
Όσα ζήσαμε την σεζόν 2011-12… 

από το Squash.gr

 



Ελληνική συμμετοχή στο 2ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Βετεράνων 2011 

Πραγματοποιήθηκε από 1η έως 4η Σεπτεμβρίου 2011 στο πανέμορφο Πόρτο της Πορτογαλίας το 2ο 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βετεράνων. 

Σε ένα μοντέρνο και άρτια εξοπλισμένο γυμναστήριο, που διαθέτει 12 γήπεδα Squash, κάτω από τις εξέδρες 

του Σταδίου Ντραγκάο, της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πόρτο, έλαβε μέρος το 2ο Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα Βετεράνων. 

Συνολικά 313 αθλητές και αθλήτριες, από 24 χώρες της Ευρώπης και για όλες τις κατηγορίες (ανά 5 έτη, 

από +35 έως +70) έλαβαν μέρος στην εν λόγω διοργάνωση. Το επίπεδο ήταν ιδιαίτερα υψηλό, καθώς 

σ΄αυτούς τους αθλητές πολλοί ήταν πρώην επαγγελματίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τελικός στην 

κατηγορία +35 μεταξύ του Γάλλου Stephane Lavigne και του Γερμανού Stefan Leifels (για την ιστορία ο 

Γάλλος κέρδισε 3-2 και εφόσον προηγήθηκε 2-0 games). 

Από Ελληνικής πλευράς υπήρξε μόνο μια συμμετοχή, του Γιώργου Περισυνάκη, στην κατηγορία +40.(Δεν 

κατάφερε πάντως να επαναλάβει το θρίαμβο της εθνικής ομάδας του 2004 επί της Πορτογαλίας και έχασε 

στο 2ο γύρο από τον Πορτογάλο Jose Pedro Leite με 3-1).Όλα τα αποτελέσματα στη διεύθυνση: 

http://www.pt-squash.org/EMC2011/ 

Πρώτος ο Φαμπιάν στο Κιβωτός στην Μύκονο 

 

Η νέα αγωνιστική σεζόν ξεκίνησε με το ετήσιο όπεν στο πολυτελές ξενοδοχείο Κιβωτός στη Μύκονο από 9-11 
Σεπτεμβρίου. Έπειτα από ενδιαφέροντα παιχνίδια ,με πιο συναρπαστικό αυτό του Αλέξανδρου Καρυδάκη που 
νίκησε τον Μάριο Παπαλουκά με 3/2 (11-9), το τουρνουά συνεχίστηκε με τα ημιτελικά Καλαιτζής-Καρυδάκης 3/0 
και Μουστρουφης-Τζαμαλουκας 3/2. Ακολούθησε ο τελικός όπου ο Φαμπιάν επικράτησε του Νίκου ,έπειτα από 
έναν συναρπαστικό αγώνα ,με 3/2. Το τουρνουά έκλεισε με την απονομή και το reception στην πισίνα του 
εκπληκτικού Κιβωτός. Στα ημιτελικά και τελικό οι κερκίδες ήταν γεμάτες! Για άλλη μια φορά η φιλοξενία από τους 

http://squashgr.wordpress.com/2011/09/04/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-2%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba/
http://squashgr.wordpress.com/2011/09/04/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-2%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba/
http://www.pt-squash.org/EMC2011/
http://squashgr.wordpress.com/2011/09/10/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%83%ce%b5%ce%b6%cf%8c%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf/


ιδιοκτήτες Ιάσωνα και Φίλλιπο Μιχόπουλο καθώς και από τους Σπύρο και Ηλέκτρα Μιχόπουλου ήταν 
καταπληκτική. Ο Πέτρος τους ευχαρίστησε για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία της ακαδημίας του για 2η 
συνεχόμενη χρονιά για τους καλοκαιρινούς μήνες στο Κιβωτός και ο Φαμπιάν για την φιλοξενία ,για το ενδιαφέρον 
τους για το σκουός και για την άψογη διοργάνωση. Και του χρόνου!  κάντε κλικ για φωτογραφίες 

Intersport Loutraki Open 2011 

Ο Φαμπιάν Καλαιτζής και η Νικόλ Ποζίδη είναι νικητές του INTERSPORT Loutraki Squash Open 2011 

που έγινε στο αθλητικό κέντρο SPORTCAMP στο Λουτράκι , από την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου έως την 

Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου. Ο Φαμπιάν στον ημιτελικό νίκησε την έκπληξη του τουρνουά Γαλάνη 3/0 ο 

οποίος απέκλεισε τον Αλέξανδρο Καρυδάκη ενώ στην ίδια μεριά του ταμπλό αποκλείστηκε και το Ν0 4 

seed Μίλτος Μενεξελής από τον ανεβασμένο Μάριο Δημακόπουλο από το Three Action Πάτρας. Στον άλλο 

ημιτελικό ο Γιώργος Βαφάκος νίκησε τον Νίκο Συμεωνίδη με 3/2. Στον τελικό ο Φαμπιάν επικράτησε 

άνετα με 3/0 επί του Γιώργου και πήρε το έπαθλο των του πακέτου διαμονής σε δίκλινο δωμάτιο για δύο 

διανυκτερεύσεις στο Club Hotel Casino Loutraki και δωροεπιταγή INTERSPORT αξίας €100,00. 

Στις γυναίκες τώρα η Ελίζα Καργιώτη δεν αγωνίστηκε στον τελικό λόγω μιας περαστικής αδιαθεσίας και 

έτσι η Νικόλ κατέκτησε το τουρνουά άνευ αγώνα μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο SAMSUNG GALAXY mini 

, προσφορά της VODAFONE και δωροεπιταγή INTERSPORT αξίας €100,00. 

Τα χρυσά κορίτσια και πάλι στην κορυφή των Βαλκανίων! 

 

https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5692325844195812609
http://squashgr.wordpress.com/2011/09/18/intersport-loutraki-open-2011/
http://www.intersport.gr/el/events/intersport-squash-open
http://squashgr.wordpress.com/2011/09/24/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/


Νέα μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό σκουός από τα κορίτσια της εθνικής Ελλάδας! Η γυναικεία ομάδα μας 

αποτελούμενη από τις Ελίζα Καργιώτη ,Ζέτα Τζαμαλούκα και Νικόλ Ποζίδη στους Βαλκανικούς 2011 στο 

Ζάγκρεμπ της Κροατίας κατέκτησε την 1η θέση στα Βαλκάνια! Στον τελικό επικράτησε της οικοδέσποινας 

Κροατίας. Στους άνδρες τον τίτλο κατέκτησε η Σερβία που στον τελικό νίκησε την Σλοβενία με 2/1. Οι 

Βαλκανικοί αγώνες φέτος έγιναν χωρίς την κάτοχο του τίτλου εθνική ανδρών που πέρσι κατέκτησε τον 

τίτλο και αυτό διότι οι υπεύθηνοι αποφάσισαν να μην στείλουν την αντρική ομάδα. Η ομάδα συμμετείχε με 

ευγενική χορηγία του κου Μοχάμεντ Σαμανούντι και του Voula Squash Club. Του χρόνου η διοργάνωση 

στην Λιουμπιάνα της Σλοβενίας.    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ   -    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΤΕΛΙΚΟΣ : ΕΛΛΑΔΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ 3-0 

Ελίζα Καργιώτη-Josipa Persun 11-6 11-2 11/5 (3/0) 

Ζέτα Τζαμαλούκα-Katerina Milas 11-9 11-4 11-7 (3/0) 

Νικόλ Ποζίδη-Paulina Rados 11/6 11/5 (2/0) 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ : ΕΛΛΑΔΑ-ΣΕΡΒΙΑ 3-0 

Ελίζα Καργιώτη-Jelena Dutina 3/0 

Ζέτα Τζαμαλούκα-Alexandra Peleksic 3/0 

Νικόλ Ποζίδη-Anja Trifunovic. 3/0 

ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3-0 
Ελίζα Καργιώτη-Teodora Devedjieva 11-5 11-3 13-11 (3/0) 

Ζέτα Τζαμαλούκα-Anelia Dukova 11-7 11-4 11-3 (3/0) 

Νικόλ Ποζίδη-Denica Kirilova 9-11 11-3 11-2 11-5 (3/1) 

ΕΛΛΑΔΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2-1 
Ελίζα Καργιώτη-Pia Erjavec 1/0 retired 

Ζέτα Τζαμαλούκα-Nada Bambič 2/3 (14-16) 

Νικόλ Ποζίδη-Saša Rakovec 3/0 

Η Εθνική μας πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φάση των ομίλων επί της Σλοβενίας με 2/1. Πρώτη 

αγωνίστηκε η Ελίζα η οποία πήρε το πρώτο γκέιμ και σε ένα πόντο η αντιπαλός της αφού αναγκάστηκε να 

ανοίξει πολύ τα πόδια της στο μπροστινό μέρος του γηπέδου σε μια κοντινή μπαλιά της Ελίζας τότε έπεσε 

άσχημα πάνω στο γονατό της και εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού. Επόμενο ματς ήταν αυτό της Ζέτας η 

οποία έπειτα από ένα συναρπαστικό ματς έχασε στις λεπτομέρειες 16-14 στο πέμπτο γκέιμ από την Νο 3 

Σλοβενίας. Εδώ να σημειώσουμε την χθεσινή ταλαιπωρία της ομάδας μας η οποία έφτασε στις 03.00 τα 

ξημερώματα στο Ζάγκρεμπ θύμα των απεργιακών κινητοποιήσεων. Έτσι όλες οι κοπέλες ήταν εμφανώς 

κουρασμένες στο πρωινό τους ματς προγραμματισμένο στις 10.00 το πρωί! Τελευταίο και καθοριστικό ματς 

ήταν αυτό της Νικόλ η οποία έδωσε την νίκη στην Ελλάδα κερδίζοντας με 3/0. 

Sheraton Rhodes Cup 2011 

Τελείωσε το Sheraton Rhodes Cup στο κοσμοπολίτικο νησί της Ρόδου και στο πολυτελέστατο Sheraton. Το 

τουρνουά ξεπέρασε τις 40 συμμετοχές και εκτός από τους Ροδίτες συμμετέιχαν ακόμα παίκτες από Αθήνα 

και Κρήτη. Νικητής ο Φαμπιάν Καλαιτζής ο οποίος στον τελικό επικράτησε του Πέτρου Τζαμαλούκα με 

11/8 12/10 11/3 (3-0). Ο Φαμπιάν ξεκίνησε ιδανικά τον τελικό παίρνοντας το πρώτο γκέιμ ενώ ο Πέτρος 

έχασε μέσα από τα χέρια του το δεύτερο γκέιμ που προηγήθηκε 10-7. Το τρίτο το καθάρισε εύκολα ο 

Φαμπιάν και πήρε και την νίκη. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Δημήτρης Καραογλανίδης επί του 

Χρισόφορου Μπάτσου με 2/0 σε μια Κρητική μονομαχία. Εδώ να σημειώσουμε την σημαντική συμμετοχή 

της ομάδας του Ηρακλείου Κρήτης στο τουρνουά με τους Μπάτσο, Καραογλανίδη, Σαρρή και Μοσχούς οι 

οποίοι κατέλαβαν τις θέσεις 3,4,5 και 7 στην τελική κατάταξη! Στον τελικό του plate τώρα ο Χάρης Ναχνάς 

κέρδισε τον Νώντα Κατσαρό με 3/0 ,και οι δύο από την Ρόδο, σε έναν πολύ καλό αγώνα. Ο Χάρης είναι 

αρκετά ανεβασμένος τον τελευταίο καιρό και μάλιστα κατέκτησε το εσωτερικό τουρνουά της 

προηγούμενης εβδομάδας. Ο Νώντας που ήταν και ο πρωταθλητής του νησιού βλέπει τον ανταγωνισμό να 

μεγαλώνει και έτσι έχει τώρα στόχο να ανατρέψει την νέα κατάσταση! 

http://squashgr.files.wordpress.com/2011/09/ceb5cf80ceb9cf83cf84cebfcebbceb7-cf84cf89cebd-cebacebfcf81ceb9cf84cf83ceb9cf89cebd-cf84ceb7cf83-ceb5ceb8cebdceb9cebaceb7cf83.doc
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5657378626238725137
http://squashgr.wordpress.com/2011/10/02/sheraton-rhodes-cup-2011/


 

 

Γενικά σε όλη την διάρκεια του τουρνουά είχαμε μερικά ενδιαφέροντα παιχνίδια ενώ όλες οι θέσεις 

παίχτηκαν σε αγώνες κατάταξης. Το πάρων έδωσαν όλοι στο Welcome Players Party του Σαββάτου με 

μεγάλη κατανάλωση σαμπάνιας όπου και ευχαρίστησαν την διεύθηνση του Sheraton και τον κ. Νίκο Τσίρο 

προσωπικά για το πανέμορφο πρωτάθλημα που διοργάνωσε σε συνεργασία με τον Πέτρο. Ήδη οι παίκτες 

που προπονούνται στην Ρόδο έχουν αυξηθεί και έχουν προγραμματίσει αρκετά εσωτερικά τουρνουά για τον 

χειμώνα με την βοήθεια των Χάρη Λουκαρά, Νώντα Κατσαρό ,Βασίλη Μπαρδή ,Χάρη Ναχνά κ.α. 

Τους τελικούς τους παρακολούθησαν αρκετοί Ροδίτες ενώ καλήφθηκαν τηλεοπτικά απο το Channel 4 το 

τοπικό κανάλι της Ρόδου. Μεγάλη υποστήριξη και από τους χορηγούς του τουρνουά που εκτός από το 

Sheraton είναι η Coca Cola η οποία αθλοθέτησε τα κύπελλα ,η Wilson , το ισοτονικό ποτό Blu και τα 

ενεργειακά γιλέκα και μπλούζες FIR-TEX με το δικό τους περίπτερο στον χώρο των αγώνων. Οι νικητές 

επιβραβεύτηκαν με έπαθλα και συγκεκριμένα ο 1ος ανδρών ένα 3μερο στο Costa Navarino αξίας 800 ευρώ 

και ένα ενεργειακό polo Fir-tex αξίας 180 ευρώ, ο 2ος ανδρών ένα 2μερο στο Blue Palace στην Ελούντα 

Κρήτης αξίας 600 ευρώ και ένα ενεργειακό polo Fir-tex αξίας 180 ευρώ και ο 3ος ένα 2μερο στο Sheraton 

Rhodes αξίας 400 ευρώ. Ο 1ος του plate κέρδισε ένα 2μερο στο Astir Palace αξίας 600 ευρώ και ο 2ος μία 

ρακέτα Wilson αξίας 130 ευρώ. Επίσης όλοι όσοι ταξίδεψαν από την Αθήνα και την Κρήτη φιλοξενήθηκαν 

δωρεάν στο Sheraton. 

Από τα αξιωσημείωτα ,ενώ οι παίκτες από Κρήτη έφτασαν με την βραδυνή πτήση της Παρασκευής από 

Ηράκλειο και αγωνίστηκαν αμέσως για τον πρώτο γύρο, τον Αλέξανδρο Καρυδάκη τον σταμάτησαν στο 

check-in του Ελ. Βενιζέλος ρωτώντας τον αν μεταφέρει στην τσάντα του όπλο αφού επίσης με το ίδιο 

αεροπλάνο ταξίδευε η εθνική σκοποβολής για αγώνες στην Ρόδο! Τελικά μέχρι και το επίγειο προσωπικό 

του αεροδρομίου έχει ακούσει ότι ”πιστολιάζει” κόσμο στο σκουός! ΤΑΜΠΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

SHERATON RHODES CUP 2011 

Οι Ροδίτες ‘’ζεστάθηκαν’’ το προηγούμενο σαββατοκύριακο με ένα τοπικό τουρνουά με σκοπό να 

προετοιμαστούν καλύτερα για το open. Το διήμερο 23-24 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε το 1
ο
 Autumn 

Rhodes Squash Open με την συμμετοχή 21 αθλητών. Έγινε ένα εξαιρετικό τουρνουά όπου μας δόθηκε η 

δυνατότητα να γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας και να διεξαχθούν πάνω από 45 συνολικά αγώνες! Στην 

προημιτελική, ημιτελική και τελική φάση έγιναν συναρπαστικοί αγώνες. Νικητής του 1
ου

 Autumn Rhodes 

Squash Open αναδείχθηκε ο Χάρης Ναχνάς όπου μετά από ένα εξαιρετικό τελικό αγώνα με τον Κώστα 

Αβδελή επικράτησε με 3-1 γκέιμς αξιοποιώντας την άριστη φυσική του κατάσταση. Στον μικρό τελικό ο 

http://squashgr.files.wordpress.com/2011/09/cf84ceb1cebccf80cebbcebf-cebaceb1ceb9-cf80cf81cebfceb3cf81ceb1cebccebcceb1-sheraton-rhodes-cup-2011.xls
http://squashgr.files.wordpress.com/2011/09/cf84ceb1cebccf80cebbcebf-cebaceb1ceb9-cf80cf81cebfceb3cf81ceb1cebccebcceb1-sheraton-rhodes-cup-2011.xls


πολύπειρος Νώντας Κατσαρός επικράτησε επί του φέρελπι Γιώργου Αγγούρια με 2-0 γκέιμ. Αποτέλεσμα 

αυτού του πρώτου τουρνουά είναι να αποφασιστεί να η διεξαγωγή τεσσάρων εποχιακών τοπικών τουρνουά 

στην Ρόδο (Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι και Φθινόπωρο) για την καλλιέργεια του αθλήματος και την 

ανάπτυξη των αθλητών μας. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο SHERATON και τον κ. Νίκο Τσίρο για την δωρεάν 

παραχώρηση των γηπέδων, τον Χαράλαμπο Λουκαρά που διοργάνωσε το τουρνουά όπως επίσης και την 

Καλλιρόη Παπανικολάου η οποία βρίσκεται πάντα δίπλα μας σε κάθε διοργάνωση. Επίσης αθλητές της 

Ρόδου προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν το διήμερο 14-16 Οκτωβρίου στο AQUAFORUM-

KARAKAL OPEN 2011. Τέλος να σας ενημερώσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την 

συγκρότηση σε σώμα του Ροδιακού Ομίλου Τοιχοσφαίρισης και την ενεργοποίηση του. 

Εντυπωσιακή αυλαία στο Aquaforum Karakal Open 

 

Τελικός ανδρών : Φαμπιάν Καλαιζής-Sam van Brusselen 3-2 (12/10 13/11 3/11 9-11 11-9), 3η θέση : 

Stankov Stelian-Τζαμαλούκας Πέτρος 3-1 (9/11 11/8 11/6 12/10), Τελικός γυναικών : Καργιώτη Ελίζα-

Ζέτα Τζαμαλούκα 3-1 (12/10 11/13 11/6 11/3), 3η θέση : Ποζίδη Νικόλ-Devedjeva 3-0 (11/6 11/5 12/10), 

Plate ανδρών : Pendev-Μπάτσος Χριστόφορος 3-2 (11/9 11/9 6/11 5/11 11/7)     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Τέλος στο τουρνουά που έγινε στη Θεσσαλονίκη και στο πάντα φιλόξενο Aquaforum του Νίκου 

Δημητριάδη σε ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά στην Ελλάδα με 75 συμμετοχές στους άνδρες και 15 στις 

γυναίκες ενώ συμμετείχαν και πολλοί παίκτες από την γείτονα Βουλγαρία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 

τουρνουά ήταν από τα πιο δυνατά στην Ελλάδα καθώς συμμετείχαν οι δύο πρώτοι στην Ελλάδα Φαμπιάν 

Καλαιτζής και Πέτρος Τζαμαλούκας καθώς επίσης και το Νο 3 Βελγίου Sam Van Brusselen και σύσσωμη η 

http://squashgr.wordpress.com/2011/10/12/aquaforum-karakal-open-2011/
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5664492062881816481


εθνική Βουλγαρίας με τους Stankov, Jilev, Simeonov και άλλους 8 επίσης Βούλγαρους! Στις γυναίκες 

σύσσωμες οι εθνικές Ελλάδας με Καργιώτη,Τζαμαλούκα, Ποζίδη και εθνική Βουλγαρίας με Devejieva, 

Dukova, Ladjova, Vasileva καθώς επίσης και οι ανεβασμένες κοπέλες από την Θεσσαλονίκη. Ας τα 

πάρουμε λοιπόν με την σειρά αλλά ξεκινώντας με τους τελικούς και ημιτελικούς. 

Στον τελικό των ανδρών είχαμε ένα ναι μεν εντυπωσιακό παιχνίδι αλλά σε κλίμα φιλικού με τελικό νικητή 

τον Φαμπιάν Καλαιτζή που επικράτησε με 3/2 του πολύ καλού Sam van Brusselen από το Βέλγιο. Ο 

Φαμπιάν κατάφερε να προηγηθεί με 2-0 γκέιμ και αυτό ήταν ίσως που του έδωσε και την νίκη αν και ο Sam 

κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2. Το τελευταίο γκέιμ ήταν εκπληκτικό και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στα 

ημιτελικά ο Φαμπιάν επικράτησε του Stankov με 3/0 χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες και ο Van Brusselen 

νίκησε τον Πέτρο Τζαμαλούκα με 3/1. Σε αυτό το παιχνίδι το οποίο ήταν και από τα καλύτερα του 

τουρνουά ο Βέλγος πήρε το πρώτο γκέιμ με τον Πέτρο να ισοφαρίζει καθώς κατάφερε να αλλάξει τον 

ρυθμό του παιχνιδιού. Παρότι ο Sam φαινόταν πιο ολοκληρωμένος παίκτης ,ο Πέτρος προσπάθησε 

συνεχίζοντας στο ίδιο τέμπο να επικρατήσει αλλά χωρίς επιτυχία τελικά χάνοντας τα επόμενα δύο. Στον 

αγώνα για την τρίτη θέση που ακολούθησε ο Βούλγαρος πρωταθλητής νίκησε τον κουρασμένο Πέτρο με 

3/1. 

Στις γυναίκες τώρα η Ελίζα Καργιώτη ήταν και η τελική νικήτρια με 3/1 επί της Ζέτα Τζαμαλούκα που 

έκανε πολύ καλό παιχνίδι, προσπάθησε αλλά έμεινε από καύσιμα. Η Ελίζα πλέον έχει εδραιωθεί ως ένα 

σκαλί παραπάνω από την Ζέτα η οποία με την σειρά της επίσης είναι ένα σκαλί παραπάνω από την Νικόλ 

Ποζίδη που και πάλι απέκλεισε στα ημιτελικά με 3/1. Στον αγώνα για την τρίτη θέση η Νικόλ κέρδισε την 

Devedjeva με 3/0. Οι αμέσως επόμενες Ελληνίδες στην τελική κατάταξη ήταν από την Θεσσαλονίκη και 

σημειώνεται ως επιτυχία με την Βερόνικα Ορφανίδου στις θέσεις 5/6, την Όλγα Μαργαριτοπούλου στις 7/8 

και την Έλενα Λαμπρινάκου μαζί την Κλειώ Κεντερελίδου στις θέσεις 9/15. 

Μετά από έναν επεισοδιακό τελικό στο plate με πολλές φωνές και διαμαρτυρίες ο Βούλγαρος Pendev 

νίκησε τον Χριστόφορο Μπάτσο με 3/2. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Χριστόφορος έχει ανέβει αρκετά και 

προσπαθεί πάρα πολύ προπονούμενος για να γίνει καλύτερος και επίσης συμμετέχει και σε αρκετά 

τουρνουά παντού, πράγμα πολύ δύσκολο καθώς μένει στην Κρήτη. 

Το τουρνουά ξεκίνησε την Πέμπτη με τους αγώνες του προκριματικού ταμπλό που αποτελούνταν επί το 

πλείστον από παίκτες της Θεσσαλονίκης. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των παικτών που ασχολούνται 

στην συμπρωτεύουσα έχει αυξηθεί σημαντικά και σε αυτό έχει συμβάλει και ο Νίκος Δημητριάδης ο οποίος 

με την ‘’τρέλα’’ του για το άθλημα έχει συσπειρώσει γύρω του όλους τους νέους αυτούς παίκτες και 

παίκτριες. Επίσης πλήγμα είναι η απουσία του καλύτερου παίκτη του Aquaforum Παναγιώτη Αναστασιάδη 

που είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο τουρνουά στο ίδιο μέρος και ακόμα αναρρώνει από την ρήξη 

αχίλλειου που είχε πάθει. 

Στους αγώνες τώρα την δεύτερη μέρα είχαμε τους αγώνες του 1
ου

 γύρου του κυρίως ταμπλό με νέους 

τραυματισμούς για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Παύλο Τσόγκα να αποχωρεί με τράβηγμα. Καλές 

εμφανίσεις και από τους Μάτζιο (που στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε επίσης), Ανδρεάδη, Χιωτέρη και 

Πεκτεσίδη.  Πολυπληθής αποστολή κατέβασε στους αγώνες και η ομάδα των Χανίων με συνολικά 8 

παίκτες οι οποίοι πρόσφατα άρχισαν να ασχολούνται και διψούν να μάθουν νέα πράγματα. Για αυτόν 

άλλωστε τον λόγο κατέβασαν τον Φαμπιάν στα Χανιά για ένα τετραήμερο την προηγούμενη εβδομάδα 

προκειμένου να τους προετοιμάσει για τους προσεχείς αγώνες και φάνηκε ότι τους έκανε καλό! Είχαμε και 

εκπλήξεις όμως με τον Χριστόφορο Μπάτσο και τον Αλέξανδρο Καρυδάκη να χάνουν στον πρώτο γύρο. 

Έλυσαν όμως τις μεταξύ τους διαφορές στο plate με νικητή τον Μπάτσο με 3/2 και ενώ ο Καρυδάκης ήταν 

μπροστά 0/2. 

Το Σαββάτο ήταν η πιο γεμάτη μέρα του τουρνουά σε αριθμό αγώνων αφού το πρωί είχαμε τον γύρο των 

32, το μεσημέρι το plate, το απόγευμα την 16άδα και το βράδυ έκλεισε με τα προημιτελικά. Στον γύρο των 

16 δύο ήταν τα παιχνίδια που ήταν και τα πιο εντυπωσιακά μεταξύ όλων. Ο Γιώργος Βαφάκος έπαιζε με τον 

Αυστραλό Dean Kidd ο οποίος ήταν επαγγελματίας παίκτης πριν από μία δεκαετία και τώρα προπονητής 

της εθνικής ομάδας της Βουλγαρίας. Ενώ έχανε με 0-2 κατάφερε να το γυρίσει ενώ κούρασε τον αντίπαλο 

του και παίζοντας ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια με τελικό σκορ 3/2. Το δεύτερο καλό παιχνίδι ήταν 



μεταξύ του Βέλγου Sam Van Brusselen και του Βούλγαρου Konstantin Simeonov ο οποίος είχε έρθει τρίτος 

στο προηγούμενο τουρνουά. Ο Sam τελικά επικράτησε με 3/0. Βέβαια και τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν 

ενδιαφέροντα με τον Συμεωνίδη να επικρατεί του Μενεξελή εύκολα με 3/0 και ο Καλαιτζής επί του 

διοργανωτή Δημητριάδη επίσης με 3/0. Στα προημιτελικά τώρα ο Καλαιτζής κέρδισε 3/0 τον Περυσινάκη, ο 

Stankov τον Βαφάκο 3/0, ο Van Brusselen τον Jiliev 3/0 και ο Τζαμαλούκας τον Συμεωνίδη 3/1. 

Στις κοπέλες στα προημιτελικά είχαμε τα φαβορί να επικρατούν και παρατηρήσαμε την μεγάλη άνοδο των 

κοριτσιών από την Θεσσαλονίκη που προπονούνται καθημερινά και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Επίσης 

έκπληξη η παρουσία των παικτριών από το Aquadome στη Βάρη του Αργύρη Κανιμά που συμμετείχαν και 

αγωνίστηκαν εξίσου καλά. Στα ημιτελικά πέρασαν η Ελίζα ,η Ζέτα και η Νικόλ μαζί με την πρωταθλήτρια 

Βουλγαρίας Devedjeva. Την Κυριακή ακολούθησαν τα ημιτελικά και τελικά που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Το βράδυ του Σαββάτου είχαμε και το μεγάλο πάρτυ που διοργάνωσε προς τιμήν των παικτών ο Νίκος 

Δημητριάδης στο roof top του γυμναστηρίου με την εντυπωσιακή θέα και μάλιστα ανέλαβε και καθήκοντα 

DJ μαζί με την κόρη του και με μουσικές που ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους! Καταναλώθηκαν πολλά 

σουβλάκια και τόνοι μπύρας και κρασιού. 

Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον Νίκο Δημητριάδη ,τους σπόνσορες του τουρνουά καθώς και 

αυτούς που εργάστηκαν για αυτό το τουρνουά και περιγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω δήλωση του 

Νίκου :  <<Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους αθλητές και αθλήτριες που μας τίμησαν με την 

παρουσία τους καθώς επίσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου την Βερόνικα Ορφανιδου 

τους αδελφούς Τσογκα Δημήτρη και Παύλο τον Τάσο Μανουρα τον Παναγιώτη Αναστασιάδη τους Steve 

Woods και Γιάννη Χατζημιχαηλ ς τα αδέλφια μου Τάσο και Ρούλα τους χορηγούς της εκδήλωσης τα μέλη 

του Δ.Σ της Πεφτ Νίκο Συμεωνίδη ,Γιώργο Περισινακη ,Αργύρη Κανιμα και Ζετα Τζαμαλουκα αλλά και 

όλους όσους βοήθησαν στο να γίνει αυτό το τουρνουά πραγματικά 3***>>.  ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Το ταμπλό και το πρόγραμμα των αγώνων : Men Seeding Men-Qualifiers Men-Main Draw Women-Main 

Draw 

O Nick Matthew και η Nicol David είναι οι νέοι 

παγκόσμιοι πρωταθλητές 

 

https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5664492062881816481
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5664492062881816481
http://squashgr.files.wordpress.com/2011/10/aqua-forum-2011-seeding.pdf
http://squashgr.files.wordpress.com/2011/10/aqua-forum-2011-draw-men-qualifiers.pdf
http://squashgr.files.wordpress.com/2011/10/aqua-forum-2011-draw-men.pdf
http://squashgr.files.wordpress.com/2011/10/aqua-forum-2011-draw-women.pdf
http://squashgr.files.wordpress.com/2011/10/aqua-forum-2011-draw-women.pdf
http://squashgr.wordpress.com/2011/10/30/%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%bd%ce%ad%ce%b1/
http://squashgr.wordpress.com/2011/10/30/%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae-%ce%bd%ce%ad%ce%b1/


O Nick Matthew (Αγγλία) και η Nicol David (Μαλαισία) είναι οι Παγκόσμιοι πρωταθλητές της χρονιάς μετά το τέλος 
του World Open που έγινε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Στο τουρνουά των ανδρών ο Nick Matthew αντιμετώπισε 
στον τελικό στον Γάλλο Greg Gautier και επικράτησε με 6/11 11/9 11/6 11/5 σε 92 λεπτά. Να σημειώσουμε την 
εγκατάληψη του Νο 2 στον κόσμο Ramy Ashour (Αίγηπτος) στα προημιτελικά λόγω τραυματισμού. Στις γυναίκες η 
Nicol David κατέκτησε τον έκτο παγκόσμιο τίτλο της όταν κέρδισε εύκολα την Αγγλίδα Jenny Duncalf με σκορ 11/2 
11/5 11/0 σε 28 λεπτά. διαβάστε περισσότερα 

World Squash Day – Αγώνας επίδειξης με τα χρυσά κορίτσια 

στο VSC 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα σκουός γιορτάστηκε και στην Ελλάδα στο Vari Sports Club όπου διοργανώθηκε από τον Πέτρο 
Τζαμαλούκα ένας αγώνας επίδειξης ανάμεσα στα χρυσά μας κορίτσια της Εθνικής γυναικών ,τις Ελίζα Καργιώτη, 
Ζέτα Τζαμαλούκα, Νικόλ Ποζίδη και Σεράινα Καζαμία. Φέτος το θέμα σε όλο τον κόσμο ήταν οι γυναίκες και για 
αυτό τον λόγο προβλήθηκε το γυναικείο σκουός. Πλήθος κόσμου τίμησε τις κοπέλες με την παρουσία του ,ανάμεσα 
του και πολλά παιδιά, και χειροκρότησε θερμά τις κοπέλες οι οποίες αγωνίστηκαν σε δύο μονά και ένα διπλό. Για 
την ιστορία ,μιας και τα σκορ δεν έχουν καμία σημασία, η Νικόλ επικράτησε της Ζέτας με 2/0 και η Ελίζα της 
Σεράινα επίσης με 2/0. Στο διπλό ,που έβγαλε πολύ κέφι στους θεατές και στις παίκτριες, δεν κρατήθηκε τελικό 
σκορ διότι ο αγώνας διακόπηκε έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες της Ζέτας στον διαιτητή Οδυσσέα. Εδώ να 
ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πιπεργιά που βοήθησε στην διοργάνωση καθώς επίσης και τις Δήμητρα Αλεξανδράκη 
και Layla από το Next Top Model 1 που ήρθαν να υποστηρίξουν την φίλη τους Σεράινα και συμμετήχαν στο event. 
Ακόλουθησε barbeque στον χώρο της πισίνας και όλοι πέρασαν μια όμορφη βραδυά γεμάτη σκουός. Το Vari Sports 
Club θα συνεχίσει τα events με το μεγάλο τουρνουά που ξεκινάει την προσεχή Τετάρτη. Και του χρόνου!   κάντε κλικ 
για περισσότερες φωτογραφίες 

http://www.worldopensquash2011.com/today.htm
http://squashgr.wordpress.com/2011/11/06/world-squash-day-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%ce%ac-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%84/
http://squashgr.wordpress.com/2011/11/06/world-squash-day-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%ce%ac-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%af%cf%84/
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5685995786343691137
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5685995786343691137


Ο Πέτρος Τζαμαλούκας και η Ελίζα Καργιώτη κατέκτησαν το Vari 

Sports Club Open 2011 

 

Τελείωσε με μεγάλη επιτυχία το τουρνουά στο Vari Sports Club με νικητές στους άνδρες τον Πέτρο 

Τζαμαλούκα ,στις γυναίκες την Ελίζα Καργιώτη και στα plate τους Ομάρ Ζαφάρ και Κατερίνα Βαλσαμάκη. 

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 75 σε άντρες και γυναίκες και χαρακτηρίστηκε από την πολύ καλή οργάνωση 

και άριστη φιλοξενία από το VSC. Μπορείτε να δείτε εδώ όλα τα αποτελέσματα και το κυρίως ταμπλό 

ανδρών ,το κυρίως ταμπλό των γυναικών και το ταμπλό του plate (είναι κάτω από το κυρίως 

ταμπλό).   κάντε κλικ για φωτογραφίες 

Στην πρώτη μέρα των αγώνων από τους πιο ενδιαφέροντες ήταν οι αγώνες μεταξύ των Διονύση 

Πετρόπουλου και Μάκη Γούναρη με νικητή τον Διονύση 3/2, ο αγώνας Νίκος Γαλάνης και Ομάρ Ζαφάρ 

από το Μπαγκλαντές με νίκη του Νίκου επίσης με 3/2. Την δεύτερη μέρα τα ματς που έφτασαν στο πέμπτο 

γκέιμ (με νικητές τους πρώτους) ήταν του Θανάση Πλατιά – Ηλία Σπαντιδέα ,του Κρητικού Δημήτρη 

Σκαράκη εναντίον του Γιάννη Ιωαννίδη και του Πάνου Γαλάνη εναντίον του Γιάννη Χάρμπατση. Την 

Παρασκευή ξεκίνησε και το plate ενώ στο κυρίως ταμπλό προχώρησαν όλα τα φαβορί. Να σημειώσουμε 

την μεγάλη άνοδο του Άρη Αρζόγλου (VSC) ο οποίος ζόρισε τον έμπειρο Μίλτο Μενεξελή προτού 

υποκείψει στην κούραση χάνοντας 3/1. Ο Γιώργος Βαφάκος επικράτησε στο πέμπτο γκέιμ του επίσης 

ανεβασμένου Μάριου Δημακόπουλου από την Πάτρα αλλά το ματς της ημέρας ήταν μεταξύ του 

Αλέξανδρου Καρυδάκη εναντίον του Στάυρου Αλεξάνδρου που πραγματικά έπεσαν κορμιά! Νικητής ο 

Καρυδάκης με 3/2. Μπήκαν δυνατά στους αγώνες και οι παίκτες από τα Χανιά (Μαυρουδής ,Κοτσιφάκης 

,Σκαράκης ,Καφαντάρης ,Μπόβαλης) που ταξίδεψαν για το τουρνουά και οι οποίοι διψούν να μάθουν όλο 

και περισσότερα και έδωσαν άλλο χρώμα στο τουρνουά με το γέλιο τους. Στα προημιτελικά όμως είχαμε το 

ατυχές γεγονός του τραυματισμού του Dean Kidd (ρήξη αχιλλείου τένοντα) ο οποίος εγκατέληψε 

αγωνιζόμενος εναντίον του Νίκου Μουστρούφη ο οποίος έχει πάθει το ίδιο στο παρελθόν και στα δύο του 

πόδια! Του ευχόμαστε όλοι καλή και γρήγορη ανάρωση. Στα υπόλοιπα προημιτελικά ο Συμεωνίδης κέρδισε 

δύσκολα τον Μενεξελή 3/1 και ο Βαρούχας αντιστάθηκε του Βαφάκου χάνοντας 3/2 ενώ ήταν μπροστά 2/1 

και 9-5 ενώ ο Τζαμαλούκας εύκολα τον Καρυδάκη. Τα ημιτελικά ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα με εύκολη 

επικράτηση των δύο φαβορί. Στον μεγάλο τελικό ο Πέτρος Τζαμαλούκας ήταν απλά ασταμάτητος 

παίζοντας ένα γρήγορο και επιθετικό παιχνίδι απέναντι σε έναν βαρύ Νίκο Μουστρούφη κερδίζοντας 

εύκολα 11-7 11-7 15-13 (3/0). Στις γυναίκες η Ελίζα Καργιώτη επικράτησε επίσης εύκολα στον τελικό της 

http://squashgr.wordpress.com/2011/11/06/%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-vari-sports-club-open-2011/
http://squashgr.wordpress.com/2011/11/06/%cf%8c%ce%bb%ce%b1-%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-vari-sports-club-open-2011/
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=5333D5BE-1B90-4B4B-96E6-3C1D259D4EB5&draw=14
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=5333D5BE-1B90-4B4B-96E6-3C1D259D4EB5&draw=14
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=5333D5BE-1B90-4B4B-96E6-3C1D259D4EB5&draw=14
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=5333D5BE-1B90-4B4B-96E6-3C1D259D4EB5&draw=13
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=5333D5BE-1B90-4B4B-96E6-3C1D259D4EB5&draw=14
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5692332912351710561?authkey=CKf02cylruSpKw


Νικόλ Ποζίδη με σκορ 11-7 11-5 11-3 κερδίζοντας ένα ακόμα τουρνουά. Την τρίτη θέση κατέκτησε η Όλγα 

Τουρλουμούση που κέρδισε την Ελένη Καμάρα. Στα plate ο Ομάρ Ζαφάρ κέρδισε τον Δημήτρη Ηλιακίδη 

με σκορ 3/1 και η Κατερίνα Βαλσαμάκη την Ιουλία Χατζοπούλου με σκορ 3/0. Να ευχαριστήσουμε τον 

Γιώργο Πιπεργιά για την άριστη φιλοξενία του τουρνουά καθώς επίσης και το Sheraton Rhodes που 

αθλοθέτησε προς κλήρωση ένα σαββατοκύριακο στη Ρόδο και το οποίο κέρδισε ο Γιώργος Βαφάκος. 

Επίσης την Wilson που προμήθευσε το τουρνουά με μπάλες για όλα τα παιχνίδια. Για παρθενική φορά και 

με την βοήθεια του κ. Σίμου Χατζηράπτη (μέλους της ΠΕΦΤ) τέθηκε σε εφαρμογή το νέο software για την 

διεξαγωγή των τουρνουά όπου μπορείτε on line όπου όλοι μπορούσαν να παρακολουθούν το πρόγραμμα, 

τις συμμετοχές και τα αποτελέσματα πάντα σε πραγματικό χρόνο! Μπορείτε να περιηγηθείτε στα διάφορα 

μενού στο πάνω μέρος της σελίδας και κάτω από το όνομα του τουρνουά. 

Ανάπτυξη του αθλήματος στην Ρόδο 

 

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου και στο πλαίσιο της Ζώνης Εναλλακτικής Εκπαίδευσης  οι μαθητές των 

τμημάτων Γ1 και Γ2 του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία και με συνοδούς τους 

εκπαιδευτικούς Πρωτόπαπα Μαρία (Φιλόλογος) και Σταματιάδη Ποθητό (Μαθηματικό) επισκέφθηκαν το 

ξενοδοχείο Sheraton. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία των μαθητών με το SQUASH. Παράλληλος 

στόχος ήταν και η συσχέτιση του αθλήματος με τα μαθηματικά και ιδιαίτερα με τη Φυσική. Εκεί οι μαθητές 

είχαν την ευκαιρία να μάθουν μερικές λεπτομέρειες για την ιστορία του αθλήματος αλλά και τους βασικούς 

του κανόνες από τον πρόεδρο του ομίλου κύριο Χαράλαμπο Λουκαρά και τα μέλη του ΔΣ τα οποία 

παρευρέθησαν. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να  δουν δύο έμπειρους παίκτες εν δράση. Ο ένας ήταν ο  κ. 

Νίκος  Τσίρος,  παίχτης του Squash,  μέλος του Ροδιακού Ομίλου και υποδιευθυντής του ξενοδοχείου 

Sheraton, και ο δεύτερος ήταν ο κ. Θωμάς  Δοντάς, παίχτης του Squash, μέλος του Ροδιακού Ομίλου και 

εκπαιδευτής του Squash για τον Όμιλο οι οποίοι έκαναν μία ολιγόλεπτη επίδειξη στα παιδιά.Το ενδιαφέρον 

που προκλήθηκε στα παιδιά ήταν μεγάλο και μεγάλωσε ακόμα περισσότερο όταν έπιασαν τις ρακέτες στα 

χέρια τους και προσπάθησαν να παίξουν. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά απ’ τα παιδιά, κάνουν όνειρα για την 

επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούν στα γήπεδα του squash για να ξαναδοκιμάσουν να παίξουν. 

Ο Ροδιακός Όμιλος Τοιχοσφαίρισης στα πλαίσια διάδοσης και καλλιέργειας του αθλήματος θα συνεχίσει 

την δράση του συνεργατικά με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής μας για την ανάπτυξη του 

http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=5333D5BE-1B90-4B4B-96E6-3C1D259D4EB5
http://squashgr.wordpress.com/2011/11/16/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%ac/


αθλήματος. Για όσους ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν και να γνωρίσουν το άθλημα μπορούν να 

επικοινωνήσουν με τον εκπαιδευτή του Ομίλου κ. Δοντά Θωμά στο 6936-656126. 

Ελληνική συμμετοχή στο διασυλλογικό πρωτάθλημα της Γαλλίας 

 

Η Ζέτα Τζαμαλούκα Νο 2 παίκτρια της γαλλικής  ομάδας της πρώτης εθνικής  Val De Reuil ,συμμετείχε 

στην πρώτη και δεύτερη αγωνιστική του φημισμένου Γαλλικού διασυλλογικού σε Μυλούζη και Παρίσι. Η 

ομάδα της έχασε 3-0 από  την Creteil ,3-0 τη St Entienne ,3-0 από την Μυλούζη και 2-1 από το Royan με 

την μοναδική νίκη της Ζέτας. Αναλυτικά το δεύτερο σαβ/κο : 

Η Ζέτα Τζαμαλούκα συμμετείχε στη δεύτερη αγωνιστική του Γαλλικού διασυλλογικού όπου η ομάδα της 

αντιμετώπισε την  Mulhouse και το Royan Atlantique. H ομάδα της Mulhouse συμμετείχε χωρίς την Νο 1 

της ομάδας Nicole David αλλά και χωρίς την Νο2 Vanessa Atkinson .Έπαιξε όμως η Isabelle Stoehr No 2 

Γαλλίας και η Laura Pomportes No 4 Γαλλίας οι οποίες έδωσαν και τη νίκη στην γηπεδούχο. H Zέτα πέτυχε 

και τη μοναδική νίκη της ομάδας τoυ Val de Reuil όπου μετά από ένα ματς θρίλερ σ’ένα κατάμεστο γήπεδο 

κέρδισε την ταλαντούχα νεαρή παίκτρια του Royan Marion Gayot 3-2 .H ομάδα της όμως έχασε 2-1 από το 

Royan Atlantique ,και 3-0 από τη Mulhouse .Σε αυτή τη συνάντηση η Ζέτα αντιμετώπισε τη νο 4 Γαλλίας 

Laura Pomportes πιέζοντάς την αρκετά στο τρίτο game αλλά δεν μπόρεσε φυσικά να κερδίσει .Η 

συνάντηση έκλεισε με επίδειξη μόδας ,δεξίωση ,πάρτυ και χορό στα πλαίσια της φιλανθρωπικής εκδήλωσης 

telethon της οποίας χορηγός ήταν και το Espace squash 3000 Mulhouse . 

Τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής : 

Mulhouse –Val De Reuil 3-0 

STOEHR Isabelle –  BALLATORE Magali  -  11-5 11-5 11-7 ,POMPORTES Laura –  TZAMALOUKA 

Zeta  - 11-2 11-6 11-9, HOPP Stephanie – CORVEE Emilie –  12-10 12-10 11-9 

Royan –Val De Reuil 2-1 

DUGAS Sophie -BALLATORE Magali –  11-6 9-11 11-9 11-6 , GAYOT Marion – TZAMALOUKA 

Zeta  10-12 8-11 11-9 11-9 9-11, CHAUMEIL Clemence -CORVEE Emilie 2-11 11-6 11-7 11-9 

http://squashgr.wordpress.com/2011/11/17/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c/


Αναλυτικά το πρώτο σαβ/κο : Την πρώτη αγωνιστική και παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η ίδια 

και άλλες δύο συμπαίκτριες της δεν κατέστη δυνατόν να κερδίσουν τις επαγγελματίες παίκτριες της Creteil 

(Faustine Gilles no 111 κόσμου ,Julia Lecoq no 142 κόσμου και Οxane Αh-Hu Πρωταθλήτρια junior 

Γαλλίας )και της St Etienne (Maud Dulomb no 82 κόσμου ,Anna- Carin Forstadius no 1 Σουηδίας και 79 

κόσμου και Ludivine Delavison ). Τα αναλυτικά αποτελέσματα : 

GILLES Faustine(Creteil ) –  BALLATORE Magali (Val de Reuil) 11-2 11-0 11-5 , LE COQ Julia (Creteil) 

–  TZAMALOUKA Zeta (Val De Reuil) 11-4 11-2 11-6 , AH-HU Oxane(Creteil) –  CORVEE Emilie (Val 

De Reuil ) 11-4 11-6 11-9 

DUPLOMB Maud (St.Etienne) BALLATORE Magali –(Val De Reuil) 11-2 11-5 11-5 , FORSTADIUS 

Anna-carin (St Etienne)- TZAMALOUKA Zeta(Val De Reuil) 11-0 11-4 11-8 , DELAVISON Ludivine (St 

Etienne) –  CORVEE Emilie (Val De Reuil) 11-3 11-3 11-1   κάντε κλικ για φωτογραφίες 

Ο Πέτρος ,η Ελίζα και Νικόλ ζωντανά στον Sport fm 94,6 

 

Την Παρασκευή 25/11 καλεσμένοι στην εκπομπή ”Πνίξτε τον φουνατριστό” και με παρουσιαστές τον Γιώργο 
Θαναηλάκη και τον Μηνά Τσαμόπουλο ήταν οι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας Πέτρος Τζαμαλούκας, Ελίζα 
Καργιώτη και Νικόλ Ποζίδη προκειμένου να παρουσιάσουν το σκουός μέσω της πολύ δημοφιλούς αυτής εκπομπής 
μέσα από τον μεγαλύτερο αθλητικό σταθμό της χώρας. Μπόρείτε να ακούσετε το μεγαλύτερο μέρος της 
συνέντευξης εδώ!  μέρος 1   μέρος 2 

https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5692337853366775553
http://squashgr.wordpress.com/2011/11/26/%ce%bf-%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b6%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bb-%ce%b6%cf%89%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd/
http://www.youtube.com/watch?v=C2rpd_J4ehw&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=WPhrb3XVEmQ&feature=related


Ο Πέτρος Τζαμαλούκας κατέκτησε και το Atlantis Winter Open 

στην Παλλήνη 

Τελείωσε το τουρνουά στις όμορφες εγκαταστάσεις του Ατλαντίς στην Παλλήνη με τελικό νικητή τον Πέτρο 
Τζαμαλούκα ο οποίος στον τελικό επικράτησε του Νίκου Μουστρούφη με 9/11 7/11 11/3 11/6 11/7 (3/2). Ο Νίκος 
μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 2-0 γκέιμς πρίν ο Πέτρος ισσοφαρίσει και τελικά κερδίσει και το 
πέμπτο γκέιμ. Στον μικρό τελικό ο Γιώργος Βαφάκος κέρδισε για άλλη μια φορά τον Νίκο Συμεωνίδη με 3/2 ενώ και 
αυτός έχανε με 2-0 γκέιμς. Στον τελικό των γυναικών η Ελίζα Καργιώτη κέρδισε την Νικόλ Ποζίδη με 3/1. Δείτε τα 
ταμπλό ανδρών και ταμπλό γυναικών. 

Ο Γιώργος Περυσινάκης πήρε το 2ο Herakleion Christmas Open 

 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στο πάντα όμορφο Ηράκλειο το δεύτερο Heraklion Christmas Open . Οι αγώνες 
ανέδειξαν την μεγάλη αγωνιστική άνοδο των Κρητών αθλητών. Νικητής στον συναρπαστικό τελικό ήταν ο Γιώργος 
Περυσινάκης που επικράτησε δύσκολα του Καραογλανίδη Δημήτρη. Ο  Γιώργος πήρε τα δυο πρώτα games  11-6 
και  12-10 αλλά η συνέχεια ανήκε στον Δημήτρη που παραλίγο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα να έκανε μια 
μεγαλειώδη ανατροπή (είχε προηγηθεί ανατροπή στον ημιτελικό όπου με αντίπαλο τον Χριστόφορο Μπάτσο 
ανέτρεψε το εις βάρος του  2-0 σε 3-2), πήρε τα δύο επόμενα games 11-5 και 11-8 για να χάσει στο τελευταίο με 11-
9. Στον τελικό των γυναικών η Μαρία Ζαχαράκη επέστρεψε δυναμικά στο Ηράκλειο και κέρδισε άνετα την 
Βογιατζάκη Τζωρτζίνα με 3-0 (11-9,11-6,8-2 ret). Η Τζωρτζίνα δεν κατάφερε να τελειώσει τον αγώνα λόγω μιας 
ξαφνικής αδιαθεσίας η όποια ήταν πιθανότατα αποτέλεσμα του πολύ καλού cabernet που είχε το μεζεδοπωλείο 
που έγινε το players party. Στο τελικό του plate σε μια καθαρά Χανιώτικη υπόθεση νικητής αναδείχτηκε ο Χατζηλίας 
Βασίλης που κέρδισε τον Μαρκαντωνάκη Πέτρο 2-0 (11-9,13-11). Να δώσουμε τα συνχαρητήρια μας στον 
Χριστόφορο Μπάτσο για την καλή διοργάνωση με την βοήθεια της Κυριακής και της Τζωρτζίνας. 

 

http://squashgr.wordpress.com/2011/11/27/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ae-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-atlantis-winter-open-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd/
http://squashgr.wordpress.com/2011/11/27/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ae-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-atlantis-winter-open-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd/
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=744F081E-B41E-4A01-B2E8-C37F8A4860ED&draw=2
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=744F081E-B41E-4A01-B2E8-C37F8A4860ED&draw=1
http://squashgr.wordpress.com/2011/12/04/%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-2%ce%bf-herakle/


Η Ζέτα Τζαμαλούκα και ο Φαμπιάν Καλαιτζής οι νέοι 

πρωταθλητές Ελλάδας 

 

Οι νέοι πρωταθλητές Ελλάδας είναι ο Φαμπιάν Καλαιτζής και η Ζέτα Τζαμαλούκα. Στον τελικό τον ανδρών 

στις Φαμπιάν Καλαιτζής (VSC) κατέκτησε το 11
ο
 πρωτάθλημα Ελλάδας νικώντας τον Πέτρο Τζαμαλούκα 

(OAA) με 11/9 11/8 15/13 (3-0). Στις κοπέλες η Ζέτα Τζαμαλούκα (ΟΑΑ) πήρε το 6
ο
 της πρωτάθλημα 

Ελλάδας επικρατώντας της Ελίζα Καργιώτη (Βούλα) με 8/11 11/9 13/11 11/9 (3-1). Το πρωτάθλημα 

φιλοξενήθηκε όπως κάθε χρόνο στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών και τις εγκαταστάσεις του διεθνών 

προδιαγραφών ενώ διοργανώθηκε πλήρως από την ΠΕΦΤ με την βοήθεια και την επίβλεψη της επιτροπής 

σκουός της ΕΦΟΑ. Το φετινό Πανελλήνιο ήταν το πολυπληθέστερο καθώς συμμετείχαν 112 άνδρες ,21 

γυναίκες και πάνω από 10 έφηβοι αγόρια και κορίτσια ενώ ήρθαν για πρώτη φορά σχεδόν από όλα τα μέρη 

της Ελλάδας που υπάρχουν γήπεδα την Αθήνα,την Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα Χανιά, την Πάτρα, την 

Ρόδο, την Κομοτηνή, την Κέρκυρα καθώς επίσης και από την μακρινή Αυστραλία από όπου ήρθε ο 

ομογενής 23χρονος Harry Londy (Χάρης Λεονταρίδης).  Κάντε κλικ για τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα 

ανδρών, αποτελέσματα plate, αποτελέσματα γυναικών, plate γυναικών, αποτελέσματα εφήβων αγόρια κάτω 

των 19, αγόρια κάτω των 15, κορίτσια κάτω των 19. Επίσης όλα τα αποτελέσματα για εκτύπωση σε μορφή 

pdf. 

Κάντε κλικ για περισσότερες φωτογραφίες. 

Ας ξεκινήσουμε ανάποδα από την ημέρα των τελικών : Το θέαμα στον τελικό των ανδρών αλλά και των 

γυναικών ήταν υψηλού παγκοσμίου επαγγελματικού επιπέδου και αντάξιο των δύο αντιπάλων ,του Φαμπιάν 

Καλαιτζή και του Πέτρου Τζαμαλούκα ,οι οποίοι αναμέτριονται επί 10 συνεχή έτη στον τελικό του 

Πανελληνίου με 9 φορές νικητή των Φαμπιάν και 1 τον Πέτρο. Το ματς ξεκίνησε δυναμικά και επιθετικά με 

τους δύο παίκτες να πηγαίνουν πόντο-πόντο με εντυπωσιακές μπάλες και μάζεμα μερικών που θεωρούνται 

άπιαστες και το πήρε ο Φαμπιάν 11/9 στις λεπτομέρειες. Στο δεύτερο συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό αλλά με 

λίγα άλλα καθοριστικά λάθη από τον Πέτρο έπειτα και από την πολύ πίεση που ασκούσε ο Φαμπιάν στον 

αντίπαλο του πήρε και το δεύτερο 11/8. Με 2-0 εις βάρος του ήταν πλέον πολύ δύσκολο για τον Πέτρο 

άλλα σε μια βιβλική μάχη στο τρίτο γκέιμ οι δύο αντίπαλοι χρειάστηκαν 4 τάι-μπρέικ προκειμένου να 

ολοκληρωθεί το ματς. Πόντο-πόντο και πάλι έφτασαν στο 10-10 με τον Πέτρο να έχει τρείς ευκαιρίες με 

τρία game balls για να μειώσει στο σκορ και να μπει και πάλι στο παιχνίδι. Τελικό σκορ 15/13 και 

http://squashgr.wordpress.com/2011/12/12/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b7%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82/
http://squashgr.wordpress.com/2011/12/12/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b7%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82/
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=D2C5864A-422D-42C5-ADE9-8E62058D6E65&draw=4
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=D2C5864A-422D-42C5-ADE9-8E62058D6E65&draw=4
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=D2C5864A-422D-42C5-ADE9-8E62058D6E65&draw=12
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=D2C5864A-422D-42C5-ADE9-8E62058D6E65&draw=3
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=D2C5864A-422D-42C5-ADE9-8E62058D6E65&draw=14
http://www.tournamentsoftware.com/sport/event.aspx?id=D2C5864A-422D-42C5-ADE9-8E62058D6E65&event=4
http://www.tournamentsoftware.com/sport/event.aspx?id=D2C5864A-422D-42C5-ADE9-8E62058D6E65&event=4
http://www.tournamentsoftware.com/sport/event.aspx?id=D2C5864A-422D-42C5-ADE9-8E62058D6E65&event=3
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=D2C5864A-422D-42C5-ADE9-8E62058D6E65&draw=11
http://squashgr.files.wordpress.com/2011/12/panellinio-all-results.pdf
http://squashgr.files.wordpress.com/2011/12/panellinio-all-results.pdf
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5692342320069056305


μακροσκελές χειροκρότημα από την γεμάτη κερκίδα στους δύο φιναλίστ και στον μεγάλο πρωταθλητή μας 

Φαμπιάν Καλαιτζή. 

Στο plate συμμετείχαν πάνω από 50 παίκτες με συναρπαστικά παιχνίδια καθώς το επίπεδο όλων ήταν πολύ 

κοντινό. Νωρίτερα ο τελικός του plate ήταν κρητική υπόθεση με τον Δημήτρης Ξενάκης από τα Χανιά να 

κερδίζει τον Γιώργο Σαρρή από το Ηράκλειο με 11/6 7/11 11/9 7/11 11/9 σε μια συναρπαστική μάχη (με 

κουμπούρια). 

Ο τελικός γυναικών ήταν το ματς που όλοι περίμεναν με ανυπομονησία. Λέγεται ότι ήταν ο καλύτερος 

τελικός γυναικών Πανελληνίου πρωταθλήματος. Η Ζέτα άρχισε το ματς με διάθεση να δώσει μάχη μέχρις 

εσχάτων δίνοντας έναν πολύ γρήγορο δυνατό ρυθμό και βγαίνοντας μπροστά τελείωνε τις περισσότερες 

μπαλιές. Η Ελίζα ανταποκρίθηκε πλήρως στον ρυθμό αυτό και πήρε το πρώτο 11-8.Στο δεύτερο game 

έγιναν πολύ εντυπωσιακοί πόντοι και από τις δύο παίκτριες ,με τη Ζέτα να πιέζει πολύ και να περιορίζει στο 

ελάχιστο τα λάθη ,απόδειξη ότι το πήρε 11-9 ισοφαρίζοντας 1-1. Το τρίτο game ήταν πραγματικά ένα από 

τα καλύτερα που έχουμε δει . Αρκετά αμφίρροπο και με πολύ σασπένς το πήρε η Ζέτα 13/11 η οποία 

πιέζοντας με βαθιές μπάλες έκανε αρκετά winners και ανάγκασε την Ελίζα σε λάθη στους καίριους πόντους 

.Στο τελευταίο game έγινε πραγματική μάχη που έβγαλε πρωταθλήτρια την Ζέτα Τζαμαλούκα η οποία 

κατέκτησε το game με 11/9 και μαζί και το έκτο της Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 

Στον αγώνα για την τρίτη θέση η Ποζίδη επικράτησε της Ζαχαράκη με 3/0 και η Πέμπτη θέση πήγε στην 

Κρητικιά Τζωρτζίνα Βογιατζάκη ενώ η έκτη στην επίσης Κρητικιά Κυριακή Μαραζάκη. Ο τελικός του 

plate ήταν ντέρμπι Θεσσαλονίκης (κάτι σαν Παοκ-Άρης δηλαδή) με την Βερόνικα Ορφανίδου να κερδίζει 

την Όλγα Μαργαριτοπούλου 11/1 11/4 11/5 ,πανέμορφες παρουσίες και οι δύο, και έδειξαν την πρόοδο 

τους μέσα από έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα. 

Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν αρκετά συναρπαστικά παιχνίδια και το επίπεδο ήταν εμφανώς ανεβασμένο. 

Να σημειώσουμε την μεγάλη βοήθεια του επίσημου διαιτητή των αγώνων Μάριου Δημακόπουλου από την 

Πάτρα ο οποίος ήταν ακούραστος καθώς διαιτήτευε συνεχώς και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία στις 

αποφάσεις του και είχε και μεγάλη αίσθηση του χιούμορ. Για πρώτη φορά επίσης είχαμε διαιτητές σε όλα 

τα παιχνίδια καθώς και ένα σφιχτό πρόγραμμα αγώνων την Παρασκευή και το Σαββάτο και για όλα αυτά 

έτρεχε ακούραστα ο πρόεδρος της ΠΕΦΤ Νίκος Δημητριάδης. Έτσι για πρώτη φορά είχαμε όλα τα σκορ 

αναλυτικά και πέρναγαν άμεσα on line μαζί με το πρόγραμμα των αγώνων στο νέο tournament software ,το 

οποίο έχει αναλάβει ο Σίμος Χατζηράπτης, και έτσι όλοι ενημερωνόντουσαν άμεσα μέσω του internet. Το 

δε πρόγραμμα των αγώνων και τα τελευταία αποτελέσματα προβαλόταν μέσω προτζέκτορα σε τοίχο έξω 

από το κεντρικό γήπεδο χάριν στην βοήθεια του Διονύση Πετρόπουλου. Πολύτιμη βοήθεια και από την 

πανέμορφη Έυη στην γραμματεία. 

Στα ματς του πρώτου γύρου τα ματς που ξεχώρισαν ήταν των Τζίμης Φωκάς vs Αρίστος Κοροπούλης 3/1, 

Μπάφας vs Πλατιάς 3/1, των κρητικών Καφαντάρη και Τόλλη που κρίθηκε στο πέμπτο γκέιμ με νικητή τον 

πρώτο, του Χατζηιωάννου επί του Νώντα Κατσαρού από την Ρόδο με 3/1, του Χάρη Ναχνά επίσης από την 

Ρόδο που έκανε την παρθενική νίκη για το νησί, του Μπόβαλη από τα Χανιά που νίκησε τον Θεσσαλονικιό 

Χατζημιχαήλ έπειτα από μεγάλη μάχη 11/9 στο πέμπτο όπως και ο Αργύρης Κανιμάς εναντίον του Δ. 

Ξενάκη, του Γ. Καλόγηρου επί του Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη επίσης με 3/2. Είχαμε επίσης την νίκη του 

Νίκου Δημητριάδη εναντίον του εταίρου μέλους της ΠΕΦΤ Σίμου Χατζηράπτη με 3/0 σε μια ΠΕΦΤομαχία. 

Ο Χιωτέρης επικράτησε δύσκολα του Πατρινού Νικολόπουλου ενώ ο επίσης Πατρινός Κομινάτος έγραψε 

μια νίκη για τον ίδιο και την πόλη του με 3/2 επί του Κουτσούπη του Holmes Place. 

Στον δεύτερο και τρίτο γύρο τα φαβορί επικράτησαν σχετικά εύκολα και προχώρησαν μόνο μικρές 

εκπλήξεις όσων αφορά το ranking τους όπως την είσοδο του Νίκου Κουρεμένου ,παλαιού παίκτη της 

Εθνικής, στον γύρο των 16. 

Στις γυναίκες έγιναν στον πρώτο γύρο αρκετά ενδιαφέροντα ματς .Η παίκτρια του Ηρακλείου Στεφανάκη 

Μαρία κέρδισε μετά από ένα πολύ αμφίρροπο ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, την παίκτρια του 

Αquaforum Όλγα Μαργαριτοπούλου. Σε άλλο ματς η βετεράνος παίκτρια Αννίτα Λαδάκη κέρδισε με 

σχετική ευκολία την Κατερίνα Βαλσαμάκη και η Έλενα Λαμπρινάκου την νεαρή Ιφιγένεια Ραμπαβίλα σε 

ένα πολύ ενδιαφέρον ματς. Στον δεύτερο γύρο το ματς που ξεχώρισε ήταν αυτό της νεαρής και 



εξελισσόμενης Σαρίνα Μιζάν εναντίον της Αννίτα Λαδάκη το οποίο ήταν πολύ αμφίρροπο και τα δύο 

πρώτα game κρίθηκαν στον πόντο. Σε άλλο ματς η Μαρία Ζαχαράκη δεν συνάντησε αντίσταση κόντρα 

στην πολύ φορμαρισμένη Έλενα Λαμπρινάκου . 

Στα προημιτελικά είχαμε το μεγάλο ματς του Φαμπιάν Καλαιτζή που επικράτησε με 11/7 11/4 11/9 

εναντίον του 23χρονου Ελληνο-αυστραλού Harry Londy ο οποίος έδειξε αρκετά στοιχεία του ταλέντου του 

και σίγουρα θα δούμε περισσότερα από αυτόν στο μέλλον. Σε άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι ο Πέτρος 

Τζαμαλούκας νίκησε εύκολα 11/6 12/10 11/1 τον Κωνσταντίνο Καργιώτη και ο Νίκος Μουστρούφης 

δυσκολεύτηκε προτού κάμψει με 11/5 11/6 5/11 11/6 (3-1) την αντίσταση του Γιώργου Βαφάκου. Το πιο 

συναρπαστικό παιχνίδι όμως ήταν μεταξύ του Νίκου Συμεωνίδη και του Λεωνίδα Τζάκου που αναμενόταν 

με μεγάλη αγωνία από το κοινό που κατέκλυσε το κεντρικό γήπεδο. Τα δύο πρώτα γκέιμ τα κέρδισε ο 

Τζάκος με 11/6 και 11/3 και ενώ διαφαινόταν ότι θα ήταν μια εύκολη νίκη για εκείνον τότε μίλησε η 

αθλητική καρδιά του Συμεωνίδη ο οποίος γύρισε το ματς παίρνοντας τα δύο επόμενα με 11/4 11/7 

ισοφαρίζοντας σε 2-2. Στο πέμπτο και έχοντας πλέον το ψυχολογικό αβαντάζ βγήκε μπροστά και κέρδισε 

άξια με 11/8 μέσα σε τρελούς πανηγυρισμούς. 

Τα ημιτελικά ήταν μια τυπική υπόθεση για τα δύο φαβορί με τον Φαμπιάν να κερδίζει τον πολύ 

κουρασμένο από την υπερπροσπάθεια Συμεωνίδη 11/5 11/1 11/7 και τον Πέτρο να επικρατεί του αειθαλή 

Νίκου Μουστρούφη με 11/9 11/8 11/4. 

Ο πρώτος ημιτελικός γυναικών μεταξύ της Ελίζα Καργιώτη και της Νικόλ Ποζίδη ήταν αλήθεια ότι ήταν 

αμφίρροπος ,με τη Νικόλ να προσπαθεί σε κάθε πόντο και να βρίσκεται και στα τρία games μια ανάσα από 

το να τα κερδίσει .Η ψυχραιμία όμως της Ελίζα σε συνδυασμό με την πολύ καλή και safe τακτική της στους 

καίριους πόντους της έδωσαν την θέση στον τελικό .Στον άλλο ημιτελικό η Ζέτα Τζαμαλούκα κέρδισε την 

πολύ βελτιωμένη σε αντοχή (λόγω μαραθωνίου) Μαρία Ζαχαράκη η οποία έκανε κάποια πολύ καλά 

τελειώματα μπροστά ειδικά στο πρώτο game . 

Στους εφήβους τώρα οι οποίοι ξεκίνησαν τους αγώνες τους με pool και μετά με knock out παιχνίδια ,στα 

αγόρια κάτω των 19 ετών ο Λεωνίδας Μπενοβίας αναδείχτηκε πρωταθλητής Ελλάδας έπειτα από την νίκη 

του επί του Αλέξανδρου Τερζή με 11/4 11/7 11/6 ,όλων από το Βούλα squash club ενώ συμμετείχαν ακόμα 

άλλοι 8 αθλητές. Στις κοπέλες πρώτη ήταν η Ιφιγένεια Ραμπαβίλα (Βούλα) με δεύτερη την Κωνσταντίνα 

Λιβά-Σκούρα (Vari Sports Club) με 11/2 11/2 11/8. Στα αγόρια κάτω των 15 ο Γιώργος Κούκος (Βούλα) 

κέρδισε στον τελικό τον Στάμο Τρίκα (Βούλα) με 11/5 8/11 11/2 11/6 και αναδείχτηκε επίσης πρωταθλητής 

Ελλάδας. Ο Οδυσσέας Μενεξελής (Αγ. Παρασκευή) και ο Οδυσσέας Χατζηράπτης (Βούλα) μοιράστηκαν 

την τρίτη θέση. Να σημειώσουμε την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην Βούλα στις μικρές ηλικίες ενώ 

κυρίως οι κάτω των 19 θα πρέπει να αγωνίζονται και στα ανδρικά τουρνουά ανά την Ελλάδα. Να φέρουμε 

όλοι τα παιδιά μας να γνωρίσουν αυτό το όμορφο σπορ και πλέον υπάρχουν οι συνθήκες για να διακριθούν 

και να βοηθηθούν. 

Ανάμεσα στους υποστηρικτές των αγώνων ήταν η Colgate, η Karakal, το Tennis Philosophy και το 

AquaVital. Και του χρόνου! 

1ο Christmas Rhodes Squash Open. Νικητής ο Νώντας Κατσαρός 

ο Εξορκιστής 

Το διήμερο 17-18 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε το 1
ο
 Christmas Rhodes Squash Open με την συμμετοχή 24 

αθλητών στο ταμπλό των ανδρών και 7 αθλητριών στο ταμπλό των γυναικών. Ήταν η πρώτη φορά που 

διεξήχθη και ταμπλό γυναικών πράγμα το οποίο είναι αρκετά ελπιδοφόρο για την ανάπτυξη του αθλήματος. 

Κάντε κλικ για περισσότερες φωτογραφίες 

Στους άνδρες νικητής του 1
ου

 Christmas Rhodes Squash Open αναδείχθηκε ο πολύπειρος Νώντας Κατσαρός 

όπου επικράτησε επί του επίσης πολύπειρου και επανεμφανιζόμενου στα court Θωμά Δοντά με 3/0. Ένας 

από τους πιο εξαιρετικούς αγώνες ήταν ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ του Δοντά Θωμά και του Χάρη 

http://squashgr.wordpress.com/2011/12/19/1%ce%bf-christmas-rhodes-squash-open/
http://squashgr.wordpress.com/2011/12/19/1%ce%bf-christmas-rhodes-squash-open/
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5692350571235240177


Ναχνά όπου ο Θωμάς επικράτησε 3/0. Στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Δέσποινα Κοντούζογλου η 

οποία σε μία διεθνή μάχη επικράτησε με 3/0 της Τσέχας Barbara Sintalova. 

 

Οι νικητές κέρδισαν έπαθλα ενώ το ξενοδοχείο Sheraton το οποίο παραχώρησε τα γήπεδα για την 

διεξαγωγή του τουρνουά χορήγησε δωρεάν συνδρομές στους συμμετέχοντες και νικητές. Ο όμιλος 

προσέφερε στους συμμετέχοντες και νικητές δωρεάν clinics με τον εκπαιδευτή του Ομίλου Δοντά Θωμά.Τα 

μέλη του club ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον καινούργιο χρόνο όπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία 

για την συμμετοχή μελών του στα επικείμενα τουρνουά της Κρήτης και της Θες/νίκης με στόχο αυτήν την 

φορά και την συμμετοχή και γυναικών. Στα πλαίσια αυτά προγραμματίζεται ένα αγωνιστικό διήμερο 

γυναικείου ταμπλό τον επόμενο μήνα. Η διοργάνωση των 4 τοπικών τουρνουά (έχει προηγηθεί το 

φθινοπωρινό και τώρα το χριστουγεννιάτικο) έχει σκοπό την δημιουργία μίας εσωτερικής κατάταξης των 

αθλητών της Ρόδου (squash ladder). Το επόμενο εσωτερικό τουρνουά θα γίνει την άνοιξη. 

Τέλος να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν το τριήμερο 9-11 Δεκεμβρίου μέλη του Rhodes 

Club στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το οποίο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αθηνών. 

 



Ο Paul Gregory και ο James Robbins μάγεψαν την Θεσσαλονίκη 

 

γράφει η Βερόνικα Ορφανίδου 
Μετά το επιτυχημένο camp που δημιούργησε ο Νίκος Δημητριάδης, πρόεδρος της ΠΕΦΤ και ιδιοκτήτης του 
Aquaforum, με τον Cameron Pilley το καλοκαίρι του 2011 ξεκίνησε δυναμικά και την νέα χρονιά με ένα ακόμη camp 
καλώντας αυτήν την φορά τον Paul Gregory τέσσερις φορές πρωταθλητή Ελλάδας και πρώην Νο 11 στον κόσμο και 
τον James Robbins καταξιωμένο προπονητή στο Esporta Health Club στο Λονδίνο. Συμμετοχές είχαμε από 
Κομοτηνή, Αθήνα, Κρήτη και βέβαια Θεσσαλονίκη και με επίσης δύο γυναίκες, την Ελίζα Καργιώτη και την Βερόνικα 
Ορφανίδου. 
Έγιναν δίωρες προπονήσεις όλες τις μέρες με αποκορύφωμα το Σαββάτο όπου έγιναν πεντάλεπτα games. Οι 
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο groups και όλοι έπαιξαν με όλους στο group τους με διαιτητές τους Paul και 
James ενώ επεσήμαιναν και τα λάθη τους. Την Κυριακή και τελευταία μέρα η προπόνηση ήταν κυρίως fitness 
workouts. Μιλάμε για πολλά κιλά ιδρώτα!!! 
Οι δύο προπονητές μαζί με όλη την σκουοσοπαρέα απόλαυσαν το ελληνικό φαγητό αλλά και την νυχτερινή ζωή της 
Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Δημητριάδης φεύγοντας τους έκανε δώρα από την Karakal μιας και όλοι ξέρουμε την 
γενναιοδωρία και φιλοξενία του. Ήταν ένα υπέροχο ΣΚ !!! 

 

Τελείωσε με επιτυχία το 1ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα βετεράνων 

στο Vari Sports Club 

Έληξε την Κυριακή που μας πέρασε με τους τελικούς το 1ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα βετεράνων, μια νέα 
διοργάνωση που πραγματικά έλειπε από το ελληνικό καλεντάρι και είναι θεσμός σε όλα τα κράτη παγκοσμίως. 
Φιλοξενήθηκε στις πολύ όμορφες  και φιλόξενες εγκαταστάσεις του Vari Sports Club από τον ιδιοκτήτη κ. Γιώργο 
Πιπεργιά και διοργανώθηκε από τον προπονητή και υπεύθυνο για το σκουός στο club Πέτρο Τζαμαλούκα. Είχαμε 
συμμετοχές από το Holmes, το Aquadome,τον ΟΑΑ, το Atlantis, τα Χανιά και βέβαια το VSC. Οι συμμετέχοντες 
χωρίστηκαν ηλικιακά ανά κατηγορία (35+ ,40+ ,45+ ,50+ & 55+) και η πρώτη φάση ήταν με την μορφή ομίλων 
(round robin). Οι πρώτοι από κάθε όμιλο συναντήθηκαν στα ημιτελικά σε αγώνες knock-out. Εδώ να πούμε ότι ο 
κάθε παίκτης εκτός από την κατηγορία του είχε δικαίωμα να παίξει και στην αμέσως μικρότερη. Τα τελικά 
αποτελέσματα της φάσης των ομίλων 

http://squashgr.wordpress.com/2012/01/16/%ce%bf-paul-gregory-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-james-robbinson-%ce%bc%ce%ac%ce%b3%ce%b5%cf%88%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7/
http://squashgr.wordpress.com/2012/01/18/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd/
http://squashgr.wordpress.com/2012/01/18/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd/
http://squashgr.files.wordpress.com/2012/01/vsc-masters127.xls
http://squashgr.files.wordpress.com/2012/01/vsc-masters127.xls


 

 
Στην κατηγορία άνω των 35 ετών και στην φάση των ομίλων είχαμε μια μικρή έκπληξη καθώς ο Σκαράκης από τα 
Χανιά ηττήθηκε από τον πολύ καλό Ιωαννίδη και έτσι αποκλείστηκε από τα ημιτελικά αφού τερμάτισε δεύτερος 
στον όμιλο αυτό. Στα ημιτελικά ο Τζαμαλούκας νίκησε τον ανεβασμένο Χάρμπατση και ο Αλέξανδρος Καρυδάκης 
έπειτα από τον πιο συναρπαστικό αγώνα του τουρνουά επικράτησε του Μιχάλη Ιωαννίδη με σκορ 3/2 (12-10). Να 
σημειώσουμε ότι οι δύο αντίπαλοι μαχόντουσαν πόντο με πόντο έως το τέλος σε ένα ματς με πολύ πάθος, βουτιές 
και με έναν μικρό τραυματισμό στην μύτη του Αλέξανδρου που δεν μπορούσε να αποφύγει την ρακέτα του Μιχάλη 

πάνω στο πάθος του για νίκη ενώ έγιναν και πάρα πολλοί θεαματικοί πόντοι από τους δύο παίκτες. Στον τελικό ο 
Τζαμαλούκας νίκησε τον Καρυδάκη με 3/0 κερδίζοντας την κατηγορία. 

Στους άνω των 40 οι παίκτες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομίλους και στα ημιτελικά συναντήθηκαν οι πρώτοι αυτών 
των ομίλων, ο Αλέξανδρος Καρυδάκης που κέρδισε τον Μάριο Παπαλουκά με 3/1 και ο Ιωαννίδης τον αρκετά 

ανεβασμένο και πεισματάρη Στέφανο Καφαντάρη από τα Χανιά με 3/0. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα παιδιά από τα 
Χανιά διψούν και θέλουν να μάθουν καλό σκουός και μάλιστα προπονούνται σε καθημερινή βάση με στόχο τα 

επόμενα τουρνουά. Και σε αυτήν την κατηγορία αλλά αυτήν την φορά στον τελικό συναντήθηκαν ο Ιωαννίδης με 
τον Καρυδάκη με νικητή όμως αυτήν την φορά τον Μιχάλη με 3/1 εναντίον ενός νευρικού Αλέξανδρου. 

Στους άνω των 45 οι Jonathan Allen και Νίκος Τσουπάκης από το Atlantis στην Παλλήνη προκρίθηκαν στα ημιτελικά 
μαζί με τους Μάριο Σιακόλα από το Vari Sports Club και τον Μπάμπη Γαρταγάνη από το Holmes καθώς τερμάτισαν 

στην πρώτη δυάδα των δύο ομίλων. Ο Allen πέρασε στον ημιτελικό τον Γαρταγάνη πολύ δύσκολα με 3/2 και ο 
Τσουπάκης τον Σιακόλα με 3/1 ενώ και τα δύο παιχνίδια ήταν πολύ καλά. Στον μεγάλο τελικό Allen και Τσουπάκης 

αγωνίστηκαν με πάθος με τελικό νικητή της κατηγορίας τον Jonathan Allen με 3/1. Να σημειώσουμε ότι ο Νίκος 
Τσουπάκης έζησε για μεγάλο διάστημα στη Νότιο Αφρική, έμαθε σκουός εκεί και παίζει πάρα πολύ σωστά τεχνικά 

και μελετημένα ενώ το παράξενο είναι ότι χρησιμοποιεί ακόμα ρακέτα τεχνολογίας 80’s με μικρό κεφάλι αφού 
όπως δηλώνει ο ίδιος του αρέσει! 

Οι παίκτες που αγωνίστηκαν στην κατηγορία άνω των 50 τοποθετήθηκαν όλοι σε έναν όμιλο και αγωνίστηκαν όλοι 
με όλους ενώ είχαμε και πάρα πολλά εντυπωσιακά παιχνίδια σε αυτήν την κατηγορία. Αίσθηση έκαναν οι Ανδρέας 

Μόσχος από το Holmes και ο Θανάσης Πλατιάς από τον OAA οι οποίοι τερμάτισαν 3ος και 4ος αντίστοιχα ενώ οι 
Νέλλας και Βασιλάτος πάλεψαν όλα τα παιχνίδια. Πρώτος με μόνο νίκες ήταν και πάλι ο Jonathan Allen που 

αναδείχτηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής κερδίζοντας δύο κατηγορίες με δεύτερο τον βελτιωμένο Μάριο Σιακόλα. 
Ο τελικός στους άνω των 55 μεταξύ του Θανάση Πλατιά και του Γιώργου Νέλλα θα διεξαχθεί αργότερα στην 

εβδομάδα.  κάντε κλικ για τις υπόλοιπες φωτογραφίες 

https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5700513903095048369


Εκπλήξεις στο Aquadome winter open 

 

Τουρνουά των εκπλήξεων ήταν αυτό στο Aquadome στο οποίο σημειώθηκαν αρκετές και στους άνδρες 

αλλά και στις γυναίκες. Το τουρνουά στους άνδρες κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Καργιώτης ο οποίος στον 

τελικό κέρδισε τον Πέτρο Τζαμαλούκα με 3/1 και η Ελίζα Καργιώτη κερδίζοντας στον τελικό την Νικόλ 

Ποζίδη με 2/2 (6-1 εγκατάλειψη). Στον τελικό του plate ο Αλέξανδρος Παπαζήτης κέρδισε τον Δημήτρη 

Ηλιακίδη με 3/1. Κάντε κλικ για τα όλα τα αποτελέσματα και τα ταμπλό ανδρών και γυναικών. Κάντε κλικ 

για φωτογραφίες  

Στα ημιτελικά των ανδρών ο Νίκος Μουστρούφης προηγήθηκε με 2-0 γκέιμ του Κωνσταντίνου Καργιώτη 

προτού εκείνος παίζοντας αρκετά συγκεντρωμένα να ισοφαρίσει και τελικά να κερδίσει το παιχνίδι με 3/2 

αφήνοντας πίσω στο παρελθόν τα προβλήματα με το γόνατο του. Στον άλλο ημιτελικό ο Πέτρος 

Τζαμαλούκας αντιμετώπισε την έκπληξη του τουρνουά τον Γιώργο Αδάμη από το Aquadome ο οποίος έχει 

βελτιωθεί πάρα πολύ και προκρίθηκε στα ημιτελικά κάποιου τουρνουά για πρώτη φορά κερδίζοντας με 3/1 

και μάλιστα στο τελευταίο γκέιμ με 11-0 πόντους καθώς οι θεατές είχαν την μοναδική ευκαιρία να δουν τον 

Πέτρο να σημειώνει 11 στην σειρά νικητήριες μπάλες και τις περισσότερες στις γωνίες. Στον τελικό τώρα 

και στα πρώτα δύο γκέιμς ο Πέτρος δεν παρουσιάστηκε στο γήπεδο, το μυαλό του φαινόταν να βρίσκεται 

αλλού, και ο Κωνσταντίνος με μεθοδικό και υπομονετικό παιχνίδι τα πήρε εύκολα. Στα επόμενα δύο ο 

Πέτρος εμφανίστηκε αλλά πάλι κατώτερος του αναμενομένου, μάλλον υποτονικός, και τελικά έχασε δίκαια 

από τον Κωνσταντίνο με 3-1 ενώ ακόμα και με αυτό το άσχημο παιχνίδι του είχε την ευκαιρία να 

ισοφαρίσει σε 2-2. Ακόμα και οι διαμαρτυρίες του Πέτρου ήταν υποτονικές… Ο Κωνσταντίνος, παρότι 

έπαιξε 5 κουραστικά γκέιμ με τον Νίκο Μουστρούφη στον ημιτελικό λίγο νωρίτερα εμφανίστηκε 

ξεκούραστος και δυνατός ενώ δεν φάνηκε να τον ενοχλούν τα γόνατά του στον τελικό. Ήταν μόλις η 

δεύτερη ήττα του Πέτρου από τον Κωνσταντίνο γενικά. (το σχόλιο του τελικού είναι από τον Σίμο 

http://squashgr.wordpress.com/2012/01/24/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1/
http://www.tournamentsoftware.com/sport/event.aspx?id=6E4FFCE9-1CC3-41A1-A51A-E7016FE2A8FE&event=1
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=6E4FFCE9-1CC3-41A1-A51A-E7016FE2A8FE&draw=1
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5703468292652659601
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5703468292652659601


Χατζηράπτη) 

Στις γυναίκες και στα ημιτελικά είχαμε μια ακόμα έκπληξη καθώς η Νικόλ Ποζίδη κέρδισε για πρώτη φορά 

στη καριέρα της την Ζέτα Τζαμαλούκα με 3/2. Η Ζέτα ξεκίνησε νωθρά και με λάθος μπαλιές επέτρεψε στην 

Νικόλ να πάρει την πρωτοβουλία και έλενχο του παιχνιδιού καθώς προηγούνταν σε όλη την διάρκεια του. 

Ακόμα και έτσι όμως η Ζέτα παραλίγο να πάρει το παιχνίδι. Στον άλλο ημιτελικό η Ελίζα Καργιώτη 

προχώρησε κερδίζοντας την Ελένη Καμαρά μόλις στην δεύτερη συμμετοχή της σε ημιτελικό με 3/0. Η 

βελτιωμένη Ελένη στα προημιτελικά είχε κερδίσει την Σαρίνα Μιζάν με 3/0. Στον τελικό και με διαφορά 

μόλις μιας ώρας η κουρασμένη Νικόλ παίζοντας καταπληκτικά λίγο ήθελε να κάνει μια ακόμα έκπληξη 

εναντίον της Ελίζας. Όμως η κούραση την κατέβαλε μαζί με αδιαθεσία και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το 

παιχνίδι εγκαταλείποντας στο πέμπτο γκέιμ καθώς έχανε 6-1 πόντους. Μήπως θα έπρεπε τα ημιτελικά των 

γυναικών που είναι και λίγες σε συμμετοχές να γίνονται την προηγούμενη μέρα;;; Είναι ένα βασικό 

παράπονο μερικών που πρέπει επιτέλους να λυθεί. 

Την πρώτη ημέρα είχαμε τα ματς των προκριματικών γύρων με αρκετά πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ο 

Μπάμπης Γαρταγάνης κέρδισε στον πρώτο γύρο τον Σταύρο Φραγκιά στο πέμπτο γκέιμ και στον αμέσως 

επόμενο γύρο αυτή την φορά ηττήθηκε πάλι όμως στο πέμπτο από τον Αλέξανδρο Καρυδάκη. Ο Απόστολος 

Βανταράκης δυσκολεύτηκε εναντίον του ανεβασμένου Νίκου Παπαϊωάννου κερδίζοντας 3/1, το ίδιο και ο 

Στέφανος Ξενάκης επί του Ανδρέα Κομινάτου από την Πάτρα. Μεγάλο ματς έγινε μεταξύ του 

πρωτοεμφανιζόμενου Σωτήρη Πίγκα εναντίον του έμπειρου Σίμου Χατζηράπτη στον πρώτο γύρο. Ο Σίμος 

προηγήθηκε με 2-0 γκέιμ όμως ο Σωτήρης αλλάζοντας την τακτική του κατάφερε να ισοφαρίσει και να 

κουράσει τον Σίμο κερδίζοντας τελικά, 3/2 και 12-10 στο πέμπτο γκέιμ υπέρ του Σωτήρη. Ο Αργύρης 

Κανιμάς επικράτησε εύκολα του Ζαφάρ Ομάρ με 3/0 και ο Πατρινός Νικολόπουλος σημείωσε σημαντική 

νίκη εναντίον του Θανάση Πλατιά. 

Στον δεύτερο γύρο τώρα ο Γιάννης Κυρκιλής δυσκολεύτηκε εναντίον του επίσης καλού Τζίμη Φωκά 

κερδίζοντας με 3/1 ενώ μεγάλη επιτυχία και του νεαρού Γιώργου Αδάμη ο οποίος κέρδισε με 3/2 τον πολύ 

έμπειρο Αργύρη Κανιμά, τον οικοδεσπότη του τουρνουά. Σε άλλο παιχνίδι στο διπλανό γήπεδο είχαμε 

Πατρινή μονομαχία όπου ο Μάριος Δημακόπουλος κέρδισε τον Νέστωρα Νικολόπουλο με 3/0. Ο Γιώργος 

Χριστοδουλόπουλος κέρδισε δύσκολα τον συμπαίκτη του στο Holmes Place Δημήτρη Ηλιακίδη με 3/1 και 

ο Θάνος Μπάφας μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι κέρδισε τον Γιάννη Χάρμπατση με 3/2 και επίσης 12-

10 στο τελευταίο γκέιμ. Για το τέλος της πρώτης ημέρας αφήσαμε την αναφορά στην μεγάλη άνοδο του 

μικρού Λεωνίδα Μπενοβία ο οποίος σημείωσε την μεγαλύτερη νίκη του έως τώρα εναντίον του Νίκου 

Κουρεμένου βετεράνου πλέον, πρώην δευτεραθλητή Ελλάδας και για πολλά χρόνια βασικό στέλεχος της 

Εθνικής μας ομάδας στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο Λεωνίδας προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 γκέιμ προτού 

επικρατήσει με 3/2 και 11-9 στο πέμπτο έπειτα από τον πιο ωραίο και συναρπαστικό αγώνα της πρώτης 

ημέρας. Σίγουρα θα δούμε πολλά από αυτόν και μέσα από την σωστή προπόνηση ίσως βρεθεί στα πρόθυρα 

της Εθνικής σε λίγα χρόνια. 

Το Σαββάτο ήταν η δεύτερη μέρα των αγώνων και ξεκίνησε με τους τελικούς των προκριματικών όπου 

προκρίθηκαν κάποια φαβορί αλλά και κάποιοι που δεν ήταν καθόλου seeded όπως ο Σωτήρης Πίγκας ο 

οποίος κέρδισε και τον Μάριο Παπαλουκά με 3/2 (11-9). Ο Γιώργος Χριστοδουλόπουλος κέρδισε τον 

Αλφρέδο Κουτσολιούτσο με 3/0 σε μια εμφύλια μάχη του Holmes, ο Γιώργος Κονταξής τον Νίκο Γαλάνη 

επίσης με 3/1 και ο Γιώργος Αδάμης με 3/2 τον Μιχάλη Ιωαννίδη ξεκινώντας έτσι την τρελή πορεία του. 

Και έτσι φτάσαμε στους αγώνες του κυρίως ταμπλό. Ο Σπύρος Βαρουχάς από την Κέρκυρα σημείωσε 

μεγάλη νίκη επί του έμπειρου Μίλτου Μενεξελή με 3/1 ενώ η μεγάλη έκπληξη ήρθε με την ήττα του 

Γιώργου Βαφάκου από τον Γιώργο Αδάμη με 3/2 ενώ έπειτα ο Αδάμης κέρδισε και τον Χριστόφορο 

Μπάτσο από το Ηράκλειο με την θέση στα ημιτελικά δικαιωματικά να του ανήκει. Σε άλλο ματς του 

πρώτου γύρου του κυρίως ταμπλό ο Κρητικός Δημήτρης Καραογλανίδης πέρασε με 3/0 τον Πατρινό Μάριο 

Δημακόπουλο που ήρθε από τα προκριματικά. Στο τέλος της δεύτερης ημέρας ο Καργιώτης πέρασε τον 

Συμεωνίδη με 3/0. 

Σε γενικές γραμμές ήταν ένα όμορφο τουρνουά που όλοι διασκέδασαν συμμετέχοντας σε αυτό και θα 

πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Αργύρη Κανιμά που φιλοξένησε αυτούς τους αγώνες και προσέφερε ένα 

όμορφο δείπνο στους αγωνιζόμενους το βράδυ του Σαββάτου, καθώς και τον Σίμο Χατζηράπτη που ήταν 

πίσω από τo laptop. 



Αυτό ήταν πραγματικά πέντε αστέρων! Ο Πέτρος Τζαμαλούκας και 

η Βερόνικα Ορφανίδου νικητές του Hyatt Regency 

Thessaloniki Open 

 

Αυλαία έπεσε το απόγευμα τις Κυριακής στο ιστορικό τουρνουά του εκπληκτικού ξενοδοχείου Hyatt Regency στην 
Θεσσαλονίκη με νικητές τον Πέτρο Τζαμαλούκα στους άνδρες, την Βερόνικα Ορφανίδου στις γυναίκες και τον 

Σωτήρη Σταυρίδη στο plate. Το τουρνουά διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το ξενοδοχείο Hyatt Regency και 
τον Δημήτρη Ίσσαρη με την βοήθεια του Πέτρου στο ανακαινισμένο γήπεδο του Club Olympus και με καινούργιο 

πάτωμα διεθνών προδιαγραφών ενώ οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 60 και ήταν από Αθήνα, Χανιά, Ηράκλειο, 
Κομοτηνή και φυσικά Θεσσαλονίκη. Πιέστε εδώ για περισσότερες φωτογραφίες 

Το τουρνουά ξεκίνησε την Πέμπτη με τους αγώνες του πρώτου γύρου όπου συναντήθηκαν κυρίως οι 

παίκτες από το Hyatt με τους παίκτες από το Aquaforum. Έγιναν συναρπαστικές μάχες και ανακαλύφθηκαν 

νέα ταλέντα! Την Παρασκευή είχαμε την άφιξη και των υπολοίπων παικτών από Αθήνα, Χανιά, Ηράκλειο 

και Κομοτηνή. Εδώ να σημειώσουμε ότι η αποστολή από τα Χανιά ήταν πολυμελής και μάλιστα και με 

καινούργιες εντυπωσιακές εμφανίσεις!  Έτσι φτάσαμε αισίως στον γύρο των 16 που έγινε το Σαββάτο το 

πρωί όπου και ηττήθηκαν όλοι οι Θεσσαλονικείς άλλα το σημαντικό είναι ότι πάλεψαν όλα τα παιχνίδια. 

Στα προημιτελικά προχώρησε ο Ελληνο-Βέλγος Βασίλης Βέλκος ο οποίος αποκλείστηκε από τον Πέτρο 

3/2, σε έναν όμορφο αγώνα για τους θεατές, ενώ οι Καρυδάκης, Σαραιντάρης και Μπόβαλης όλοι 

‘’έπεσαν’’ μαχόμενοι με πιο ενδιαφέρον το ματς του Χριστόφορου Μπάτσου με τον Γιάννη Σαραιντάρη με 

νικητή τον Κρητικό με 3/2. Στα ημιτελικά τα δύο φαβορί, ο Πέτρος Τζαμαλούκας και ο Γιώργος Βαφάκος 

δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες και προχώρησαν άνετα στον τελικό τις Κυριακής όπου το ματς της ημέρας 

ήταν ο μικρός τελικός ,μια Κρητική μάχη, μεταξύ του Χριστόφορου Μπάτσου και του Δημήτρη Σκαράκη 

http://squashgr.wordpress.com/2012/02/05/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-hyatt-regency-thessaloniki-open/
http://squashgr.wordpress.com/2012/02/05/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-hyatt-regency-thessaloniki-open/
http://squashgr.wordpress.com/2012/02/05/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-hyatt-regency-thessaloniki-open/
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5705752418004314913


όπου ο Μπάτσος έσωσε τρία ματς μπολ στο 1-2 και 7-10 κατά του προτού οδηγήσει το παιχνίδι στο πέμπτο 

γκέιμ και τελικά το πάρει. Αυτό ήταν η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που δεν κάνουν αγώνες κατάταξης 

μιας και μεγάλο κομμάτι του ενδιαφέροντος είναι σε αυτά τα παιχνίδια. Ο μεγάλος τελικός είχε αντιπάλους 

τον Πέτρο Τζαμαλούκα και τον Γιώργο Βαφάκο με νικητή τον πρώτο με 3/0. 

Στις γυναίκες τώρα οι οποίες στην πρώτη φάση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ των τεσσάρων το κάθε ένα 

προχώρησαν στα ημιτελικά όλες οι κοπέλες από το Aquaforum με τα ζευγάρια να είναι Βερόνικα 

Ορφανίδου-Έλενα Λαμπρινάκου 3/0 και Όλγα Μαργαριτοπούλου-Κλειώ Κεντερελίδου 3/1. Στον τελικό η 

Βερόνικα παίζοντας πιο δυνατά προβλημάτισε την αντίπαλο της Όλγα και τελικά την κέρδισε με 3/0 

κατακτώντας το πρώτο της τουρνουά! 

Στο plate ο μεγάλος νικητής ήταν ο Σωτήρης Σταυρίδης από το Hyatt ο οποίος μετά από μεγάλες εμφανίσεις 

έφτασε στον τελικό αντιμετωπίζοντας τον Steve Woods κερδίζοντας τον με 2/1. O Σταυρίδης είναι άρτιος 

τεχνικά παίκτης άλλα όχι τόσο φορμαρισμένος αυτή την εποχή λόγω τις μεγάλης του αποχής από το 

άθλημα. Είναι η ψυχή του Hyatt και πάντα ετοιμόλογος αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του με επιτυχία 

εντός και εκτός γηπέδου! 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το τουρνουά στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο από πλευράς 

συμμετοχών όσο και οργάνωσης με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί τους αγώνες και τους τελικούς. Στους 

θεατές των αγώνων ήταν και οι ποδοσφαιριστές και τεχνικό team της ομάδας του Ολυμπιακού οι οποίοι 

διέμεναν δίπλα στο γήπεδο και παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τα παιχνίδια και τον τελικό ενώ οι 

Τοροσίδης, Μανιάτης, Αβραάμ Παπαδόπουλος και Ράντος εντυπωσιάστηκαν από την ένταση του 

παιχνιδιού και το πόσο επίπονο είναι ενώ εξέφρασαν την επιθυμία να ξεκινήσουν και να προπονούνται από 

τον Πέτρο. Κλείνοντας θα πρέπει να πούμε για την άψογη διοργάνωση από τον κ. Δημήτρη Ίσσαρη και το 

προσωπικό του Club Olympus, να ευχαριστήσουμε τον χορηγό των αγώνων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ STORES ο 

οποίος προσέφερε δωροεπιταγές σε κλήρωση για τους συμμετέχοντες καθώς και την κ. Σίντυ Μαγκαζίς του 

Hyatt Regency για την βοήθεια και υποστήριξη της για την τέλεση του πολύ επιτυχημένου αυτού τουρνουά. 

Μεγάλη βοήθεια επίσης προσέφερε και ο πρόεδρος της ΠΕΦΤ κ. Νίκος Δημητριάδης ο οποίος ήταν παρών 

και βοήθαγε με διαιτησίες και ότι χρειαζόταν σε όλη την διάρκεια των αγώνων. 

Τελείωσε το Παγκρήτιο στο Ηράκλειο 

 

Ο Κωνσταντίνος Καργιώτης και η Ζέτα Τζαμαλούκα καθώς και ο Πέτρος Μαρκαντωνάκης στο plate είναι οι νικητές 
του Παγκρήτιου τουρνουά που έγινε στο Candia Maris στο Ηράκλειο Κρήτης. εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες 

http://squashgr.wordpress.com/2012/02/12/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-1%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b2/
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5708749618173818497


Ο Κωνσταντίνος Καργιώτης νίκησε στον τελικό τον Νίκο Συμεωνίδη με 3/0 και στα ημιτελικά είχαμε την 

νίκη του Συμεωνίδη επί του Γιώργου Περισινάκη από το Ηράκλειο με 3/2 ενώ στον άλλο ημιτελικό ο 

Καργιώτης πέρασε στον τελικό ‘’στα χαρτιά’’ έπειτα από αποκλεισμό του αντιπάλου του Πέτρου 

Τζαμαλούκα από τον διαιτητή για διαμαρτυρία. Να σημειώσουμε την αγωνιστική άνοδο του Δημήτρη 

Τούλη από το Ηράκλειο, την μεγάλη νίκη του Σπύρου Βαρούχα επί του Δημήτρη Καραογλανίδη στους 

αγώνες κατάταξης καθώς επίσης και την πολυάριθμη συμμετοχή της ομάδας από τα Χανιά που έδωσαν ζωή 

στο τουρνουά, μοίρασαν σε όλους μπλουζάκια της ομάδας τους και έδωσαν και πολύ ωραίους και 

νικηφόρους αγώνες απέναντι σε αντιπάλους που παίζουν πολύ περισσότερα χρόνια από αυτούς. Το πρώτη 

τριάδα του plate αποτελούνταν εξ’ ολοκλήρου από παίκτες από τα Χανιά με τελικό νικητή τον Πέτρο 

Μαρκαντωνάκη επί του Στέφανου Καφαντάρη με 3/1 και στην τρίτη θέση τον Αλέξανδρο Μπόβαλη. 

Στις γυναίκες η Ζέτα Τζαμαλούκα νίκησε στον τελικό την Μαρία Ζαχαράκη με 3/0 ενώ μάχη έγινε στον 

αγώνα για την τρίτη θέση με νικήτρια την Κυριακή Μαραζάκη επί της Τζωρτζίνας Βογιατζάκη με 3/2. 

Να σημειώσουμε την καταπληκτική φιλοξενία από τους φίλους Κρητικούς και το όμορφο βράδυ του 

Σαββάτου που πέρασαν όλοι οι συμμετέχοντες με πολύ φαγητό και χορό σε ταβέρνα στο κέντρο της πόλης. 

Πριν το τουρνουά διεξήχθη στα Χανιά την Τετάρτη και την Πέμπτη προπονητικό clinic με τον Πέτρο 

Τζαμαλούκα το οποίο παρακολούθησαν για δύο ημέρες συνολικά 14 παίκτες και έπειτα όλοι μαζί 

αναχώρησαν για το Ηράκλειο με προπονητή-συνοδό τον Πέτρο. Την Παρασκευή πριν την έναρξη του 

τουρνουά και στο Ηράκλειο διεξήχθη τρίωρο προπονητικό clinic για τους Ηρακλειώτες. Ακολουθούν 

φωτογραφίες από το clinic στα Χανιά. 

Πρωταθλητής Κύπρου ο Κωνσταντίνος Κιρμίτσης 

 

Με τους τελικούς στην κατηγορία ανδρών, αγοριών κάτω των 13 και 17 ετών και κοριτσιών κάτω των 17 

ετών, ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου το Cyprus Closed 2012 και Cyprus Junior Closed 2012. 

Στην κατηγορία ανδρών, ο Κωνσταντίνος Κιρμίτσης επικράτησε του Ανδρέα Τσουρή στον μεγάλο τελικό 

με 11-6 11-7 11-6. Στην τρίτη θέση ο Νεόφυτος Κιρμίτσης με νίκη επί του Νίκου Κυριάκου με 3-11 11-4 

11-4 11-5. Στα ημιτελικά ο Ανδρέας Τσουρής επικράτησε του Νεόφυτου Κιρμίτση με 11-7 11-6 11-8 και ο 

Κωνσταντίνος Κιρμίτσης του Νίκου Κυριάκου με 11-2 11-6 11-5. εδώ τα αποτελέσματα των τελικών 

ανδρών, νέων και νεανίδων 

http://squashgr.wordpress.com/2012/02/17/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%cf%8d%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bf-%ce%ba%cf%89%ce%bd%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b9/
http://www.squash.com.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=303:-cyprus-closed-2012-cyprus-junior-closed-2012&catid=2:news&Itemid=25
http://www.squash.com.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=303:-cyprus-closed-2012-cyprus-junior-closed-2012&catid=2:news&Itemid=25


Η Κυπριακή Ομοσπονδία συγχαίρει όλους τους αθλητές για την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν. 

Συγχαρητήρια στους νικητές όλων των κατηγοριών. Ευχαριστίες στον Ομιλο Λευκωσίας για την εξαιρετική 

διοργάνωση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον χορηγό τον Τουριστικό Οργανισμό Travelnet, για την συνεχή 

στήριξη και βοήθεια.  

Στον ημιτελικό του Westchester Open της Νέας Υόρκης ο Φαμπιάν 

Ο Φαμπιάν Καλαιτζής δεν τα κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του τουρνουά Westchester Open που 

έγινε στο Club@800 Squash and Fitness στην Νέα Υόρκη καθώς αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον 

Supreet Singh από την Ινδία με σκορ 6/11 11/8 11/9 6/11 2/11 (2-3). Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο με τον 

Singh να παίρνει ένα προβάδισμα με 5-0 στο πρώτο game με τον Φαμπιάν να μπαίνει στο παιχνίδι αμέσως 

μετά αλλά ήταν αργά για να το πάρει με το πρώτο γκέιμ να πηγαίνει στον Ινδό. Τα δύο επόμενα γκέιμ ήταν 

σε γρήγορο ρυθμό και έπειτα από όμορφο και καθαρό παιχνίδι τα πήρε και τα δύο ο πρωταθλητής Ελλάδας 

και προηγήθηκε έτσι με 2/1 γκέιμ. Στο τέταρτο προηγήθηκε και πάλι ο Ινδός με 4-0 αλλά μία απόφαση του 

διαιτητή φάνηκε να αποπροσανατολίζει τον Φαμπιάν που έχασε το γκέιμ αυτό επιτρέποντας τον Singh να 

ισοφαρίσει σε 2/2. Στο πέμπτο και τελευταίο γκέιμ ο Singh προηγήθηκε με 6-1 και σε αυτό το σημείο 

φάνηκε να χάνει την εμπιστοσύνη του ο Φαμπιάν και μαζί και το ματς με 11/2. Στον πρώτο γύρο ο 

Καλαιτζής κέρδισε τον 15χρονο Αμερικάνο Mason Ripka (πρωταθλητής ΗΠΑ κάτω των 15) με σκορ 11/9 

11/7 11/4. Στον τελικό ο Αιγύπτιος Wael el Hindi κατέκτησε το τουρνουά κερδίζοντας τον Supreet Singh με 

σκορ 11/9 11/5 11/8 (3-0). Στον μικρό τελικό ο Φαμπιάν αντιμετώπισε τον TG Raubenheimer από την 

Νότιο Αφρική και ηττήθηκε με 8/11 11/7 9/11 3/11 (1-3). Χωρίς αμφιβολία το χτύπημα των αγώνων 

προήλθε από τον Φαμπιάν ο οποίος στα μέσα του δεύτερου γκέιμ στον μικρό τελικό επιχείρησε ένα 

χτύπημα το οποίο κατέβασε με backhand στο ψηλότερο σημείο πάνω από το κεφάλι του, ενώ τον είχε 

περάσει η μπάλα, και η μπάλα προσγειώθηκε στο μπροστινό nick! 

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Φαμπιάν από τον Ιανουάριο έχει μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και 

συγκεκριμένα στην Βοστόνη όπου εργάζεται ως προπονητής αλλά και με συχνές επισκέψεις στη Νέα 

Υόρκη και έτσι έχει την ευκαιρία να συμμετέχει στα τουρνουά της PST Tour. Τον Μάρτιο θα έρθει στην 

Ελλάδα για να συμμετάσχει στο τουρνουά του Aquaforum στην Θεσσαλονίκη. Το τουρνουά αυτό ήταν 

μέρος της Pro Squash Tour (PST) και στα τουρνουά αυτού του σιρκουί συμμετέχουν παίκτες οι οποίοι δεν 

ανήκουν στην Professional Squash Association (PSA). Μερικοί επίσης κανονισμοί είναι διαφορετικοί όπως 

π.χ. ο κανονισμός που σύμφωνα με τον οποίο δεν υπάρχουν καθόλου LET. Οι παίκτες που αγωνίζονται σε 

αυτό το σιρκουί δεν μπορούν να συμμετέχουν στα επαγγελματικά τουρνουά της PSA καθώς οι δύο αυτές 

οργανώσεις έχουν έρθει σε αντιπαράθεση με την PST να διοργανώνει αυτόνομα αρκετά τουρνουά στην 

Αμερική γεγονός που δεν άρεσε στην PSA. για περισσότερα κάντε κλικ εδώ. 

Με πολλές συμμετοχές και μεγάλη επιτυχία έληξε το clinic 

στην Ρόδο 

γράφει ο Χάρης Λουκαράς 

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 4 Μαρτίου το Προπονητικό Clinic που διοργάνωσε το Rhodes Squash Club σε 
συνεργασία με τον Πέτρο Τζαμαλούκα. To clinic ξεκίνησε την Πέμπτη 01 Μαρτίου συνολικά είχε διάρκεια 28 ώρες 
(!!!) και σε αυτό συμμετείχαν Ροδίτες και Ροδίτισσες αθλητές του Ομίλου, παλιοί παίκτες αλλά και νέοι. Συνολικά 
συμμετείχαν 16 αθλητές, 12 άνδρες και 4 γυναίκες. Οι παίκτες μυήθηκαν στα μυστικά του squash με ασκήσεις 
τεχνικής και απόκτησης καλής βάσης για την μετέπειτα εξέλιξη τους. Τις πρώτες τρείς μέρες οι παίκτες χωρίστηκαν 
σε group και με καθημερινό πρόγραμμα δούλεψαν πάνω σε ασκήσεις-drills τα οποία είχαν στόχο να βελτιώσουν 
την τακτική και τα χτυπήματα τους. 

http://squashgr.wordpress.com/2012/03/05/%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b7%ce%bc%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85-westchester-open-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%ad%ce%b1%cf%82-%cf%85%cf%8c%cf%81%ce%ba%ce%b7%cf%82/
http://www.prosquashtour.net/
http://squashgr.wordpress.com/2012/03/05/%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85/
http://squashgr.wordpress.com/2012/03/05/%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85/


 

 

Το Σάββατο επίσης έγιναν ασκήσεις τοποθέτησης και κίνησης μέσα στο γήπεδο με συνεχή ghosting. Την τελευταία 
μέρα όλοι οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν και έγινε μάθημα τακτικής αγώνων ενώ ακολούθησαν αγώνες μεταξύ 
των παικτών όπου ο Πέτρος παρακολουθώντας το παιχνίδι επεσήμαινε λάθη και παραλείψεις με σκοπό την 
βελτίωση της ποιότητας του παιχνιδιού των παικτών. Το πιο σημαντικό παιχνίδι έγινε μεταξύ του Στέργου 
Κούλαρου και του Νώντα Κατσαρού όπου νικητής αναδείχθηκε ο Στέργος με 2/1 λυγίζοντας τον Νώντα ο οποίος 



φάνηκε επηρεασμένος τόσο από τα ghosting της προηγούμενης ημέρας όσο και από την νυχτερινή έξοδο στον 
ΚΟΥΚΟ (τσακίζοντας τα περίφημα μπριζολάκια). Στο εξωαγωνιστικό κομμάτι το clinic συνεχίστηκε στο Mini Bar και 
στο Soho, όπου η Ρόδος (με την συνδρομή του spokesman του Ομίλου Δημήτρη Πίτσου καθώς και του Στέργου 
Κούλαρου) για ακόμη μία φορά πρόσφερε απλόχερα την φιλοξενία της στον Πέτρο. Ο Όμιλος θα συνεχίσει και στο 
άμεσο μέλλον να υλοποιεί δράσεις για την ανάπτυξη του αθλήματος στην Ρόδο και την βελτίωση της ποιότητας του 
παιχνιδιού των παικτών του. Ο Πέτρος μετά το τέλος του clinic ευχαρίστησε όλα τα παιδιά του Ροδιακού Ομίλου για 
την άριστη φιλοξενία τους και ειδικότερα τον Χάρη Λουκαρά και τον Νώντα Κατσαρό, ενώ δήλωσε πολύ 
ευχαριστημένος από την διάθεση όλων των συμμετεχόντων και όρεξη για μάθηση γεγονός που του έδωσε την 
επιπλέον ενέργεια για να βρίσκεται στο γήπεδο για 28 ολόκληρες μέρες μέσα σε 4 μέρες !!! Είναι επίσης σίγουρος 
ότι η πολυπληθής 20μελή αποστολή (!) για το προσεχές τουρνουά της Θεσσαλονίκης θα έχει πολλές νίκες αν και θα 
είναι το παρθενικό τουρνουά για αρκετούς από αυτούς. 

Καλό ταξίδι Έκτορα… 

 

Θρήνος και θλίψη στην οικογένεια του αθλήματος μας καθώς έφυγε από κοντά μας ο Έκτορας Κοσμάς, 

μανειώδης παίκτης και πάνω από μια δεκαετία μέλος του All Sport club και μετέπειτα του Holmes Place 

στο Μαρούσι. Ο Έκτορας ”έσβησε” μέσα στο γήπεδο και κατά την διάρκεια του αγώνα του για το 

εσωτερικό πρωτάθλημα του Holmes και μπροστά στα μάτια δεκάδων συναθλητών και φίλων του οι οποίοι 

προσπάθησαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε 

ότι αμέσως έπεσαν πάνω του η Ολυμπιονίκης μας Αθανασία Τσουμελέκα, και οι καθημερινοί παρτενέρ του 

στο γήπεδο κ. Παναγόπουλος, Παρασκευάς και Καρυδάκης καθώς και η συζηγός του Όλγα και το 

προσωπικό του club έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο αλλά δυστηχώς χωρίς αποτέλεσμα. 

Η σημερινή μέρα για το ελληνικό σκουός ας μείνει στην μνήμη όλων των παικτών έτσι ώστε ο Έκτορας να 

είναι η αφετηρία της πραγματικής ουσίας των πραγμάτων. Το squash.gr και όλοι οι παίκτες του σκουός θα 

θέλαμε να δώσουμε τα θερμά μας συλληπητήρια στην οικογένεια του ενώ ως ελάχιστος φόρος τιμής ο 

ιστότοπος θα φέρει μαύρο χρώμα για πέντε μέρες, ενώ το τουρνουά διακόπηκε. Όσοι επιθυμείτε να γράψετε 

κάποια ανάμνηση ή αποχαιρετισμό στείλτε στο squashpetros@gmail.com και θα δημοσιευτεί εδώ. Δείτε τα 

μέχρι τώρα μηνύματα…. 

Ο Έκτωρας Κοσμάς, παντρεμένος και με δύο κόρες 7 και 9 ετών, ήταν Ελληνο-Αυστραλός και μουσικός 

στο επάγγελμα, ας απολαύσουμε παρακάτω κάποιες από τις μάγκικες πενιές του. Εδώ μπορείτε να 

διαβάσετε ένα αφιέρωμα για την δουλειά του. Καλό σου ταξίδι… 

http://squashgr.wordpress.com/2012/03/09/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8c-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b1/
mailto:squashpetros@gmail.com
https://squashgr.files.wordpress.com/2012/03/hector.doc
https://squashgr.files.wordpress.com/2012/03/hector.doc
http://www.sfedona.gr/2011/04/08/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%83-%CE%BF-%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81/
http://www.sfedona.gr/2011/04/08/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%83-%CE%BF-%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81/


Ο Πέτρος Τζαμαλούκας και η Νικόλ Ποζίδη θριάμβευσαν 

στην Θεσσαλονίκη 

 

Ένα.από.τα μεγαλύτερα τουρνουά της χρονιάς έγινε στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως μιλάμε για το 

Aquaforum Karakal Open 2012 με διοργανωτή τον Νίκο Δημητριάδη, έναν άνθρωπο που αγαπάει 

παθολογικά το σκουός και επιθυμεί την ανάπτυξη του σε όλη την Ελλάδα. Ο μεγάλος νικητής στους άνδρες 

ήταν ο Πέτρος Τζαμαλούκας ο οποίος παίζοντας εκπληκτικό σκουός πέρασε νικηφόρα όποιον αντίπαλο 

βρέθηκε μπροστά του και κατέκτησε το τουρνουά αήττητος. Στις γυναίκες η Νικόλ Ποζίδη νίκησε χωρίς να 

χάσει ούτε γκέιμ από τις Βουλγάρες και Ελληνίδες αντιπάλους της και άξια κατέκτησε το τουρνουά. Στο 

plate νικητής ήταν ο Δημήτρης Ίσσαρης από την Θεσσαλονίκη ο οποίος έδειχνε ασταμάτητος ενώ στο 

γυναικείο plate νικήτρια ήταν η Σαρίνα Μιζάν από την Βούλα. Δείτε εδώ τα ταμπλό σε όλες τις κατηγορίες 

και όλα τα αποτελέσματα αναλυτικά. Δείτε εδώ περισσότερες φωτογραφίες. 

 

http://squashgr.wordpress.com/2012/03/17/%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%ce%b6%cf%89%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac-live-%cf%84%ce%bf-aquaforum-karakal-open-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af/
http://squashgr.wordpress.com/2012/03/17/%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%ce%b6%cf%89%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac-live-%cf%84%ce%bf-aquaforum-karakal-open-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af/
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=965DA535-AA25-4021-8AF6-1F964643E8BD
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=965DA535-AA25-4021-8AF6-1F964643E8BD
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5722169897772906065


 

Το τουρνουά ξεκίνησε με τα προκριματικά σε ένα ξεχωριστό 64άρι ταμπλό από το οποίο οι 8 νικητές 

πέρασαν στο κυρίως ταμπλό όπου τους περίμεναν οι 8 πρώτοι στο seeding. Η ιδιομορφία σε σχέση με τα 

άλλα τουρνουά ήταν ότι στα προημιτελικά οι 8 παίκτες που πέρασαν χωρίστηκαν σε δύο ομίλους των 

τεσσάρων παικτών παίζοντας σε παιχνίδια best of three και με τους δύο πρώτους από κάθε όμιλο να 

προκρίνονται στα ημιτελικά της Κυριακής. Στα προκριματικά του τουρνουά των ανδρών κάποιοι αρκετά 

ικανοί παίκτες, που δεν παίζουν όμως αρκετά τουρνουά για να έχουν και το ανάλογο ranking, 

αντιμετώπισαν εξίσου δυνατούς αντιπάλους. Έτσι ο Ίσσαρης αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από τον 

Περισσινάκη με 3/1 και ο Κρητικός Δημήτρης Τούλης έχασε από τον πολύ καλό Στέργο Κούλλαρο από την 

Ρόδο με 3/1 σε ένα παιχνίδι με πολύ σασπένς. Το παιχνίδι των προκριματικών όμως ήταν μεταξύ του 

Βασίλη Βέλκου και του Σπύρου Βαρούχα το οποίο κρίθηκε στον πόντο με νικητή τον Βέλκο με 3/2. Ο 

Χριστόφορος Μπάτσος δυσκολεύτηκε να περάσει στο κυρίως ταμπλό από τον Δημήτρη Ξενάκη από τα 

Χανιά ενώ ο Αργύρης Κανιμάς, αφού νίκησε δύσκολα τον Στέφανο Καφαντάρη από τα Χανιά, σταμάτησε 

και την ξέφρενη πορεία του Κωνσταντίνου Γιότκου περνώντας στο ταμπλό. Το φαβορί Αλέξανδρος 

Καρυδάκης αφού πέρασε τον ελπιδοφόρο Χάρη Ναχνά από την Ρόδο νίκησε και τον οικοδεσπότη Νίκο 

Δημητριάδη με 3/1 περνώντας στο κυρίως ταμπλό. Ο Νίκος στον προηγούμενο γύρο νίκησε τον πολύ 

ανεβασμένο Δημήτρη Ηλιακίδη από το Holmes επίσης με 3/1 σε έναν αμφίρροπο αγώνα. Ο Μάνος 

Μοσχούς νίκησε τον επίσης ανεβασμένο Αλέξανδρο Μπόβαλη από τα Χανιά, που έδειξε ότι έχει 

δυνατότητες για μεγαλύτερη βελτίωση, και ο Παναγιώτης Αναστασιάδης νίκησε τον Νάσο Μάνζιο σε έναν 

Θεσσαλονικιότικο αγώνα δείχνοντας ότι σιγά σιγά ξεπερνάει τον περσινό τραυματισμό του στον αχίλλειο 

τένοντα. Ο Παναγιώτης κέρδισε και τον Μοσχούς και πέρασε στο κυρίως ταμπλό. Μεγάλο παιχνίδι και από 

τον Δημήτρη Σκαράκη που κέρδισε με 3/2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι τον Μιχάλη Ιωαννίδη από το 

Aquadome. 



Στον πρώτο γύρο του κυρίως ταμπλό ενδιαφέροντα παιχνίδια είχαμε ανάμεσα στον Βούλγαρο Konstantin 

Simeonov και στον Βέλκο (3/0) και ανάμεσα στον Νίκο Συμεωνίδη και τον Δημήτρη Καραογλανίδη (3/0). 

Έτσι φτάσαμε αισίως στα προημιτελικά με τους ομίλους να χωρίζονται ως εξής. Όμιλος Α : Φ.Καλαιτζής, 

S.Jilev (Bul), K.Simeonov (Bul) και Ν.Συμεωνίδης. Όμιλος Β : Π.Τζαμαλούκας, S.Stankov (Bul), H.Londy 

και Κ.Καργιώτης. Στον Όμιλο Α ο Φαμπιάν ήταν ασταμάτητος κερδίζοντας όλα τα παιχνίδια του χωρίς να 

χάσει γκέιμ ενώ σαν δεύτερος πέρασε στα ημιτελικά και ο Βούλγαρος Stoil Jilev. Ο Νίκος Συμεωνίδης 

έκανε μεγάλες εμφανίσεις κερδίζοντας μάλιστα το Νο 3 Βουλγαρίας K. Simeonov με 2/1 και κοντράροντας 

επίσης και τον έτερο Βούλγαρο Jilev. Στον Όμιλο Β ο Πέτρος τερμάτισε πρώτος και πέρασε στα ημιτελικά 

κερδίζοντας κατά σειρά το Νο 1 Βουλγαρίας Stelian Stankov, τον Κ. Καργιώτη και τον Harry Londy που 

ταξίδεψε από την Αυστραλία για να παίξει στο τουρνουά. Η έκπληξη ήταν η κατάληψη της δεύτερης θέσης 

του ομίλου από τον Καργιώτη ο οποίος κέρδισε και τον Stankov και τον Londy. 

Έτσι φτάσαμε στα ημιτελικά της Κυριακής όπου ο Φαμπιάν Καλαιτζής αντιμετώπισε τον Κωνσταντίνο 

Καργιώτη και ο Πέτρος Τζαμαλούκας τον Stoil Jilev. Πρώτοι στο γήπεδο μπήκαν οι δύο Έλληνες με τον 

Φαμπιάν να κερδίζει με 11/3 10/12 11/2 (2/1) και στο 9-9 του τέταρτου γκέιμ συνέβη το απροσδόκητο με 

τον Φαμπιάν να πέφτει στο έδαφος σφαδάζοντας από τους πόνους και με την μετέπειτα διάγνωση να είναι 

θλάση στην γάμπα με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει και με την ανάρρωση του να υπολογίζεται σε δύο 

περίπου μήνες. Στον άλλο ημιτελικό, που από πολλούς θεωρήθηκε και ο αγώνας του τουρνουά, ο Πέτρος 

νίκησε το No 2 Βουλγαρίας Stoil Jilev με 11/3 11/13 11/9 11/6 (3/1) σε ένα παιχνίδι που φάνηκαν οι 

επιθετικές αρετές του Πέτρου απέναντι σε έναν ανήμπορο να αντιδράσει Jilev που κάποια στιγμή 

κουράστηκε από την συνεχή πίεση που του ασκούσε ο αντίπαλος του. Στον μεγάλο τελικό, οπού απλά 

φάνηκε η διαφορά επιπέδου, ο Τζαμαλούκας κέρδισε εύκολα με 11/4 11/6 14/12 (3/0) τον Καργιώτη και 

κατάκτησε για πρώτη φορά αυτό το μεγάλο τουρνουά του ελληνικού σιρκουί. Στον τελικό του plate ο 

Δημήτρης Ίσσαρης από το Hyatt κέρδισε τον Δημήτρη Δούδο επίσης από το Hyatt με 11/5 11/4 11/2 (3/0) 

ενώ πρέπει να σημειώσουμε τις πολλές νίκες που σημείωσαν όλοι οι παίκτες από την Ρόδο με σημαντική 

παρουσία στα ημιτελικά των Χάρη Λουκαρά που αντιμετώπισε στα ίσια τον έμπειρο και τελικό νικητή 

Ίσααρη και του Νώντα ΄ο Εξορκιστής’ Κατσαρού ο οποίος με το διαφορετικό αλλά αποτελεσματικό στυλ 

του διέλυσε τους αντιπάλους του. Πολύ καλά στοιχεία έδειξε ο ανερχόμενος Δημήτρης Πίτσος από την 

Ρόδο στην πρώτη του εμφάνιση σε τουρνουά εκτός του νησιού και σύντομα θα δούμε πολλά από αυτόν. 

Από τον όμιλο της Ρόδου και ο Βασίλης Γέροντας που ηττήθηκε σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις 

λεπτομέρειες έφτασε μια ανάσα από τον ημιτελικό του plate, όπως επίσης και ο Γιώργος Αγγούριας έπειτα 

από ένα συναρπαστικό παιχνίδι με τον Θεσσαλονικιό Ρούλη. Πολύ καλά παιχνίδια έκανε και ο πιο έμπειρος 

Βασίλης Μπάρδης. 

Στις γυναίκες τώρα και στον τελικό η Νικόλ Ποζίδη επικράτησε της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας Teodora 

Devedjeva με 11/9 11/6 11/8 (3/0) και κατέκτησε άξια το τουρνουά. Στον αγώνα για την τρίτη θέση η 

Θεσσαλονικιά Βερόνικα Ορφανίδου κέρδισε την Τζωρτζίνα Βογιατζάκη από το Ηράκλειο Κρήτης με 11/8 

11/6 11/9 (3/0) και έδειξε την αγωνιστική της άνοδο. Να σημειώσουμε ότι είχαμε 19 συμμετοχές με όλη την 

εθνική Βουλγαρίας παρούσα καθώς και για πρώτη φορά συμμετοχές κοριτσιών και από την Ρόδο μαζί με 

κοπέλες από Αθήνα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς για διαφορετικούς λόγους δεν συμμετείχαν οι δύο 

καλύτερες παίκτριες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η Ζέτα και η Ελίζα και να τους ευχηθούμε τα 

καλύτερα και σύντομα ξανά κοντά μας! Το plate το κατέκτησε η Σαρίνα Μιζάν κερδίζοντας στον τελικό την 

Κατερίνα Βαλσαμάκη από την Βούλα με 11/6 11/2 11/6 (3/0) ενώ πολύ καλή πορεία για την Έλενα 

Λαμπρινάκου από την Θεσσαλονίκη και από την Κική Τσέτερη από την Ρόδο που έχασαν στα ημιτελικά. 

Γεγονός πάντως ήταν ότι στο plate γυναικών έγιναν πολύ ενδιαφέροντες αγώνες και όλες οι παίκτριες ήταν 

στο ίδιο σχεδόν επίπεδο κάνοντας τα παιχνίδια συναρπαστικά. 

Κλείνοντας να πούμε ότι ήταν ένα συναρπαστικό τουρνουά που ευχαριστήθηκαν όλοι οι θεατές και 

συμμετέχοντες. Αίσθηση έκανε η πολυπληθής αποστολή του Ροδιακού Ομίλου σε άντρες και γυναίκες στο 

πρώτο για πολλούς από αυτούς τουρνουά εκτός Ρόδου, όπως και η αποστολή από τα Χανιά που έδωσαν 

άλλο χρώμα στους αγώνες. Επίσης πολύ θετικά σχόλια έλαβε η δυνατότητα παρακολούθησης του τουρνουά 

στο διαδίκτυο μέσω κάμερας που ήταν τοποθετημένη στα γήπεδα και υπήρξαν επισκέψεις από πολλές 

χώρες του κόσμου και βέβαια και από την Ελλάδα. Το βράδυ του Σαββάτου διοργανώθηκε πάρτυ για όλους 

τους παίκτες από τον Νίκο Δημητριάδη στο roof top του Aquaforum με πολύ φαγητό, κρασί και χορό 

κάνοντας την φιλοξενία και παραμονή των παικτών στην Θεσσαλονίκη μοναδική! 



Τα αδέλφια Τζαμαλούκα έκαναν το νταμπλ στο Vari Sports 

Club Open 

 

Άλλο ένα επιτυχημένο VSC Open έλαβε χώρα στις όμορφες εγκαταστάσεις του Vari Sports Club και στην 

πισίνα του μύρισε καλοκαίρι! Στα γήπεδα του σκουός έπεσε πολύς ιδρώτας και οι μάχες ήταν πολλές και 

κυρίως στα προκριματικά και το plate. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 85 ενώ όλες οι θέσεις, 3 έως 8 στους 

άνδρες και 3-12 στις γυναίκες, παίχτηκαν σε αγώνες κατάταξης . Για πρώτη φορά έγιναν και αγώνες 

εφήβων ενώ στο plate ανδρών όλα τα παιχνίδια ήταν best of five! Δείτε εδώ τα αποτελέσματα των 

προκριματικών ανδρών, κυρίως ταμπλό ανδρών, ταμπλό γυναικών , το ταμπλό των εφήβων και plate 

ανδρών.Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τον τελικό ανδρών (από τον Sami Haj-Hamed) game 1 game 2 

game 3 game 4 . Ας τα πάρουμε όμως αναλυτικά : 

Στον τελικό των ανδρών ο Πέτρος Τζαμαλούκας επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κερδίζοντας τον Harry 

Londy με 11/13 11/2 13/11 11/6 (3-1) σε έναν όμορφο αγώνα που καθήλωσε τους αρκετούς θεατές. Ο 

Πέτρος ξεκίνησε νωθρά με τον Harry να κερδίζει τους κρίσιμους πόντους και μαζί το πρώτο game όμως στο 

δεύτερο ο Πέτρος έδειξε κάποιες από τις ικανότητες του παίρνοντας εύκολα το δεύτερο ισοφαρίζοντας. Στο 

τρίτο game ο Harry πήρε ένα καλό προβάδισμα με 9-5 το οποίο ο Πέτρος σύντομα ψαλίδισε κερδίζοντας το 

game στο τάι μπρέικ. Στο τέταρτο και τελευταίο game ο Harry προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση 

χωρίς όμως επιτυχία. O Harry εμφανίστηκε σε αυτό το τουρνουά αισθητά βελτιωμένος από το τουρνουά της 

Θεσσαλονίκης και στα ημιτελικά επικράτησε του Κωνσταντίνου Καργιώτη με 11/7 11/9 15/13 (3-0) 

παίζοντας σταθερά και χωρίς λάθη. Ο Πέτρος στα ημιτελικά νίκησε τον αρκετά καλό Γιώργο Βαφάκο 

επίσης με 11/7 11/6 11/5 (3-0). Ο Κωνσταντίνος Καργιώτης δεν ολοκλήρωσε ένα ακόμα τουρνουά καθώς 

δεν αγωνίστηκε στον μικρό τελικό με την τρίτη θέση να πηγαίνει στον Γιώργο. Το plate κατέκτησε ο 

Αλέξανδρος Καρυδάκης κερδίζοντας στον τελικό τον Νέστωρα Νικολόπουλο από την Πάτρα με 3/1. Στα 

προκριματικά των ανδρών έγιναν μεγάλες μάχες με τα τέσσερα εισιτήρια για το κυρίως ταμπλό να 

καταλήγουν στους Γιώργο Αδάμη, Μιχάλη Τζούλη, Σπύρο Βαρούχα και Μιλτιάδη Μενεξελή. 

Στις γυναίκες η Ζέτα Τζαμαλούκα κατέκτησε ένα ακόμα τουρνουά αντιμετωπίζοντας στον τελικό την 

βελτιωμένη Νικόλ Ποζίδη κερδίζοντας με 3-1 και επιβεβαιώνοντας και εκείνη την κυριαρχία της. Η Ζέτα 

ξεκίνησε δυνατά τον τελικό παίρνοντας το πρώτο game ενώ στο δεύτερο η Νικόλ παίζοντας καλά και την 

Ζέτα να κάνει κοιλιά ισοφάρισε σε 1-1. Στην συνέχεια και οι δύο φιναλίστ αγωνίστηκαν με πάθος με την 

Ζέτα να επικρατεί στα δύο επόμενα. Στα ημιτελικά η Νικόλ επικράτησε της Βερόνικα Ορφανίδου από την 

Θεσσαλονίκη και η Ζέτα νίκησε την Βάλυ Κοντίδη η οποία πήρε και την τρίτη θέση στον μικρό τελικό. 

http://squashgr.wordpress.com/2012/03/25/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-vari-sports-club-open/
http://squashgr.wordpress.com/2012/03/25/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-vari-sports-club-open/
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=E2D804C3-1B70-4BE3-8397-0F4B5D3E1A9C&draw=3
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=E2D804C3-1B70-4BE3-8397-0F4B5D3E1A9C&draw=3
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=E2D804C3-1B70-4BE3-8397-0F4B5D3E1A9C&draw=4
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=E2D804C3-1B70-4BE3-8397-0F4B5D3E1A9C&draw=5
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=E2D804C3-1B70-4BE3-8397-0F4B5D3E1A9C&draw=6
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=E2D804C3-1B70-4BE3-8397-0F4B5D3E1A9C&draw=8
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=E2D804C3-1B70-4BE3-8397-0F4B5D3E1A9C&draw=8
http://www.youtube.com/watch?v=aSZA0zOmNE4
http://www.youtube.com/watch?v=8qF0Grs95Sk
http://www.youtube.com/watch?v=am3SimjSi-k
http://www.youtube.com/watch?v=QCT6X9YC52o&feature=relmfu


Στο εφηβικό πρωτάθλημα που έγινε με την μέθοδο round robin και έπαιξαν όλοι οι παίκτες μεταξύ τους με 

νικητή τον Γιώργο Κούκο και δεύτερο τον Οδυσσέα Χατζηράπτη. 

Αξίζει να αναφέρουμε την μεγάλη συμμετοχή παικτών από την Πάτρα και το Holmes Place καθώς επίσης 

το τουρνουά ήταν αφιερωμένο στην μνήμη του συναθλητή μας Έκτορα Κοσμά που ‘’έφυγε’’ πρόσφατα από 

κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και τον Σίμο Χατζηράπτη που βοήθησε τους διοργανωτές Πέτρο 

Τζαμαλούκα και Γιώργο Πιπεργιά σε ότι αφορά την υποστήριξη του προγράμματος και αποτελεσμάτων 

μέσω του tournament software καθώς επίσης και τον Μάριο Δημακόπουλο για τις πολλές διαιτησίες του. Το 

τουρνουά τελείωσε με την απονομή και τον μπουφέ για όλους τους συμμετέχοντες και τους καλεσμένους 

τους στην καλοκαιρινή πισίνα του VSC! εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες… 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Πασχαλινό όπεν στο 

Ηράκλειο Κρήτης 

 

Ο Γιώργος Περυσινάκης στους άνδρες και η Κυριακή Μαραζάκη στις γυναίκες κατέκτησαν τους τίτλους στο 2ο 
Easter Open που έγινε από 6-8 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Candia Maris, ένα τουρνουά που είχε μεγάλη 
συμμετοχή από παίκτες του Ηρακλείου και των Χανίων. Ο Γιώργος νίκησε στον τελικό τον Δημήτρη Καραογλανίδη 
(που την επομένη του τελικού έγινε πατέρας!) με σκορ 3-2 και η Κυριακή κέρδισε στον τελικό την Τζωρτζίνα 
Βογιατζάκη επίσης με 3-2. Στον μινκρό τελικό των ανδρών ο Δημήτρης Σκαράκης επικράτησε του Χριστόφορου 
Μπάτσου με 3-2. Στο plate ανδρών νικητής ήταν ο Τσιβιδάκης επί του Βαγγέλη Σκαράκη με 3-0 και στο plate 
γυναικών η Γιούλη Σχετάκη που νίκησε την Μαρία Περογιαννάκη επίσης με 3-0. Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα 
ταμπλό και αποτελέσματα. 

Πανευρωπαικοί 2012 – Στην 5η θέση τερμάτισε η Εθνική γυναικών 

στην 8η θέση η Κύπρος στους άνδρες 

Τελείωσαν οι Πανευρωπαικοί εθνικών ομάδων 3ης κατηγορίας που φέτος έγιναν στο όμορφο νησί της Μάλτας και 
η Εθνική μας ομάδα γυναικών τερμάτισε στην 5η θέση με τελικό απολογισμό 2 νίκες και 4 ήττες. Η ομάδα 
αποτελούνταν από τις Ελίζα Καργιώτη, Ζέτα Τζαμαλούκα, Νικόλ Ποζίδη και Αννίτα Λαδάκη και εκπροσώπησαν την 
χώρα μας στους αγώνες. Αντιμετώπισε σε όμιλο round robin όλες τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες δηλαδή τις 
Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Κροατία, Τουρκία και την διοργανώτρια Μάλτα. Στη Μάλτα ήταν και η νεανική εθνική 
ομάδα ανδρών της Κύπρου η οποία τερμάτισε στην 8η θέση με απολογισμό 1 νίκη και 5 ήττες αλλά σίγουρα η 
νεανική αυτή ομάδα μάζεψε εμπειρίες που θα της χρειαστούν στο μέλλον. Η ομάδα αποτελούνταν από τους 
Ανδρέα Τσουρή, Γιάννη Ευτυχίου, Κωνσταντίνο Κιρμίτση, Νέαρχο Χατζημιτσή και Σοφοκλή Παναγίδη με αρχηγό 
αποστολής τον ομοσπονδιακό προπονητή Muhammad Naveed Alam. Στην 3η κατηγορία του Ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος ανδρών συμμετείχαν εκτός από την Κύπρο και οι Μάλτα, Πολωνία, Τουρκία, Ουκρανία, 
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Λουξεμβούργο, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Νορβηγία και Κροατία. Στην κλήρωση που έγινε, η Κύπρος κληρώθηκε στο 
πρώτο γκρουπ και αντιμετώπισε την Πολωνία, την Λιθουανία, την Ουκρανία και την Μάλτα παίρνοντας την τέταρτη 
θέση στον όμιλο αυτό. Μετά την ολοκλήρωση των Πανευρωπαικών στους άνδρες στην 2η κατηγορία ανέβηκαν οι 
δύο φιναλίστ Ουκρανία και Πολωνία (στον τελικό η Ουκρανία επικράτησε της Πολωνίας με 3-1) ενώ στις γυναίκες 
ανέβηκαν κατηγορία η Δανία ως πρώτη και η Σουηδία ως δεύτερη. 

 

Το squash.gr βρέθηκε εκεί και μπορέσατε να παρακολουθείσετε όλες τις εξελίξεις ζωντανά και καθημερινά 

με αναλυτικά ρεπορτάζ και φωτογραφίες όπως επίσης και τα νέα και αποτελέσματα της Κυπριακής ομάδας 

σε συνεργασία και ανδημοσίευση από τον ιστότοπο της Κυπριακής Ομοσπονδίας www.squash.com.cy. Τα 

αποτελέσματα θα μπορείτε να τα δείτε και εδώ. 

Η συμμετοχή των κοριτσιών μας δεν θα ήταν δυνατή αν δεν βοηθούσατε όλοι εσείς οι παίκτες και φίλοι 

,αγοράζοντας τα καλαίσθητα ημερολόγια τα οποία εκτυπώθηκαν για το σκοπό αυτό, καθότι η ΕΦΟΑ δεν 

έδωσε για άλλη μια φορά τα χρήματα. Χορηγός και ο κος Δημήτρης Ηλιακίδης με την εταιρία του 

STEELMAX ΑΒΕΕ. Τα ρούχα της Εθνικής μας είναι προσφορά της KARAKAL (του προέδρου της ΠΕΦΤ 

κου Νίκου Δημητριάδη). 

1η ημέρα : Ελλάδα – Κροατία, Ελλάδα – Τουρκία & Κύπρος – Πολωνία 

Το πρωί της Τετάρτης, πρώτης μέρας των αγώνων, η εθνική μας αντιμετώπισε την Κροατία και την νίκησε 

με 3/0. Στον πιο αμφίρροπο αγώνα η Ελίζα νίκησε την Josipa Persun Νο 1 Κροατίας, πιο έμπειρη από τις 

http://www.squash.com.cy/
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υπόλοιπες συναθλήτριες στην ομάδα της Κροατίας, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στο πέμπτο σετ. Η Ελίζα 

έχασε το πρώτο γκέιμ αλλά γρήγορα επανήλθε παίρνοντας τα άλλα δύο. Όμως η αντίπαλος της δεν είχε πει 

την τελευταία της λέξη καθώς πήρε το τέταρτο στον πόντο και οδήγησε το παιχνίδι στο πέμπτο που όμως η 

διαφορά και η εμπειρία της Ελίζας φάνηκε κερδίζοντας με 3/2 και κλειδώνοντας την νίκη. Νωρίτερα η Ζέτα 

κέρδισε πιο εύκολα της Rados με 3/0 και η Νικόλ ακόμα πιο εύκολα το Νο 3 Κροατίας Kamenski με 3/0 

ενώ είχε ήδη κριθεί η νίκη. 

 

Το απόγευμα οι κοπέλες αντιμετώπισαν την Τουρκία και σημείωσαν την δεύτερη τους νίκη στο τουρνουά. 

Αυτή την φορά πρώτη στο γήπεδο αγωνίστηκε η Νικόλ και βρήκε αντίσταση μόνο στο πρώτο γκέιμ 

κερδίζοντας τελικά εύκολα με 3/0 καθώς ήταν πολύ καλύτερη από την αντιπαλό της. Η Ελίζα έκλεισε την 

νίκη για την Ελληνική ομάδα κερδίζοντας την έμπειρη Νο 1 Τουρκίας Ayten Kececi με 3/0 η οποία την 

δυσκόλεψε μόνο στο δεύτερο γκέιμ. Την συνάντηση ολοκλήρωσε ο αγώνας μεταξύ των Νο 3 των δύο 

χωρών όπου η Ανίτα Λαδάκη έκανε την παρθενική της εμφάνιση με την Εθνική Ελλάδας με νίκη παίζοντας 

αρκετά καλά και τις αξίζουν πολλά συνχαρητήρια καθώς είναι πολύ δύσκολο στην πρώτη συμμετοχή 

κάποιου παίκτη με την Εθνική να συνοδευτεί και με νίκη και μάλιστα με 3/0! Μπράβο Ανίτα! 

Στον πρώτο της αγώνα η Εθνική ομάδα της Κυπρου γνώρισε την ήττα από την Πολωνία με 4 – 0. Οι Κύπριοι αθλητές 
προσπάθησαν για το καλύτερο χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πολύ καλός ο αγώνας του Κωνσταντίνου Κιρμίτση και του 
Γιάννη Ευτυχίου, οι οποίοι έχασαν στις λεπτομέρειες. 



2η ημέρα : Ελλάδα – Μάλτα, Ελλάδα – Δανία, Κύπρος – Ουκρανία & Κύπρος – Μάλτα 

Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με έναν δύσκολο αγώνα για την Εθνική μας με μια σχεδόν ισοδύναμη ομάδα με 

την δική μας αλλά με την αντίπαλη ομάδα να παίζει στην έδρα της πράγμα το οποίο της έδινε ισχυρό 

προβάδισμα. Πρώτα στο γήπεδο τα Νο 1. Η Ελιζα άρχισε δυνατά περνώντας το πρώτο ενάντια σε μια πολύ 

αγχωμένη Sultana όπου είχε όλους τους φιλάθλους στο πλευρό της, αλλά μετά το τρίτο άρχισε να 

κουράζεται και έχασε 3-1. Η Ζέτα στο δικό της αγώνα δεν κατάφερε να κάνει το δυναμικό παιχνίδι της 

αφού η αντίπαλος της γνωρίζοντας το γήπεδο όπου η μπάλα έσβηνε πίσω έκανε λομπες και μετά drops . 

Έτρεξε πολύ αλλά τελικά έχασε. Η Νικόλ έχασε το ρυθμό της με αποτέλεσμα να χάσει την συγκέντρωση 

της παρόλα αυτά το πάλεψε πολύ και έτρεξε αφήνοντας μια καλή εικόνα. Το απόγευμα οι κοπέλες 

αγωνίστηκαν εναντίον της Δανίας, μιας πολύ ισχυρής ομάδας και ένα από τα φαβορί για άνοδο. Όλες οι 

κοπέλες της ομάδας έπαιξαν πάρα πολύ καλά αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να κάμψουν την αντίσταση 

των επαγγελματίων Δανέζων παικτριών. 

Δηστυχώς οι άνδρες τις Κύπρου δεν τα κατάφεραν εναντίον των πολύ ισχυρών Ουκρανών που τους είχαμε 
απολαύσει στην χώρα μας και το καλοκαίρι του 2010 όταν συμμετήχαν στο Kivotos Mykonos Open ενώ στον 
απογευματινό τους αγώνα εναντίον της διοργανώτριας Μάλτας αγωνίστηκαν καλύτερα με τον Ανδρέα Τσουρή να 
παίρνει το πρώτο γκέιμ για την Κυπριακή ομάδα και τον Κωνσταντίνο Κυρμιτσή να μάχεται αλλά να χάνει τελικά με 
3/0 από τον επαγγελματία Bradley Hindle Νο 86 στον κόσμο & No 1 Μάλτας. 

3η ημέρα : Ελλάδα – Σουηδία, Κύπρος – Λιθουανία & Κύπρος – Κροατία 

Την πιο δύσκολη αποστολή είχαν σήμερα οι κοπέλες της Ελλάδας καθώς αντιμετώπισαν το φαβορί για 

άνοδο Σουηδία. Σημειωτέον ότι το σκουός στην χώρα αυτή είναι πολύ αναπτυγμένο, με εκατοντάδες γήπεδα 

σε όλη την χώρα ενώ τα παιδιά μπαίνουν από μικρή ηλικία σε ένα πολύ οργανωμένο σύστημα και υπάρχει 

εκπληκτική δομή με τουρνουά, διασυλλογικούς κ.α. H Νικόλ έπαιξε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της και 

ήταν σε μεγάλη μέρα, πίεσε τη επαγγελματία Σουηδέζα Josefa Bertilsson πάρα πολύ στο τρίτο game και 

είχε 6 game ball για να το πάρει χάνοντας το game αυτό τελικά 19/17 ! Η Ελίζα έπαιξε καλά αλλά δεν 

μπόρεσε απέναντι σε μια φορμαρισμένη Karin ενώ η Ανίτα δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα 

απέναντι στο Νο 3 Σουηδίας. 

Μεγάλη νίκη πέτυχε η Κύπρος στους άνδρες εναντίον της Λιθουανίας με 3/1 με την μοναδική νίκη των αντιπάλων 
στο παιχνίδι των Νο 1 όπου επικράτησε ο Λιθουανός του Κυρμιτσή δύσκολα με 3/1. Ο Ευτυχίου και ο Τσουρής 
νίκησαν σχετικά εύκολα με 3/0 ενώ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι έγινε μεταξύ του Χατζημήτση και του Saudargas που 
το τέταρτο γκέιμ κρίθηκε στις λεπτομέρειες με τελικό νικητή τον Κύπριο με 12-10 και συνολικά 3/1 γκέιμ. Τα παιδιά 
από την Κύπρο δεν τα κατάφεραν στο πρώτο τους play-off για τις θέσεις 5-8 εναντίον της Κροατίας χάνοντας με 4-0. 

4η και τελευταία ημέρα : Ελλάδα – Νορβηγία & Κύπρος – Μάλτα 

Στο τελευταίο παιχνίδι της η Εθνική Ελλάδας, και ουσιαστικά στο ματς που έκρινε τις θέσεις 4/5, 

αντιμετώπισε την ομάδα της Νορβηγίας. Πρώτη στο γήπεδο αγωνίστηκε η Νικόλ που ενώ έχανε με 0-2 

κατάφερε να ισοφαρίσει και να πάει το παιχνίδι στο καθοριστικό πέμπτο γκέιμ που δηστυχώς έχασε παρότι 

αγωνίστηκε με πάθος. Επόμενη στο γήπεδο μπήκε η Ελίζα που ηττήθηκε από την Νο 1 Νορβηγίας και μαζί 

χάσαμε και το παιχνίδι συνολικά. Το επόμενο παιχνίδι της Ζέτας ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα και έχασε 

και εκείνη κάνοντας άσχημο παιχνίδι.  

Οι άνδρες της Κύπρου στο τελευταίο αγώνα για τα play-off αντιμετώπισαν την Μάλτα που είχαν αντιμετωπίσει και 
στον γύρο των ομίλων και ηττήθηκαν και πάλι με το ίδιο σκορ, 4-0 και τερμάτισαν στην όγδοη θέση. 

 

 

 

 



Ο Paul Gregory στην Πάτρα 

 

Ολοκληρώθηκε το 1ο προπονητικό camp στο Three Action με τον Paul Gregory τέσσερις φορές πρωταθλητή 
Ελλάδας και πρώην Νο 11 στον κόσμο και τον James Robbins καταξιωμένο προπονητή στο Esporta Health Club στο 
Λονδίνο. Συμμετοχές είχαμε από Κρήτη, Αθήνα, και βέβαια από την Πάτρα. Έγιναν δίωρες προπονήσεις όλες τις 
μέρες με αποκορύφωμα το Σαββάτο όπου έγιναν πεντάλεπτα αγώνες με τους συμμετέχοντες να χωρίζονται σε δύο 
group και όλοι έπαιξαν με όλους στο group τους με διαιτητές τους Paul και James που επεσήμαιναν και τα λάθη 
τους. Οι δύο προπονητές ενθουσιάστηκαν με την πόλη της Πάτρας, τις εγκαταστάσεις του club, την νυχτερινή ζωή 
της πόλης και υποσχέθηκαν να διοργανώσουν ξανά αντίστοιχο camp πολύ σύντομα. 

Πρωτιά η Αγγλία στους Πανευρωπαικούς αγώνες στην Νυρεμβέργη 
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Έληξαν οι Πανευρωπαικοί εθνικών ομάδων 1ης & 2ης κατηγορίας στην Νυρεμβέργη της Γερμανίας με 

πρώτη την ομάδα της Αγγλίας σε άνδρες και γυναίκες. Σε αυτούς τους αγώνες κανονικά θα συμμετήχε και η 

εθνική μας ομάδα των ανδρών που πέρσι ανέβηκε κατηγορία και θα αντιμετώπιζε εκεί τις καλύτερες ομάδες 

στην Ευρώπη αλλά δυστηχώς λάθη, παραλείψεις και αδιαφορία των υπευθήνων οδήγησαν στην απουσία 

της και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν φταίνε οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας σε αυτό οι οποίοι έχουν 

φέρει τόσες επιτυχίες. Φαβορί και σε αυτούς τους αγώνες είναι η Αγγλία σε άντρες και σε γυναίκες. 

Women’s Final:  England 2-1 Ireland 

Jenny Duncalf 2-3 Madeline Perry 11/13, 11/7, 11/3, 7/11, 8/11 

Laura Massaro 3-1 Aisling Blake              11/1, 11/9, 9/11, 11/8 

Alison Waters 3-0 Laura Mylotte                       11/2, 11/8, 11/2 

Men’s Final:  England 3-0 France 

Daryl Selby 3-1 Grégoire Marche            11/3, 11/13, 11/9, 11/9 

James Willstrop 3-1 Grégory Gaultier       11/3, 8/11, 11/6, 11/1 

Peter Barker 3-0 Mathieu Castagnet                  11/7, 11/5, 11/7 

Nick Mathew v Thierry Lincou 

Ελληνική συμμετοχή στο Val de Reuil Open 2012 

 

Στο ετήσιο διεθνές πρωτάθλημα open του Val de Reuil συμμετήχε ένα γκρουπ παικτών από την χώρα μας, η Ζέτα 
Τζαμαλούκα, ο Νίκος Συμεωνίδης και ο Αλέξανδρος Καρυδάκης. Στις γυναίκες η Ζέτα έπειτα από νίκη της στον 

http://squashgr.wordpress.com/2012/05/15/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-val-de-reuil-open-2012/


πρώτο γύρο αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την τελική νικήτρια του τουρνουά Cyrielle Peltier με 3/0 και τελικά 
με δύο ακόμα αλεπάλληλες νίκες κατετάγη 5η στην τελική κατάταξη. Στους άνδρες ο Νίκος Συμεωνίδης 
αποκλείστηκε στον γύρο των 16 από τον Antony Delepine me 3/0 έπειτα από καλή εμφάνιση και ο Αλέξανδρος 
Καρυδάκης έπειτα από την νίκη του στα προκριματικά αποκλείστηκε στον γύρο των 32 δείχνοντας και στους 
Γάλλους το ταλέντο του. Το Val de Reuil είναι λίγο έξω από το Παρίσι και είναι η βάση της ομάδας στην οποία είναι 
μέλος στους διασυλογικούς της Γαλλίας η Ζέτα. 

Μια μεγάλη παρέα οι Χανιώτες στο 1ο εσωτερικό πρωτάθλημα του 

Body & Soul 

 

Τελείωσε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή το πρώτο Εσωτερικό Πρωτάθλημα στο Body & Soul στα 

Χανιά. Στους άνδρες νικητής αναδείχθηκε ο Νίκος Μαροπουλάκης που στον μεγάλο τελικό επικράτησε του 

Δημήτρη Σκαράκη με 3/0. Στις γυναίκες πρώτη ήταν η Κατερίνα Λιτού που κέρδισε την Γιούλη Σχετάκη 

επίσης με 3/0. Περισσότερα αποτελέσματα σε όλες τις θέσεις κατάταξης σε λίγο… 

Ανεξάρτητα από τους τελικούς νικητές πρέπει να πούμε οτί τελικά δεν υπήρχαν νικητές και ηττημένοι 

καθώς όλα τα παιδιά από τα Χανιά είναι μια μεγάλη παρέα, μια οικογένεια, και είναι ιδιαίτερα αγαπητοί 

καθώς κερδίζουν τις εντυπώσεις σε όποιο τουρνουά συμμετέχουν ανά την Ελλάδα εντός αλλά και εκτός 

γηπέδου! Τον τελευταίο μήνα μάλιστα ο πρωταθλητής Ελλάδας Φαμπιάν Καλαιτζής βρίσκεται στα Χανιά 

και προπονεί τους Χανιώτες με αποτέλεσμα την σωστή εκμάθηση, απόκτηση ισχυρής βάσης και κατά 

συνέπεια αγωνιστική άνοδο των ντόπιων παικτών κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το squash στην 

πόλη αλλά και για το ελληνικό squash γενικότερα. Επίσκεψη είχαμε επίσης και από τον Sam Van Brusselen 

πρωταθλητή Βελγίου και επαγγελματία παίκτη της PSA. Πρόσφατα είχαμε και την ίδρυση του σωματείου 

http://squashgr.wordpress.com/2012/05/16/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-1%ce%bf-%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84/
http://squashgr.wordpress.com/2012/05/16/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-1%ce%bf-%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84/


τοιχοσφαίρισης Χανίων με πρόεδρο τον Στέφανο Καφαντάρη και την σύνθεση του μπορείτε να την δείτε σε 

μορφή φωτογραφίας παρακάτω. Κάτι καλό γίνεται εκεί κάτω στο νησί… 

Το τουρνουά τελείωσε με barbeque στην όμορφη βεράντα του Body & Soul με απίστευτη θέα στην πόλη 

των Χανίων και τιμήθηκε με πλακέτα ο Δημήτρης Σκαράκης ιδιοκτήτης του Body & Soul για την 

προσφορά του στο squash στα Χανιά αλλά και πρωτοπόρος στην πόλη για πάνω από μια δεκαετία, και 

επίσης τιμήθηκε με πλακέτα και ο Φαμπιάν Καλαιτζής για την προσφορά του στον όμιλο και στο ελληνικό 

squash. Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες 

Αυλαία με τεράστια επιτυχία στο Dur Three Action Open 

στην Πάτρα 

 

Τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά στην Ελλάδα το Dur Three Action Open στην Πάτρα που έγινε 

στο πολύ όμορφο και φιλόξενο Three Action. Νικητές αναδείχτηκαν στους άνδρες ο Φαμπιάν Καλαιτζής 

που διέλυσε στον τελικό τον Πέτρο Τζαμαλούκα με 11/0 11/6 11/2 (3-0) και στις γυναίκες η Ελίζα 

Καργιώτη που νίκησε στον τελικό την Ζέτα Τζαμαλούκα με 11/5 7/11 11/3 11/6 (3-1). Οι συμμετοχές 

ξεπέρασαν τις 60 σε άνδρες και γυναίκες ενώ συμμετείχαν όλα τα μεγάλα ονόματα του Ελληνικού σκουός 

και από όλα σχεδόν τα μέρη της Ελλάδας με συμμετοχές από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ρόδο, 

Ηράκλειο, Χανιά και φυσικά Πάτρα. Η διοργάνωση από τον Νέστωρα Νικολόπουλο και του Ανδρέα Μόνια 

ήταν άριστη όπως και η φιλοξενία των Πατρινών. Εδώ μπορείτε να δείτε το αναλυτικά αποτελέσματα 

ανδρών και γυναικών και το ταμπλό του plate. Πατήστε εδώ για περισσότερες φωτογραφίες. 

3η και τελευταία ημέρα Κυριακή 20/5 

Η Κυριακή ξεκίνησε με τους ημιτελικούς στους άνδρες και στο πρώτο παιχνίδι ο πρωταθλητής Ελλάδας 

Φαμπιάν Καλαιτζής αντιμετώπισε τον Κωνσταντίνο Καργιώτη και τον κέρδισε με σκορ 11/2 11/6 11/9. 

Στον δεύτερο ημιτελικό ο Πέτρος Τζαμαλούκας αντιμετώπισε τον Γιώργο Βαφάκο με νικητή τον πρώτο 

11/4 11/4 11/2. Στον τελικό του plate προκρίθηκαν ο Λεωνίδας Μπενοβίας και ο Δημήτρης Τσόγκας από 

την Θεσσαλονίκη και έπειτα από έναν συναρπαστικό τελικό επικράτησε ο Μπενοβίας με 10/12 11/9 11/9 

https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5743500414693681137
http://squashgr.wordpress.com/2012/05/20/%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85/
http://squashgr.wordpress.com/2012/05/20/%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bd%ce%bf%cf%85/
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=E60729C9-91B4-4B7E-9693-7CAE5870F7A6&draw=3
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=E60729C9-91B4-4B7E-9693-7CAE5870F7A6&draw=3
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=E60729C9-91B4-4B7E-9693-7CAE5870F7A6&draw=4
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=E60729C9-91B4-4B7E-9693-7CAE5870F7A6&draw=6
https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5744996217245032849


11/9. Τρίτη στις γυναίκες αναδείχτηκε η Μαρία Στεφανάκη από το Ηράκλειο κερδίζοντας την Ελένη 

Καμάρα με 11/8 11/6 11/6 φτάνοντας στην καλύτερη θέση της καριέρας της και στην πέμπτη θέση η Ελένη 

Λογοθέτη από την Πάτρα με νίκη 3/1 επί της Έφη Κοτέρη. Στον τελικό των γυναικών η Ελίζα Καργιώτη 

έπιασε υψηλή απόδοση με την πρωταθλήτρια Ελλάδας Ζέτα Τζαμαλούκα να καταφέρνει να την ισοφαρίσει 

πριν ηττηθεί με 11/5 7/11 11/3 11/6. Στον αγώνα για την τρίτη θέση των ανδρών o Κωνσταντίνος 

Καργιώτης νίκησε τον Γιώργο Βαφάκο με 11/9 11/9 11/9 σε άλλον έναν πολύ καλό αγώνα ενώ στους 

αγώνες κατάταξης 5-8 ο Harry Londy τερμάτισε στην πέμπτη θέση νικώντας τον Νίκο Συμεωνίδη με 3/1 

ενώ έβδομος τερμάτισε ο Μίλτος Μενεξελής που κέρδισε τον Γιώργο Περισυνάκη με 3/1. Και φτάσαμε στο 

τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά τον τελικό των ανδρών όπου αντίπαλοι ήταν και πάλι ο Φαμπιάν 

Καλαιτζής με τον Πέτρο Τζαμαλούκα με τον Φαμπιάν να κερδίζει πολύ εύκολα 11/0 11/6 11/2 (3-0) με τον 

Πέτρο να έχει φανερά έλλειψη ρυθμού καθώς ο δρόμος του προς τον τελικό ήταν πολύ εύκολος με 

αποτέλεσμα να μην μπει ουσιαστικά ποτέ στον ρυθμό που απαιτούσε το ματς. 

2η ημέρα Σάββατο 19/5 

Η δεύτερη ημέρα ξεκίνησε με τους αγώνες του δεύτερου γύρου με πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια του Μιχάλη 

Ιωανίδη με τον Σταύρο Καράμπαλη (3/1), του Γιάννη Κυρκιλή με τον Παύλο Τσόγκα (3/1), του Γιώργου 

Σαρρή με τον Σταύρο Αλεξάνδρου (3/1) ενώ ο Νέστωρας Νικολόπουλος που είναι επίσης και διοργανωτής 

του τουρνουά κατάφερε να πάρει ένα γκέιμ από τον Πέτρο Τζαμαλούκα. Να σημειώσουμε ότι πολύ κόσμος 

έρχετε να παρακολουθήσει τους αγώνες και πραγματικά οι εγκαταστάσεις, η οργάνωση και φιλοξενεία του 

Three Action είναι άριστη. Η μέρα συνεχίστηκε με τα παιχνίδια του γύρου των 16 όπου πέρασαν όλα τα 

φαβορί. Ένα από τα ωραία παιχνίδια ήταν μεταξύ του Νίκου Συμεωνίδη εναντίον του Αλέξανδρου 

Καρυδάκη με νικητή τον Νίκο με 11/5 11/3 11/8 αλλά με τον Αλέξανδρο να αγωνίζεται με πάθος και πιο 

ώριμα από άλλες φορές ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που οι (αρκετοί) θεατές ξέσπασαν σε αυθόρμητα 

χειροκροτήματα. Ο Γιώργος Χριστοδουλόπουλος προέβαλε σημαντική αντίσταση εναντίον του Γιώργου 

Βαφάκου προτού ηττηθεί στο πέμπτο γκέιμ 11-7. Μεγάλη νίκη και για τον Μίλτο Μενεξελή που με πολύ 

ώριμο squash δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Μιχάλη Ιωαννίδη ο οποίος έπαιξε καλά αλλά έχασε τους 

σημαντικούς πόντους. Το βράδυ έγιναν τα προημιτελικά των ανδρών με πιο αμφίρροπο παιχνίδι αυτό του 

Γιώργου Βαφάκου και του Νίκου Συμεωνίδη όπου έπειτα από έναν συναρπαστικό στην εξέλιξη του αγώνα 

νικητής ήταν ο Γιώργος με 7/11 12/10 9/11 11/8 11/7. Πόλύ καλός αγώνας ήταν και αυτός του Φαμπιάν 

Καλαιτζή εναντίον του Harry Londy με εύκολη νίκη του Φαμπιάν με 11/7 11/4 11/4. Στα άλλα δύο 

παιχνίδια τα φαβορί επικράτησαν άνετα Κωνσταντίνος Καργιώτης-Γιώργος Περισυνάκης 11/6 13/11 16/14 

και Πέτρος Τζαμαλούκας-Μίλτος Μενεξελής 11/6 11/7 11/5. Στις γυναίκες ολοκληρώθηκαν όλοι οι αγώνες 

μέχρι τον τελικό με τις εκπροσώπους της Πάτρας να ηττώνται στον πρώτο γύρο και στα ημιτελικά να 

προκρίνονται εκτός από τα φαβορί Ζέτα και Ελίζα και οι Ελένη Καμαρά και Μαρία Στεφανάκη. Το 

Σάββατο ξεκίνησε και το plate και στα ημιτελικά της Κυριακής προκρίθηκαν ο Ανδρέας Κομινάτος, 

μοναδικός εκπρόσωπος της Πάτρας, ο Θεσσαλονικιός Δημήτρης Τσόγκας και οι Γιάννης Σαραιντάρης και ο 

νεαρός Λεωνίδας Μπενοβίας. 

1η ημέρα Παρασκευή 18/5 

Την πρώτη ημέρα των αγώνων είχαμε αρκετούς ενδιαφέροντες αγώνες και όλα τα φαβορί βάση 

βαθμολογίας προκρίθηκαν με εξαίρεση τον Θεόδωρο Ευθυμίου που αποκλείστηκε από τον πολύ 

ανεβασμένο Βανταράκη από την Πάτρα με το παιχνίδι να κρίνεται στο πέμπτο γκέιμ όπου επικράτησε ο 

Βανταράκης με 11-8. Σε άλλα ενδιαφέροντα ματς ο Στέφανος Καφαντάρης από τα Χανιά νίκησε τον 

Δημήτρη Θεοχάρη από την Θεσσαλονίκη με 3/1, τα αδέλφια Τσόγκα προχώρησαν και οι δύο με εύκολες 

νίκες όπως και ο Νο 1 Πάτρας Μάριος Δημακόπουλος. Μεγάλη μάχη έγινε μεταξύ του Γιάννη Χατζημιχαήλ 

και του Πίνδαρου-Γιώργου Φώσκολου (3/2) αλλά και μεταξύ των Πατρινών Νέστωρα Νικολόπουλου και 

Σοφόνικου Παπάκου με νικητή τον Νέστωρα επίσης με 3/2 σε ένα εμφύλιο με δυνατές συγκινήσεις. Τέλος ο 

μοναδικός εκπρόσωπος του Ροδιακού Ομίλου, Νώντας “ο Εξορκιστής” Κατσαρός, ηττήθηκε έπειτα από 

έναν σκληρό αγώνα από τον Γιώργο Χριστοδουλόπουλο (Holmes) με 15/13 11/9 11/2 ενώ προηγήθηκε στο 

πρώτο με 10-4, έχασε πάλι στις λεπτομέρειες το δεύτερο και πάλεψε κουρασμένος πια το τρίτο. Μπράβο 

Νώντα και συνχαρητήρια σε όλους τους παίκτες νικητές ή ηττημένους. Το τουρνουά συνεχίζεται σήμερα 

Σάββατο, οπότε ξεκινάνε τους αγώνες τους και τα ”μεγάλα” ονόματα, με τους γύρους των 32 & 16 καθώς 

και τους προημιτελικούς που είναι προγραμματισμένοι για το βράδυ. 



Στην Σόφια ο Harry 

 

Στα προημιτελικά του Sofia International ηττήθηκε ο Harry Londy από τον Βούλγαρο Stoil Jilev, που είχε τερματίσει 
στην τρίτη θέση στο τελευταίο τουρνουά του Aquaforum στη Θεσσαλονίκη, με 10/12 11/6 11/4 (2-1). Στους 
προηγούμενους γύρους κέρδισε τον Stefan Ypunki 11/5 11/2 (2-0) και τον Konstadin Simeonov με 9/11 11/7 11/5 
(2-1). Ο Harry τους τελευταίους μήνες έχει εγκατασταθεί στην Θεσσαλονίκη. Τελικός νικητής του τουρνουά ήταν ο 
Mark Rogers με δεύτερο τον Stelian Stankov και τρίτο τον Stoil Jilev. 

Σε όμορφο κλίμα το τριμερές διασυλλογικό τουρνουά στα Μάλια 

 

Μετά από μία όμορφη πρωτοβουλία και κάλεσμα του Γιώργου Περισυνάκη και όλων των Κρητικών έγινε 

στα Μάλια, στο πολυτελές ξενοδοχείο Malia Beach που διαθέτει και ένα πολύ καλό γήπεδο, από 25-27/6 

ένα φιλικό τουρνουά με την μορφή διασυλλογικού με ομάδες από Ηράκλειο, Χανιά και Ρόδο. Οι 

συμμετέχουσες ομάδες αποτελούνταν από τρείς άνδρες και δύο γυναίκες και ήταν οι εξής : 

Angy birds (Ηράκλειο Ι) Καραογλανίδης Δ, Σαρρής Γ, Παπαδουράκης Μ, Μαραζάκη Κ, Περογιαννάκη Μ. 

http://squashgr.wordpress.com/2012/05/26/%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8c%cf%86%ce%b9%ce%b1-%ce%bf-harry/
http://squashgr.wordpress.com/2012/05/28/%cf%83%ce%b5-%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%ce%bf-%ce%ba%ce%bb%ce%af%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b3/


Τα κελεπούρια (Ηράκλειο ΙΙ) Μπάτσος Χ, Τούλης Δ, Τσιβιδάκης Γ, Βογιατζάκη Τ, Σκουντή Μ. 

Κακαρόλες (Χανιά Ι) Μαροπουλάκης Ν, Σκαράκης Δ, Ξενάκης Δ, Βαλαδάκη Α, Σκαράκη Ειρ. 

Κουκουβάουνες (Χανιά ΙΙ) Καφαντάρης Σ, Κοτσιφάκης Γ, Βαλαδάκη Α, Σκαράκη Ειρ. 

Εξορκιστές (Ρόδος Ι) Λουκαράς Χ, Κατσαρός Ν, Μπάρδης Β, Κοντούζογλου Δ, Τσέτσερη Κ. 

Κολοσσοί (Ρόδος ΙΙ) Ναχνάς Χ, Κούλαρος Σ, Αγγούριας Γ, Καλοπέτρη Ειρ, Φραγκάκη Α. 

Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα Κελεπούρια με δεύτερους τους Angry Birds και τρίτους τις Καρακόλες. Την 

τελική κατάταξη συμπλήρωσαν 4. Κουκουβάουνες, 5. Κολοσσοί και 6. Εξορκιστές. 

Εδώ μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες (ευχαριστούμε το Herakleion Squash Club).  

Oι Νίκος Μουστρούφης, Αλφρέδος Κουτσολιούτσος, Βαγγέλης 

Κουτσούπης & Βάλυ Κοντίδη νικητές στο Holmes Place 

Closed 2012 

 

https://plus.google.com/photos/104731480401050631453/albums/5747576936707752961
http://squashgr.wordpress.com/2012/05/29/o-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%86%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b2%ce%ac%ce%bb%cf%85-%ce%ba%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b7-%ce%bd/
http://squashgr.wordpress.com/2012/05/29/o-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%86%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b2%ce%ac%ce%bb%cf%85-%ce%ba%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b4%ce%b7-%ce%bd/
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Ολοκληρώθηκε το εσωτερικό τουρνουά του Holmes Place στο Μαρούσι που είχε διακοπεί και το οποίο 

πλέον ήταν αφιερωμένο στην μνήμη του Έκτορα Κόσμα. Το Holmes Place είναι εδώ και χρόνια ένα από τα 

μεγαλύτερα club στην Ελλάδα με πραγματικά εκπληκτικές εγκαταστάσεις και οι διοργανώσεις του είναι 

πάντα άψογες και υπόδειγμα για όλα τα τουρνουά στην χώρα μας με πρωτεργάτη τον Amanat Khan, που 

είναι τιμή να τον έχουμε στην χώρα μας, αλλά και όλο το προσωπικό του club που δούλεψε και αυτή την 

φορά ακούραστα. 

Οι παίκτες είχαν χωριστεί σε τρείς κατηγορίες με μεγάλο νικητή στην κατηγορία Grade A τον ακούραστο 

Νίκο Μουστρούφη, πρώην πρωταθλητή Ελλάδας και θρύλο του Ελληνικού σκουός. Στον τελικό ο Νίκος 

επικράτησε με 3/2 του Ανδρέα Χιωτάκη, μεγάλου ταλέντου και πρώην παίκτη της Εθνικής μας ομάδας. Ο 

αγώνας ήταν συναρπαστικός με τον Νίκο να προηγείται με 2-0 γκέιμ καθώς ο Ανδρέας αισθάνθηκε μια 

ενόχληση στον δικέφαλο του προτού ισοφαρίσει σε 2-2! Έτσι ξεκίνησε το πέμπτο γκέιμ με τον Νίκο να 

παίζει συγκεντρωμένα και να αποκτά προβάδισμα από την αρχή κερδίζοντας 11/3 και μαζί το παιχνίδι. 

Τρίτος τερμάτισε ο Νίκος Κονταρούδης που σε προηγούμενο γύρο είχε κερδίσει τον Αλέξανδρο Καρυδάκη, 

ενώ στα προημιτελικά ηττήθηκε ο Νίκος Συμεωνίδης από τον Ανδρέα Χιωτάκη με 3/0. Στην κατηγορία 

Grade B νικητής ήταν ο Αλφρέδος Κουτσολιούτσος με 3/1 επί του Μάριου Παπαλουκά σε έναν πολύ 

εντυπωσιακό αγώνα που ο Αλφρέδος έβγαζε τα πάντα και απαντούσε σε κάθε επίθεση του Μάριου. Στην 

τρίτη θέση τερμάτισε ο Γιάννης Σαραιντάρης, παλιά καραβάνα του αθλήματος. Νικητής στην κατηγορία 

Grade C ήταν ο Βαγγέλης Κουτσούπης που αν και νέος σχετικά στο άθλημα έκλεψε τις εντυπώσεις ενώ 

στην απονομή υπήρξε μεγάλο μπιζάρισμα από το fan club του! Στον τελικό επικράτησε του Διονύση 

Σταθόπουλου με 3/0. Στις γυναίκες οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε δύο ομίλους με την Βάλυ Κοντίδη να 

επικρατεί στον τελικό της Charlotte Larsen με 3/0 ενώ τρίτη ήταν η Μαρία Ζαχαράκη με νίκη επί της 

Αννίτα Λαδάκη με 3/1. 



Πριν τον τελικό των ανδρών κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή και στην απονομή ανακοινώθηκε ότι όλα τα 

έσοδα από το τουρνουά θα πάνε στην οικογένεια του Έκτορα. Μεγάλος χορηγός ήταν η HSBC και η βραδιά 

έκλεισε με sushi και σαμπάνια. Συγχαρητήρια σε όλους! 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά νικητής του Cyprus Open ο 

Φαμπιάν Καλαιτζής 

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 9 Ιουνίου, το Cyprus Open 2012, με νικητή τον Φαμπιάν Καλαϊτζή και είναι 

η  δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που αναδεικνύεται νικητής ο Φαμπιάν. Στον τελικό επικράτησε του Κύπριου 

Νάσου Καράσαββα με 3-1 (11-3 11-7 8-11 11-5) με τρίτο τον Nicholas Mcgrath και τέταρτο τον Chris 

Wilson. Στο τουρνουά ακόμα συμμετήχε και ο Στέφανος Καφαντάρης από τα Χανιά ο οποίος κέρδισε στον 

πρώτο γύρο τον Alan Percival με 5/11 11/4 11/8 11/7 και στον δεύτερο αποκλείστηκε από τον Chris Wilson 

με 11/5 11/5 11/3. Από Κυπριακής πλευράς ο Κωνσταντίνος Κιρμίτσης και ο Ανδρέας Τσουρής, 

αποκλείστηκαν στα προημιτελικά από τους Nicholas Mcgrath και Chris Wilson αντίστοιχα. 

Εκτός από την κατηγορία ανδρών, διοργανώθηκαν και οι κατηγορίες ηλικίας άνω των 40, άνω των 50 και 

άνω των  60 ετών. Το Cyprus Open 2012, ήταν η τελευταία επίσημη διοργάνωση της Ομοσπονδίας για την 

αγωνιστική περίοδο 2011 – 2012. Η διοργάνωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, από τον Όμιλο Σκουός 

Λεμεσού, στο αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Βάσω Καράσαββα 

Χαμπίδη για την μεγάλη προσφορά της προς το άθλημά μας και την εξαιρετική διοργάνωση. Αναλυτικά όλα 

τα αποτελέσματα 

Κατέκτησε ο Πέτρος Τζαμαλούκας το Atlantis Summer Open 

 

Τελικός νικητής του καλοκαιρινού τουρνουά στο Ατλαντίς στην Παλλήνη ήταν το φαβορί Πέτρος Τζαμαλούκας 
έπειτα από την νίκη του στον τελικό επί του Κωνσταντίνου Καργιώτη με 11/9 12/10 11/9 (3-0). Στην τρίτη θέση ο 
Νίκος Συμεωνίδης που ηττήθηκε στα ημιτελικά από τον Κωνσταντίνο με 3-1 ενώ στην τέταρτη θέση ο Γιώργος 
Κονταξής στην πρώτη του εμφάνιση στα ημιτελικά τουρνουά. Εμφανώς αρκετά βελτιωμένος φτάνοντας στον 
προημιτελικό και ο Μάριος Δημακόπουλος από την Πάτρα που έχασε από τον Νίκο με 3/1 πιάνοντας πολύ καλή 
απόδοση. Ο τελικός του plate ήταν ένας ”εμφύλιος” μεταξύ των δύο παικτών του Ατλαντίς, Νίκου Τσουπάκη και 
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Σωτήρη Πίγκα με νικητή τον Νίκο Τσουπάκη με 3/0. Όμως ο Σωτήρης ήταν πρόσφατα νικητής εκτός γηπέδου καθώς 
έγινε προ μερικών ημερών μπαμπάς και έτσι όλοι μαζί, νικητές και ηττημένοι γιόρτασαν με μπύρες στο μπαρ! δείτε 
όλα τα αποτελέσματα εδώ 

Εκπληκτικό και φιλόξενο το τουρνουά Sheraton Rhodes Open στην 

κοσμοπολίτικη Ρόδο 

 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το μεγάλο τουρνουά του φετινού καλοκαιριού, το Sheraton Rhodes 

Open από τον Ροδιακό Όμιλο Τοιχοσφαίρισης σε συνεργασία με τον Πέτρο Τζαμαλούκα. Στο τουρνουά 

συμμετείχαν πάνω από 72 παίκτες και παίκτριες από όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, 

Ηράκλειο και φυσικά Ρόδο) αριθμός ρεκόρ για τουρνουά εκτός Αθηνών. Συμμετοχή είχαμε και από το 

εξωτερικό με τον πρωταθλητή Σερβίας Ivan Djordjevic καθώς και των πρώτων Ελλήνων Φαμπιάν Καλαιτζή 

και Πέτρο Τζαμαλούκα. Ειδικά στην κατηγορία των γυναικών οι συμμετοχές το κατατάσσουν ως το 

καλύτερο και πολυπληθέστερο στην Ελλάδα (17 παίκτριες), μαζί φυσικά με το Πανελλήνιο, καθώς 

συμμετείχε ολόκληρη η Εθνική ομάδα γυναικών καθώς και παίκτριες από Κρήτη μαζί με τις αρκετές 

κοπέλες από την Ρόδο. Δείτε εδώ περισσότερες φωτογραφίες και πιο κάτω δείτε τα βίντεο που μας έχει 

ετοιμάσει ο μοναδικός φωτογράφος και παίκτης στη Ρόδο Bojan Milovanovic. video mens matches,   video 

womens matches,   video slideshow. Όλα τα αποτελέσματα : ταμπλό ανδρών ταμπλό γυναικών plate ανδρών 

plate γυναικών 

Στα αγωνιστικά το τουρνουά στους άνδρες κατέκτησε ο πρωταθλητής Ελλάδας Φαμπιάν Καλαιτζής 

κερδίζοντας στον τελικό τον Πέτρο Τζαμαλούκα με 3/0 έπειτα από έναν θεαματικό αγώνα. Στα ημιτελικά ο 

Καλαιτζής επικράτησε του Ivan Djordjevic επίσης με 3/0 με τον Ivan να φαίνεται κουρασμένος και χωρίς 

την ταχύτητα που τον χαρακτηρίζει σαν παίκτη. Στον άλλο ημιτελικό ο Τζαμαλούκας νίκησε 3/0 τον Νίκο 

Συμεωνίδη που έπαιξε αρκετά καλά ειδικά στα δύο πρώτα games αλλά δυστυχώς στο τέλος προδόθηκε από 

τις δυνάμεις του. Πολύ καλά έπαιξε ο Νίκος και στον αγώνα για την τρίτη θέση εναντίον του Djordjevic 

αλλά έχασε δίκαια με 3/0. Στις γυναίκες νικήτρια ήταν η Ελίζα Καργιώτη επί της πρωταθλήτριας Ελλάδας 

Ζέτα Τζαμαλούκα με σκορ 3/0 μετά από έναν πολύ όμορφο αγώνα ενώ στον αγώνα για τρίτη θέση η Νικόλ 

Ποζίδη επικράτησε της Τζωρτζίνας Βογιατζάκη επίσης με 3/0. Στο plate των ανδρών μεγάλος νικητής ήταν 

ο Νίκος Κονταρούδης που επικράτησε του Μάνου Μοσχούς με 2/1 ενώ στο plate γυναικών η Άννα 

Τομάζου, το ανερχόμενο αστέρι της Ρόδου, νίκησε στον τελικό την Τασούλα Βαλαδάκη από τα Χανιά. 

Στους υπόλοιπους αγώνες τώρα να αναφέρουμε την πολύ καλή παρουσία του Κωνσταντίνου Αβδελή η 

οποία ήταν και η μοναδική εκπροσώπηση της Ρόδου στον γύρο των 16. Ο Κωνσταντίνος στον γύρο των 32 

αντιμετώπισε τον επίσης Ροδίτη Χάρη Ναχνά τον οποίο κέρδισε πολύ δύσκολα με 11-9 στο πέμπτο game. 

Από τους υπόλοιπους Ροδίτες που αποκλείστηκαν στον γύρο των 32 να επισημάνουμε την πολύ καλή η 

παρουσία επίσης και του Νώντα Κατσαρού ο οποίος αποκλείστηκε από τον Αλέξανδρο Μπόβαλη από τα 

Χανιά με 3/0, του Βασίλη Μπαρδή που έχασε από τον Γιώργο Βαφάκο με 3/1, του Χάρη Λουκαρά που 
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ηττήθηκε πάρα πολύ δύσκολα με 3/2 από τον έμπειρο Δημήτρη Ηλιακίδη, του Γιώργου Αγγούρια που έχασε 

με 3/1 από τον Δημήτρη Σκαράκη και του Στέργου Κούλαρου που ήταν άτυχος στην κλήρωση αλλά έπαιξε 

πολύ καλά στον αγώνα του εναντίον του Ivan Djordjevic χάνοντας με 3/0. Πολύ καλή επίσης η αγωνιστική 

παρουσία των Βασίλη Γέροντα, Δημήτρη Πίτσου, Τάσσου Παππά και Ανδρέα Μπιλιά όλων από την Ρόδο. 

Να αναφέρουμε επίσης και την μεγάλη νίκη του Αλέξανδρου Καρυδάκη επί του Πέτρου Μαρκαντωνάκη 

από τα Χανιά με 3/0 αλλά χάνοντας μετέπειτα από τον Νίκο Γαλάνη με 3/2 ενώ ήταν 2-0 games μπροστά, 

καθώς και το πολύ καλό πλασάρισμα των Σκαράκη και Γαλάνη (στους 8) όπως και των Μπόβαλη, Ξενάκη, 

Σαρρή, Ηλιακίδη, Καφαντάρη και Γιάννη Ιωαννίδη (στον γύρο των 16). Στις γυναίκες, εκτός από τις 

τέσσερις πρώτες που αναφέραμε παραπάνω και την πολύ καλή Άννα Τομάζου από την Ρόδο, πολύ καλό 

πλασάρισμα στα προημιτελικά είχαμε και για τις Ροδίτισσες Δέσποινα Κοντούζογλου και Κική Τσέτσερη οι 

οποίες παίζοντας πολύ καλά απέδειξαν ότι το γυναικείο τμήμα της Ρόδου έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης 

και διάκρισης. Ακόμα οι Κρητικές Μαρία Στεφανάκη και Κυριακή Μαραζάκη διακρίθηκαν χάνοντας στα 

προημιτελικά από τις δύο καλύτερες Ελληνίδες. 

Το δυσάρεστο γεγονός το οποίο σκίασε το τουρνουά ήταν η απρόκλητη χειροδικία, εντός μάλιστα του 

χώρου των αγώνων, του αθλητή Φαμπιάν Καλαιτζή εναντίον συναθλητή του η οποία αρχικά τιμωρήθηκε με 

αποκλεισμό του Καλαιτζή από τους αγώνες έπειτα από την σύγκλιση εκτάκτου συμβουλίου του Ροδιακού 

σωματίου με την αρχική τιμωρία τελικώς να ανακαλείται προκειμένου οι Ροδίτες να απολαύσουν το 

καλύτερο δυνατό σκουός καθώς δεν έχουν και πολλές ευκαιρίες για αυτό. Επίσης πιάστηκε να βρίζει θεατή 

την ώρα του τελικού και ακόμα να μουτζώνει κάποιους από το κοινό μετά το πρώτο game του τελικού! Ο 

Καλαιτζής τελικώς τιμωρήθηκε με εκδίωξη από το ξενοδοχείο Sheraton και αναμένεται και τιμωρία του από 

την Π.Ε.Φ.Τ. Εντύπωση ακόμα προκάλεσε το ότι δεν ζήτησε ούτε συγνώμη μπροστά σε όλους κατά την 

νικητήρια ομιλία του στην απονομή… 

Για το τέλος κρατήσαμε το πιο σημαντικό από όλα που είναι τα ευχαριστήρια για την υπέροχη διοργάνωση 

εκ μέρους του Ροδιακού Ομίλου με τα μέλη του να είναι παρόντα σε όλη την διάρκεια του τουρνουά. Να 

σημειώσουμε ειδικότερα τον απίστευτο επιδιαιτητή των αγώνων Θωμά Δοντά ο οποίος επιτέλεσε άριστα το 

έργο του, τον υπεύθυνο προγράμματος Βασίλη Μπαρδή με τις ατελείωτες ώρες ενασχόλησης του, τον ταμία 

Χάρη Ναχνά με μεγάλη βοήθεια. Αφήσαμε τελευταίους στην αναφορά μας αλλά πρωτεργάτες στην 

διοργάνωση τους και στην κυριολεξία Κολοσσούς, τον πρόεδρο του συλλόγου Χάρη Λουκαρά και τον 

ακούραστο Νώντα Κατσαρό ο οποίος βοήθησε σημαντικά στην φιλοξενία των παικτών (να αναφέρουμε ότι 

18 παίκτες διέμειναν δωρεάν σε όλη την διάρκεια του τουρνουά αλλά και πιο πριν ή μετά!). Ο Πέτρος 

Τζαμαλούκας που επί χρόνια τώρα διοργάνωνε μόνος του με τον Νίκο Τσίρο το τουρνουά έχει πλέον τους 

κατάλληλους ανθρώπους για να ΄΄τρέξουν΄΄ το τουρνουά και υποσχέθηκε στο μέλλον να τους βοηθάει και 

να είναι μέρος της διοργάνωσης του. Το βράδυ Σαββάτου πραγματοποιήθηκε εκ μέρους της διεύθηνσης του 

Sheraton προς τους παίκτες μια όμορφη δεξίωση-welcome party και χαλάρωσαν όλοι στο καταπληκτικό 

roof του Sheraton δίπλα στην πισίνα. Έπειτα όλοι κατευθήνθηκαν στην Παλιά Πόλη και διασκέδασαν στο 

SoHo. 

Χορηγοί του τουρνουά ήταν οι Sheraton Rhodes, Σπανός Υπερμάρκετ (που προσέφερε τα μπλουζάκια του 

τουρνουά), το ενεργειακό ποτό Blu, το Rodos Park Suites, το ξενοδοχείο Διόνυσος (να ευχαριστήσουμε 

ιδιαίτερα τον ιδιοκτήτη κ. Διονύση Λεμπέση), το ηλεκτρονικό κατάστημα e-squash.gr, το περιοδικό Mens 

Arena, η Coca Cola, και τα bar Εσπερινός και Soho. Ευχαριστούμε τον μοναδικό φωτογράφο και παίκτη της 

Ρόδου Bojan Milovanovic για τις όμορφες φωτογραφίες και βίντεο! 

Intersport Squash Open @ Vari Sports Club 

Tο τελευταίο τουρνουά της φετινής σεζόν έγινε στις υπέροχες εγκαταστάσεις του Vari Sports Club από 29 

Ιουνίου έως 1 Ιουλίου. Το INTERSPORT Squash Open διεξήχθη φέτος για 2η συνεχή χρονιά.Το τουρνουά 

κατέκτησε ο Φαμπιάν Καλαιτζής με νίκη στον τελικό επί του Δημήτρη Σκαράκη από τα Χανιά.   Δείτε τα 

αποτελέσματα πατώντας εδώ 

 

http://squashgr.wordpress.com/2012/06/25/%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-intersport-squash-open-%cf%83%cf%84%ce%bf-vari-sports-club/
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=89A86098-B8D7-41E1-A7CF-3855FCE72FF2&draw=1
http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=89A86098-B8D7-41E1-A7CF-3855FCE72FF2&draw=1


Νέα πρωτοποριακά προγράμματα από την Petros Tzamaloukas 

Squash Academy στο Vari Sports Club 

 

 

 

Η Petros Tzamaloukas Squash Academy ξεκίνησε την λειτουργία της πέρσι με έδρα το VSC και στόχος 

της είναι η δημιουργία των επόμενων πρωταθλητών και κυρίως η προπόνηση και εξέλιξη των club players 

ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου. Αυτό επιτυγχάνεται έπειτα από personal προπόνηση με έναν 

πρωταθλητή Ελλάδας και μεταφέροντας τις εμπειρίες που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμενος στα 

μεγάλα τουρνουά του εξωτερικού εναντίον των καλύτερων παικτών του κόσμου και προπονούμενος από 

μεγάλους ξένους προπονητές. Στόχος μου και επίσης δεύτερο αντικείμενο της ακαδημίας είναι η 

διοργάνωση μεγάλων events σε όλη την χώρα όπως και επισκέψεις για squash clinics στα clubs ανά την 

Ελλάδα που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του αθλήματος στη χώρα μας. 

Εκτός των ιδιαιτέρων μαθημάτων που υπάρχει η ιδιαίτερη προσωπική μου επίβλεψη με αποτέλεσμα την 

γρήγορη και άμεση καλυτέρευση της τεχνικής του κάθε ενός ξεχωριστά με έναν ακόμη στόχο την καλύτερη 

πορεία και νίκη του παίκτη στα εκάστοτε τουρνουά, θα δημιουργηθούν επίσης και group των 3-5 ατόμων το 

κάθε ένα όπως και αγωνιστικές ομάδες (αναλόγως του επιπέδου) και με στόχο την ανάπτυξη μιας 

καλύτερης τεχνικής και ομαδικού πνεύματος μεταξύ των παικτών, την αγωνιστική άνοδο και την κατάληψη 

της καλύτερης θέσης στα τουρνουά για τους προχωρημένους, και την εκμάθηση, προπόνηση και 

διασκεδαστική γυμναστική μέσα από ένα παιχνίδι όπως το σκουός για τους αρχάριους και εκείνους που 

θέλουν να δοκιμάσουν το σκουός αυτή την φορά μέσα από οικονομικές τιμές . 

Επίσης όλοι όσοι έχετε παιδιά 7-17 ετών φέρτε τα στην junior ακαδημία! Μόνο μέσα από την σωστή 

εκμάθηση από τον κατάλληλο άνθρωπο και την κατάλληλη προπόνηση μέσα σε ένα περιβάλλον ασφαλές 

για τα παιδιά θα δημιουργηθούν οι βάσεις για την μετέπειτα αγωνιστική του εξέλιξη και με στόχο να είναι ο 

επόμενος Πρωταθλητής Ελλάδας. Το σκουός άλλωστε είναι ακόμα ένα ”μικρό” άθλημα στην χώρα μας με 

αποτέλεσμα τον μικρότερο ανταγωνισμό και την ευκολότερη αναρρίχηση ενός νεαρού παίκτη στα κορυφαία 

στρώματα και την Εθνική ομάδα. 

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους ανεξαρτήτως club που ανήκουν και προπονούνται και για άνδρες, 

γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών και επιπέδων. Πλέον όπως καταλαβαίνετε, όσων αφορά τα ιδιαίτερα 

μαθήματα αλλά και τα group sessions, ότι πλέον μπαίνουμε και σε αγωνιστικούς μονοπάτια όπου στόχος 

είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη αγωνιστική παρουσία και αποτέλεσμα στα εκάστοτε τουρνουά. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για τα παραπάνω προγράμματα επικοινωνήστε 

τηλεφωνικά μαζί μου ή μέσω email στο petros@squashpetros.com 

Σας περιμένω για να μπούμε μαζί σε άλλη διάσταση προπόνησης, γυμναστικής και διασκέδασης! 

http://squashgr.wordpress.com/2012/01/31/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-pet/
http://squashgr.wordpress.com/2012/01/31/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-pet/
http://www.squashpetros.com/academy


 


