


Στην Ελλάδα το άθλημα φαίνεται να κάνει την εμφάνισή του στη

δεκαετία του ΄20. Αρχίζει όμως να καλλιεργείται πιο επίσημα στην

περίοδο του Μεσοπολέμου, δηλαδή την δεκαετία 1930-1940, με

ευθύνη του ΣΕΓΑΣ.

Διοργανώνονται αρκετά ανεπίσημα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και

φιλικά τουρνουά.

Πίνακας από 
γραμματόσημα



Πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών σε διεθνή 

διοργάνωση, το 1939, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στο 

Κάιρο  της Αιγύπτου.

Η ομάδα αποτελείτο από τους αθλητές Λεβέντη, Κελαϊδη, Παλαιολόγο,

Κασαβέτη και νίκησε τα εθνικά συγκροτήματα των Ινδιών, του

Λουξεμβούργου και της Παλαιστίνης.

Από το γεγονός αυτό συμπεραίνουμε ότι η Ελληνική επιτραπέζια

αντισφαίριση έγινε επίσημο μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (International Table Tennis Federation –

I.T.T.F) , τουλάχιστον την ίδια χρονιά, δηλαδή το 1939.



Τα πρώτα αθλητικά σωματεία που ασχολήθηκαν με το 

άθλημα ήταν ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αθηνών, η ΧΑΝ 

Αθηνών και η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης. 



Στη Θεσσαλονίκη προπολεμικά, υπήρξε αρκετά σημαντική αγωνιστική δραστηριότητα που όμως λόγω του πολέμου

διακόπηκε για αρκετά χρόνια. Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης ξεκίνησε και πάλι τις αγωνιστικές τις δραστηριότητες το 1947.

Έγγραφο της ΧΑΝΘ 4-11-1949: "...... Μετά την απελευθέρωσιν, ευθύς ως επανασυστάθη και ήρχισε λειτουργούσα

συστηματικώς η ημετέρα Αδελφότης, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής διοργάνωσε τα μεν έτη 1947 και 1948 το ομαδικόν

πρωτάθλημα πινγκ - πονγκ, το δε 1949 το ατομικόν και διπλούν τοιούτον.

Οφείλομεν να τονίσωμεν οτι εν Θεσσαλονίκη το εν λόγω άθλημα μετά την απελευθέρωσιν δεν έφθασε στην προπολεμική

του κίνησιν καθόσον εκτός της Οργανώσεώς μας και ενίων Σωματείων της πόλεώς μας (ΑΡΗΣ, ΑΣΤΗΡ, ΛΕΣΧΗ ΤΕΝΙΣ)

ουδέν έτερον Σωματείον διαθέτει εγκαταστάσεις».

Το πρόβλημα της στέγασης ταλανίζει ασταμάτητα το άθλημα στη χώρα μας



Το πρώτο αγωνιστικό τραπέζι και επίσημες αγωνιστικές

ρακέτες εμφανίστηκαν στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών

όπου φαίνεται ότι το άθλημα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα την

περίοδο της Γερμανικής κατοχής, όταν οι τενίστες του

Ομίλου αναγκάσθηκαν να παίζουν σε κλειστούς χώρους

επειδή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα τερέν τα

Ομίλου.

ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αθηνών 
(Ο.Α.Α.), ιδρύθηκε το 1895 ως 
"ATHENS LAWN TENNIS CLUB". 



 Πρωταθλητής στο Απλό Ανδρών ο αθλητής 
Νίκος Ματζάρογλου ενώ στο Διπλό 
Ανδρών, ο ίδιος με τον συναθλητή του 
Παύλο Ιωαννίδη, τον μετέπειτα πρώτο 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας.



 Ν. Ματζάρογλου, Ν.Βενετσανόπουλος, Α. 
Βενετσανόπουλος, Π. Ησαΐας, Π. Ιωαννίδης, 
Ν. Νικολαϊδης, Α, Εμμανουηλίδης, Δ. 
Πανταζόπουλος, Α. Συρμόπουλος, Θ. 
Χολέβας, Ι. Χριστόπουλος από την Αθήνα,

 ενώ από την Θεσσαλονίκη : 

Β. Τζιμόπουλος, Χασίδ και Λαζάρου.

 Στις γυναίκες : Ευγενίδου, Κασιμάτη, 
Απέργη, Κυρμοπούλου, Κουμαντάρου, 
Τσιτσοπούλου, Κανταντζόγλου. 



 1949:
 Από τον ΣΕΓΑΣ στην ΕΦΟΑ: Στις 20 Μαρτίου, η Ομοσπονδία του

τένις, η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως
(Ε.Φ.Ο.Α), ιδρύει Τμήμα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
(Τ.Ε.Α./Ε.Φ.Ο.Α.) με εντεταλμένο σύμβουλο τον Αλέξιο
Συρμόπουλο.

 Τον Δεκέμβριο προκηρύσσονται Πανελλήνιοι Αγώνες
επιτραπέζιας αντισφαίρισης, με τη συμμετοχή αθλητών από
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και την Αλεξάνδρεια της
Αιγύπτου όπου την εποχή εκείνη ανθούσε η ελληνική
παροικία.



1950:
Τον Ιανουάριο διοργανώθηκε  το πρώτο  «Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 

Κυριών». 

«Σύστημα διεξαγωγής Πουλ δύο κυριών και εις περίπτωσιν ισοπαλίας, αγών 

διπλού» (απόσπασμα από την προκήρυξη των αγώνων).

Στις 14 Απριλίου σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο 
σπουδαίος αθλητής Νίκος Ματζάρογλου, που υπήρξε από τους 
κορυφαίους όχι μόνο στον Ελλαδικό χώρο. Πρωταθλητής Γερμανίας την 
περίοδο 1927-1929, Πρωταθλητής Αγγλίας το 1927,  Τρίτος στο 1ο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1926  στο Λονδίνο , και τρίτος στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1932 στην Πράγα. Πρωταθλητής Ελλάδας 
τις αγωνιστικές περιόδους 1929-1930 και 1930-1931, Δεύτερος το 
1932 σε τουρνουά πρόδρομο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ,  
Πρώτος  στο τουρνουά της Βιέννης το 1932.

Στις 13 Δεκεμβρίου γίνεται  η πρώτη επίσημη συγκρότηση εθνικής 
ομάδας ανδρών, μετά από αγώνες πρόκρισης, στους οποίους έλαβαν 
μέρος οι αθλητές: Δουβαλέτης, Κονιδάρης, Οικονομόπουλος, Κόντος, 
Γουνόπουλος, Ελευθερίου, Λεβέντης και Καλογιάννης. Οι προκριθέντες 
αγωνίσθηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  του 1951, στη Βιέννη. 





 Η Εθνική Ομάδα Ανδρών συμμετέχει στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα της Αυστρίας στη Βιέννη.

 Ο Ροδιακός Α.Ο. διοργανώνει το πρώτο διεθνές ανοικτό
πρωτάθλημα με ελεύθερη συμμετοχή από οποιαδήποτε χώρα.

 Σήμερα ακούγεται περίεργο αλλά τη δεκαετία του ΄50, εν
μέρει και του ΄60, το άθλημα θεωρείτο «από τις αρχές» και
«τυχερό παίγνιο». Υπήρξαν φορές που αθλητές και
αθλήτριες είχαν διωχθεί επειδή είχαν «συλληφθεί» να
παίζουν πινγκ – πονγκ. Αυτό μάλλον συνδέεται με την
έλλειψη χώρων άθλησης. Διαθέσιμα αγωνιστικά τραπέζια
μπορούσαν να βρουν οι αθλούμενοι στα ονομαζόμενα
«σφαιριστήρια» όπου φυσικά παιζόντουσαν και στοιχήματα.

 Την περίοδο 1945-1955, οι αθλήτριες που πρωταγωνίστησαν 
στην επιτραπέζια αντισφαίριση ήταν οι: Βούλτσου –Ράλλη 
Λένα, Συμεώνογλου, Γεωργαντά, Ακριβού, Βλαχάκη, Νομικού.



 Στις 26 Νοεμβρίου ιδρύεται η «Ελληνική 
Φίλαθλος Ομοσπονδία Επιτραπεζίου
Αντισφαιρίσεως» η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (απόφαση 
15389/1956 Πρωτοδικείου Αθηνών )

2007.
Σχεδιαστής: 

Μιχάλης 
Ευδαίμων



1957:

Στις 6 Φεβρουαρίου γίνεται η Ιδρυτική συνέλευση της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου ο

Παύλος Ιωαννίδης. Τον Μάιο αποφασίζεται η εναρμόνιση των κανονισμών του αθλήματος σύμφωνα με τους διεθνείς και η

πρώτη επίσημη μετάφρασή τους στη γλώσσα μας.

1958:

Πρώτη εθνική προκήρυξη πρωταθλήματος Παίδων και Κορασίδων.

Πρόταση διοργάνωσης Βαλκανικών Αγώνων

1959:

Για πρώτη φορά συμμετέχει σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Γερμανία στην πόλη Ντόρντμουντ, η Εθνική Ομάδα

Γυναικών με τις αθλήτριες Λ. Σκριβάνου και Μ. Ευφραιμίδου.

1960:

Ψηφίζονται για πρώτη φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας : Εσωτερικός Κανονισμός – Πειθαρχικός

Κανονισμός – Κανονισμός Τιμητικών Διακρίσεων.

1957:
Στις 6 Φεβρουαρίου γίνεται η Ιδρυτική συνέλευση της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., πρώτος

Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου ο Παύλος Ιωαννίδης. Τον Μάιο

αποφασίζεται η εναρμόνιση των κανονισμών του αθλήματος σύμφωνα με

τους διεθνείς και η πρώτη επίσημη μετάφρασή τους στη γλώσσα μας.

1958:
Πρώτη εθνική προκήρυξη πρωταθλήματος Παίδων και Κορασίδων.

Πρόταση διοργάνωσης Βαλκανικών Αγώνων

1959:
Εθνική Ομάδα Γυναικών: Πρώτη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

στο Ντόρντμουντ της Γερμανίας, με τις αθλήτριες Λ.

Σκριβάνου και Μ. Ευφραιμίδου.

1960:
Η Ομοσπονδία συντάσσει : Εσωτερικό Κανονισμό – Πειθαρχικό Κανονισμό

και Κανονισμός Τιμητικών Διακρίσεων.



Όλα αυτά τα χρόνια οι Έλληνες αθλητές και οι Ελληνίδες αθλήτριες αγωνίσθηκαν

και διακρίθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με δύσκολες συνθήκες

προπόνησης, με ελάχιστα μέσα αλλά με απέραντη αγάπη για το άθλημα.

Μεγάλα αθλητικά ταλέντα έχει αξιωθεί η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση.

Η Λουκία Σκριβάνου, επί σειρά ετών πρωταθλήτρια Ελλάδος και με αμέτρητες

διεθνείς συμμετοχές, ίσως η μόνη αθλήτρια που ήταν ταυτόχρονα και για πολλά

χρόνια μέλος δύο διαφορετικών Εθνικών Ομάδων, της επιτραπέζιας

αντισφαίρισης και της καλαθοσφαίρισης.

Ο Χρήστος Χριστοδουλάτος, σπουδαίος αθλητής. Μετά τη λαμπρή αθλητική

του καριέρα, συνέχισε και στο διοικητικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο

εξωτερικό. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας από το 1981 έως το 2008.

Η Μαρία Λουκά, «παιδί – θαύμα» , στα εννέα της χρόνια κατέκτησε το πρώτο της

χρυσό μετάλλιο και με την αδελφή της την Ματίνα Λουκά, έγραψαν ιστορία στο

αγώνισμα του Διπλού Γυναικών. Μεγαλούργησαν με την διοργάνωση των

Σχολικών Πρωταθλημάτων.

Ο Σπήλιος Γιαννακόπουλος, ο Σταύρος Πλακαντωνάκης, ο Γιάννης

Μάνδηλας ο Νίκος Κώστόπουλος, ο Μανώλης Κολυμπάδης, ο Γιάννης

Μακρής, ο Άγγελος Μακρής, ο Κώστας Πρίφτης, ο Δημήτρης Ζήκος, η Δόξα

Ιωαννίδου, η Ελένη Μαρίνου, η Παναγιώτα Κότσια, η Ματίνα Λουκά, η

Φωτεινή Γαλανού, ο Μάκης Ρουσόπουλος, ο Μανώλης Διακάκης, ήταν

αθλητές και αθλήτριες που οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα την Ελληνική

επιτραπέζια αντισφαίριση.



1963:
Στις 13 και 14 Ιουλίου διοργανώνονται στην Αθήνα οι Προ- Βαλκανικοί

Αγώνες, υλοποιείται έτσι η πρόταση της ελληνικής ομοσπονδίας του 1958. Οι

αθλητές Χ.Χριστοδουλάτος και Σπ. Γιαννακόπουλος κατακτούν το χάλκινο

μετάλλιο στο αγώνισμα του Διπλού Ανδρών και οι αθλήτριες Μ.Λουκά και Θάνου

χάλκινο μετάλλιο στον Διπλό Γυναικών.

1964:
Οι Πρώτοι Βαλκανικοί Αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης γίνονται 

στην Αθήνα. 

Οι αθλήτριες Σκριβάνου –Κότσια κατακτούν το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα

Διπλός Γυναικών και οι αθλητές Χριστοδουλάτος – Μάνδηλας επίσης το χάλκινο

μετάλλιο στο αγώνισμα Διπλός Ανδρών.

1965:
Προσπάθεια για διοργάνωση Μεσογειακών Αγώνων επιτραπέζιας αντισφαίρισης,

η οποία απέτυχε λόγω της πολεμικής κατάστασης στην Μέση Ανατολή

( Αραβοϊσραηλινή διένεξη)

Τον Οκτώβριο στους Βαλκανικούς αγώνες οι αθλήτριες Σκριβάνου – Κώτσια

κατακτούν και πάλι το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα Διπλός Γυναικών.

.



1967:
Βαλκανικοί Αγώνες στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Χάλκινα μετάλλια οι Χριστοδουλάτος/ Φερλέμης στον Διπλό Ανδρών

και Χάλκινα μετάλλια οι Μ.Λουκά/Π.Κότσια στον Διπλό Γυναικών.

Δικτατορία. Ο Αντώνης Παριανός είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας.

Ταυτόχρονα είναι στέλεχος της αντιδικτατορικής οργάνωσης «Δημοκρατική Άμυνα».

Χρησιμοποίησε τον πολύγραφο της Ομοσπονδίας για να τυπώνει αντιδικτατορικά

έντυπα τα οποία διοχέτευε στον Πειραιά.

Ο Αντώνης Παριανός συνελήφθη από τη χούντα τον Ιούλιο του 1969 και πέθανε στις

1/4/1970 καταβεβλημένος από τα βασανιστήρια που είχε υποστεί.





1968:
1οι Μεσογειακοί Αγώνες επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 
Χάλκινο μετάλλιο ο Χ.Χριστοδουλάτος στον Απλό Ανδρών, Αργυρό

μετάλλιο οι Μ.Λουκά /Π. Κότσια στον Διπλό Γυναικών και χάλκινο

μετάλλιο οι Ε.Μαρίνου/Λαλαϊτου στον Διπλό Γυναικών. Χάλκινα

μετάλλια η ανδρική και η γυναικεία ομάδα στα αντίστοιχα ομαδικά

αγωνίσματα.

1969:
Αποφασίζεται η χρησιμοποίηση Δελτίου Ταυτότητας και Υγείας για
τους αθλητές και τις αθλήτριες



1970:
Συντάσσεται και ισχύει ο πρώτος κανονισμός Διαιτησίας

1973:
Τον Ιούλιο διοργανώνεται στο Παπαστράτειο στον Πειραιά το Ευρωπαϊκό

πρωτάθλημα Νέων και Νεανίδων. Η ομοσπονδία αποτυγχάνει παταγωδώς

σ΄ αυτή τη διοργάνωση και «κερδίζει» ένα κακό όνομα στην Ευρώπη.

Τον τίτλο στο Ομαδικό των Νέων κατέκτησε η Σουηδία που

επιβλήθηκε στον τελικό της Σοβιετικής Ένωσης ενώ στο Ομαδικό των

Νεανίδων η Σοβιετική Ένωση επιβλήθηκε της Ρουμανίας.

1975:
Ο αθλητής Στρατής Βούλγαρης κατακτάει το χάλκινο Πανευρωπαϊκό

μετάλλιο στο αγώνισμα του Διπλού Εφήβων. Είναι ο πρώτος

Έλληνας αθλητής με διάκριση στη διοργάνωση αυτή.



1981:
Στις 20 Μαΐου, στη Νίκαια, διοργανώνονται οι τελικοί Αγώνες του

Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Διεθνών Εκθέσεων, αυτό που σήμερα θα

λέγαμε Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης. Οι ομάδες που αγωνίστηκαν

για τον τίτλο ήταν :

Τελικός Ανδρών : Σπάρτακ Σουμπότιτσα Γιουγκοσλαβίας-Σααρμπρύκεν

Γερμανίας 5-3

Τελικός Γυναικών: Μπατερφλάϋ Γερμανίας – Ιντουστρογκάνια

Γιουγκοσλαβίας 5-3





1984:
Οι Μαρία Λουκά, Ματίνα Λουκά, Δόξα Ιωαννίδου και ο

Άγγελος Μακρής, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής πλέον,

αποσπώνται από το Υπουργείο Παιδείας στην

ομοσπονδία και αρχίζουν ένα πρόγραμμα διάδοσης του

αθλήματος στα δημοτικά σχολεία. Τον Μάιο

διοργανώνεται το 1ο Σχολικό Πρωτάθλημα, στην Νίκαια,

με ιδιαίτερη επιτυχία.

Η σκληρή δουλειά που γίνεται σε κάθε επίπεδο,

αποκαθιστά τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή

Ομοσπονδία. Η Ευρωπαϊκή (European Table Tennis

Union- E.T.T.U), αποφασίζει να εμπιστευθεί την

Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και της αναθέτει τη διοργάνωση του 30ου

Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων – Νεανίδων και

Παίδων –Κορασίδων για το καλοκαίρι του 1987.



1985
2ο Σχολικό Πρωτάθλημα στο ΣΕΦ

48 τραπέζια



1985:
Η ομοσπονδία με τους πιο καθηγητές φυσικής αγωγής και έμπειρους

διακεκριμένους αθλητές, τολμούν το 2ο Σχολικό Πρωτάθλημα. Περισσότεροι από

5.000 μαθητές και μαθήτριες κατακλύζουν την κεντρική αρένα του Σταδίου

Ειρήνης και Φιλίας. Αγωνίζονται σε 48 τραπέζια, γνωρίζοντας από κοντά το

άθλημα. Οι άνθρωποι που δούλεψαν για το πρωτάθλημα αυτό, κατάφεραν και

έκαναν τα παιδιά φίλους, όχι μόνο της επιτραπέζιας αντισφαίρισης αλλά του

αθλητισμού. Με πνεύμα απόλυτα αθλητικό και ατελείωτο κέφι, δούλεψαν

νυχθημερόν για να γίνει η μεγάλη γιορτή του αθλήματος. Το πρόγραμμα αυτό

έτυχε παγκόσμιας αναγνώρισης και προκάλεσε το ενδιαφέρον ακόμη και του τότε

Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας, παλιού Παγκόσμιου Πρωταθλητή,

Ιάπωνα Ιχίρο Ογκιμούρα. Μέχρι και το 1990, «το σχολικό» διοργανωνόταν κάθε

Μάη με την ίδια και αυξανόμενη κάθε χρονιά επιτυχία. Δυστυχώς εξωγενείς

παράγοντες σταμάτησαν το σπουδαίο αυτό έργο.

Παράλληλα με το μεγάλο σχολικό του Ν. Αττικής, όλα αυτά τα χρόνια, σχολικά

διοργανώνονταν και σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως στη Θεσσαλονίκη, την

Πάτρα, την Αλεξανδρούπολη, την Καστοριά, τη Μυτιλήνη.





1987:
30ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων – Νεανίδων και Παίδων –

Κορασίδων, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μια από τις δυσκολότερες

διοργανώσεις, με μεγάλο αριθμό αθλητών και αθλητριών από όλη την Ευρώπη

(κάθε χώρα μπορεί να αγωνισθεί με τέσσερις εθνικές ομάδες, μία για κάθε

ηλικιακή κατηγορία). Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία υπήρξε καχύποπτη για τις

ελληνικές οργανωτικές δυνατότητες και παρακολουθούσε στενά την πορεία της

προετοιμασίας της διοργάνωσης. Το βράδυ της 26ης Ιουλίου 1987, την

τελευταία βραδιά του πρωταθλήματος , ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Ομοσπονδίας, Γιουγκοσλάβος Μίχοβιλ (Μίσα) Καπετάνιτς, δήλωσε: «αυτό που

έγινε στην Αθήνα δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναδούμε ποτέ σε

πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων» και είχε δίκιο, μέχρι σήμερα πολλοί

αναπολούν τη διοργάνωση εκείνη.

Αγωνιστικά οι αθλητές Γιώργος Χατζής και Δέσποινα Δάνδουλα φτάνουν

στην 5η θέση του Διπλού Μικτού Παίδων. Το αγώνισμα του Διπλού

Μικτού Παίδων καθιερώθηκε για πρώτη φορά σ΄ αυτό το

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, η αθλοθέτησή του είναι έργο της

χώρας μας και μνημονεύεται πάντα στην προκήρυξη των αγώνων.







1988:
Η Ελλάδα αποκτά τους πρώτους Διεθνείς Διαιτητές της, μετά από εξετάσεις στη Διεθνή 

Ομοσπονδία.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρήστος Χριστοδουλάτος εκλέγεται  στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης αναθέτει στη χώρα μας την 

διοργάνωση του Α΄ Διεθνούς Σεμιναρίου Προπονητών. Το Σεμινάριο διεξάγεται  τον 

Αύγουστο ,στις εγκαταστάσεις  της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία 

Ολυμπία με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχές από όλο τον κόσμο.







1989:
Ο 16χρονος ταλαντούχος αθλητής από την Ρουμανία, 
Καλλίνικος Κρεάνγκα, ζητάει Πολιτικό Άσυλο στην 
Ελλάδα. Ο αθλητής, είχε γνωρίσει τη χώρα μας το 
1987 όταν αγωνίσθηκε με τα χρώματα της εθνικής 
Ρουμανίας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της 
Αθήνας. Οι Διεθνείς κανονισμοί επιτρέπουν  την άμεση 
ένταξή τους στην εθνική μας ομάδα οπότε και αρχίζει 
να αγωνίζεται αμέσως με τα ελληνικά χρώματα. 
Ταυτόχρονα πηγαίνει στο σχολείο, όπου τελειώνει το 
ελληνικό Λύκειο και λίγο αργότερα μπαίνει στο 
πανεπιστήμιο, στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών. 





1990:
Ο αθλητής Γιώργος Χατζής, μετά τα πολύ καλά διεθνή του αποτελέσματα, εντάσσεται στους 12 καλύτερους αθλητές 

της Ευρώπης, στην κατηγορία των Νέων και αγωνίζεται στην σπουδαία ευρωπαϊκή διοργάνωση ΤΟΠ 12 Νέων, όπου 

καταλαμβάνει την 10η θέση.

Έρχεται στην Ελλάδα  και εντάσσεται στην εθνική ομάδα ο συναθλητής του Κρεάνγκα, Ντανιέλ Τσιόκας. 

1991:
Απρίλιος, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην πόλη Σίμπα της Ιαπωνίας. Ο Κρεάνγκα κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο 

αγώνισμα Διπλός Μικτός.

Ιούνιος, Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων, η Μαρία Μοίρου κατακτά  το χάλκινο μετάλλιο στο 

αγώνισμα Απλός Κορασίδων.

Ιούλιος, Μεσογειακοί Αγώνες στην Αθήνα, ο Κρεάνγκα κατακτά το αργυρό μετάλλιο στον Απλό Ανδρών.

1992:
Η Εθνική ομάδα των Ανδρών μπαίνει στις 12 καλλίτερες ομάδες της Ευρώπης. Ο Ελληνικός Εθνικός  Ύμνος ηχεί στο 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γερμανία, όταν ο Κρεάνγκα ανεβαίνει στο βάθρο έχοντας κατακτήσει το χρυσό 

μετάλλιο στο αγώνισμα Διπλός Μικτός.

1993:

Μεσογειακοί Αγώνες στη Γαλλία.: Μαρία Μοίρου και Διάνα Ζέρδιλα, χάλκινο μετάλλιο στον 

Διπλό Γυναικών.

1994:
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην Γαλλία: Χριστίνα Φίλη αργυρό μετάλλιο στον Απλό 

Κορασίδων, Μαρία Μοίρου χάλκινο μετάλλιο στο Διπλό Νεανίδων.
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στην Αγγλία: Κρεάνγκα  Χρυσό μετάλλιο στο Διπλό Ανδρών με τον 

Γιουγκοσλάβο Ζόραν Κάλινιτς,  Αργυρό μετάλλιο στο Διπλό Μικτό. 

1996:
Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ατλάντα. Ελληνική συμμετοχή με Κρεάνγκα, Τσιόκα. 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών , Κρεάνγκα Αργυρό μετάλλιο στο Διπλό Μικτό, Χάλκινο στο Διπλό Ανδρών.

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων, Παναγιώτης Γκιώνης Χρυσό μετάλλιο στο Διπλό 

Μικτό.









1997:
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Η Εθνική

ομάδα των Ανδρών με τους αθλητές Κρεάνγκα. Τσιόκα, Βλοτινό, Γκιώνη, Κορδούτη,

Εθνικός Ομοσπονδιακός προπονητής ο Νίκος Κωστόπουλος, κατακτούν την 6η θέση

στον κόσμο, σε σύνολο 101 εθνικών ομάδων.

Μεσογειακοί Αγώνες στην Ιταλία, Καλίνικος Κρεάνγκα Χρυσό μετάλλιο στον Απλό

Ανδρών.

Κύπελλο Ευρώπης Λιγκ. Άνοδος της Εθνικής ομάδας στην Σούπερ κατηγορία.

(Σούπερ Λίγκα)

1998:

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, Καλίνικος Κρεάνγκα, αργυρό

μετάλλιο στο Διπλό Ανδρών.

1999:

Σούπερ Λίγκα Ευρώπης, η Εθνική ομάδα Ανδρών κατακτά την 3η θέση.

Ο Κρεάνγκα κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ΤΟΠ 12 της Ευρώπης και προκρίνεται

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ από την 8η θέση του στον Παγκόσμιο

Πίνακα Αξιολόγησης Αθλητών

Τον Δεκέμβριο, η ομοσπονδία διοργανώνει στην Πάτρα το προ-ολυμπιακό τουρνουά

για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες των αθλητών και αθλητριών από την

Ευρώπη. Προκρίνεται ο Ντανιέλ Τσιόκας.





2000:
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών. Κρεάνγκα Αργυρό

μετάλλιο στο Διπλό Ανδρών, Τσιόκας χάλκινο μετάλλιο στο Διπλό

Μικτό.

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων. Κατερίνα Ντουλάκη, χάλκινο

μετάλλιο στο Διπλό Νεανίδων, Πέμπτη θέση στον Απλό Νεανίδων

2001:
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Εθνική Ομάδα

Ανδρών: 9η θέση. Εθνική Ομάδα Γυναικών 22η θέση.

2002:
Παραμονή της Εθνικής ομάδας Ανδρών στην Σούπερ Λίγκα της

Ευρώπης, άνοδος της Εθνικής ομάδας Γυναικών στην Α΄ Κατηγορία

της ίδιας διοργάνωσης.

Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών στο Ζάγκρεμπ της

Κροατίας.

Εθνική ομάδα ανδρών: 9η θέση – σούπερ κατηγορία Ευρώπης

Εθνική ομάδα γυναικών: 18η θέση – πρώτη κατηγορία Ευρώπης

Καλλίνικος Κρεάνγκα : ΑΡΓΥΡΟ μετάλλιο στον Απλό Ανδρών.





Οι επιτυχίες βαίνουν αυξανόμενες
για αθλητές και αθλήτριες από το
2002 έως σήμερα. Πολλές και
μεγάλες διεθνείς κατακτήσεις.
Πολλοί νέοι και νέες με ορμή και
όνειρα αγωνίζονται ακούραστα και
μας κάνουν περήφανους.











Ο Αρχηγός, ο Κώστας 
Παπαγεωργίου

Καλλίνικε σε 
ευχαριστούμε για όλα 



Τίποτα δεν έρχεται 
τυχαία

Το ζήσαμε κι αυτό!!!!









Δεκέμβριος 2016.

Στέλλα Νικολουδάκη




