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Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013 

Φίλες και φίλοι,  

όλοι εσείς όπου και αν βρίσκεσθε, 

� που για ένα 4ήμερο δεν ξεκολλήσατε από την οθόνη του υπολογιστή σας  για να παρακολουθήσετε την 

μεγαλειώδη πορεία της Εθνικής μας  στο δρόμο για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα του Σβέσχατ της Αυστρίας,  

�που αγαπάτε την επιτραπέζια αντισφαίριση και γνωρίζετε τον κόπο, την προσπάθεια, την τεχνική,  τη σκληρή 

προπόνηση,  το πάθος και την ισορροπία ψυχής και σώματος που απαιτεί  

� που στο παρελθόν, πρόσφατο ή  μακρινό, φορέσατε τη φανέλα των εθνικών μας ομάδων  της όποιας ηλικιακής 

κατηγορίας και των δύο φύλων, βάζοντας κι εσείς ένα λιθαράκι για να φτάσουμε ως  εδώ, 

� που εργαστήκατε σαν προπονητές, φυσιοθεραπευτές, φροντιστές, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες , στην 

ομοσπονδία μας και συμβάλατε στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων και εμπειριών που βοήθησαν την ομάδα να 

φθάσει στην κορυφή της Ευρώπης, 

� που υπήρξατε στο παρελθόν, πρόσφατο ή μακρινό, μέλη της διοίκησης της ομοσπονδίας μας και των επιτροπών 

της, προσφέροντας εθελοντικά  ώρες εργασίας που έλειψαν από την δουλειά σας και την οικογένειά σας, 

� που έχετε διαλέξει την επιτραπέζια αντισφαίριση για να ασχοληθείτε σε υψηλό ή απλά αγωνιστικό επίπεδο ή  για 

να αθληθείτε στο χώρο του μαζικού αθλητισμού αλλά και στο χώρο  των βετεράνων  ή που «σφυρίζετε» στους 

αγώνες. 

� που τα παιδιά σας αθλούνται και αγωνίζονται στα μπλε τραπέζια και σας παρασύρουν με το πάθος και τον 

ενθουσιασμό τους για το άθλημα 

� που δίνετε το παρόν στην ομοσπονδιακή αίθουσα του Σ.Ε.Φ. ή όπου αλλού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κάθε 

φορά που αγωνίζονται οι Εθνικές μας ομάδες, 

� που δάκρυα λύπης ή χαράς γεμίζουν τα μάτια σας με κάθε αποτέλεσμα των εθνικών μας ομάδων 

� που είστε προπονητές στα σωματεία μας  ή  τα διοικείτε και τα υποστηρίζετε με κάθε τρόπο για να μη χαθεί ούτε 

ένα παιδί από τον αθλητισμό και την Επιτραπέζια Αντισφαίριση σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η πατρίδα, 

� που βρίσκεσθε αιρετοί ή διορισμένοι σε αξιώματα, αθλητικά ή μη αλλά και σε θέσεις ευθύνης απ’ όπου έχετε 

απλώσει χέρι βοήθειας στο αγαπημένο άθλημά μας, και  τέλος, 

� που κόντρα στα ήθη και έθιμα των καιρών προβάλλετε από τα ηλεκτρονικά ή έντυπα ΜΜΕ το άθλημά μας 
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ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

που θα γίνει την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19:00 στην ομοσπονδιακή αίθουσα “STAG” του 

Σ..Ε.Φ. . 

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να ανταμώσουμε όλοι εκεί για να σφίξουμε το χέρι των δευτεραθλητών Ευρώπης 

που μας έκαναν να κλάψουμε και να αισθανθούμε περήφανοι που είμαστε μέλη της μεγάλης οικογένειας της 

Ελληνικής  Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για 

τα παιδιά αυτά που μας χάρισαν τόσο μεγάλη χαρά και η μόνη, δυστυχώς, ελάχιστη ανταμοιβή που μπορούμε να 

προσφέρουμε. 

Για το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. 
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