕΑΣ - ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑΠΕΖΑ. 7-2
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΑΡΕΑΣ 2-7
ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΝΕΡΧΟΜ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0-9
ΝΟΚΙΑ SIEMENS - ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ 5-4
ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΑΚΤΩΡ 0-7 (δείτε ανάλυση παρακάτω)

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

ΛΑΜΠΡΙΝΗ – ΑΚΤΩΡ  0-7

ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ - ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 0-3 (7/11,6/11,0/11)
ΝΙΚΗΤΑΣ – ΚΛΩΝΟΣ 0-3 (5/11,4/11,4/11)
ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ – ΚΑΝΝΕΛΟΣ 0-3 (6/11,1/11,7/11)
ΝΙΚΗΤΑΣ – ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 0-3 (4/11,4/11,5/11)
ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ – ΚΑΝΕΛΛΟΣ 0-3 (5/11,5/11,6/11)
ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ – ΚΛΩΝΟΣ 0-3 (2/11,2/11,8/11)
ΝΙΚΗΤΑΣ – ΚΑΝΕΛΛΟΣ 1-3 (11/9,6/11,4/11,4/11)
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