
Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          
Με μεγάλη επιτυχία και οργανωτικά και αθλητικά,

ολοκληρώθηκε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
TaekWon Do – ITF, στη Θεσσαλονίκη

        
    

Η αρτιότερη διοργάνωση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του
TaekWon Do-ITF,  κατά  κοινή  ομολογία  έληξε  χθες  στη
Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα για την Ελληνική
εθνική ομάδα,  η  οποία  μετά  από σκληρή μάχη  με  την  Τσεχία
κατέκτησε τελικά την 3η θέση με 14 χρυσά μετάλλια.

Στόχος της Ελλάδας ο οποίος επετεύχθη ήταν η σταθεροποίηση
στην  3η θέση  στην  Ευρώπη  και  η  αύξηση  των  μεταλλίων  σε
σχέση  με  το  προηγούμενο  πανευρωπαϊκό  πρωτάθλημα  στην
Ιταλία στο οποίο είχε κατακτήσει 12 χρυσά.

Ταυτόχρονα η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη απέδειξαν ότι μπορούν
να φιλοξενούν και να διοργανώνουν τέλειους αγώνες σε διεθνές
επίπεδο,  κάτι που αναμένεται να φέρει κι άλλες διοργανώσεις
στα επόμενα χρόνια.

Τους  αγώνες  παρακολούθησε  μεγάλο  πλήθος  φιλάθλων,
πρωτοφανές για το άθλημα.

Τα  συνολικά  μετάλλια  της  Ελλάδας  ήταν  57  (14  χρυσά,  16
αργυρά και 57 χάλκινα). 14  χρυσά κατάκτησε και η Τσεχία αλλά
η Ελλάδα την πέρασε στα υπόλοιπα  μετάλλια.  Η Τσεχία είναι
συνολικά 39 μετάλλια.

Πρώτη δύναμη η Ρωσία με 117 μετάλλια (47 χρυσά, 30 αργυρά
και 40 χάλκινα) και 2η η Ουκρανία με 78 μετάλλια (18 χρυσά, 23
αργυρά και 37 χάλκινα)

Συγκλονιστική τελετή Έναρξης
 Ένα συγκλονιστικό γεγονός συνέβη χθες, στην τελετή έναρξης
του  Πανευρωπαϊκού  Πρωτάθλημα  TaekWon Do ITF  της
Θεσσαλονίκης  και  το  κλειστό  γήπεδο  του  ΠΑΟΚ στη  Μίκρα –
PAOK Sports  Arena.

Πέντε μουσικοχορευτικά συγκροτήματα από όλες τις περιοχές
της  Ελλάδας  και  εκατοντάδες  αθλητές  από  30  χώρες  της
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Ευρώπης αγκαλιάστηκαν και έγιναν ένα, χορεύοντας ελληνικούς
παραδοσιακούς χορούς στο κέντρο της Αρένας.

Η τελετή περιλάμβανε  ελληνικούς  παραδοσιακούς  χορούς  από
τα  εν  λόγω  συγκροτήματα,  μακεδονίτικους,  βλάχικους,
νησιώτικους, κρητικούς και ποντιακούς και ένα χορό στο τέλος
από  όλα  τα  συγκροτήματα  μαζί.  Και  ξαφνικά,  από  όλες  τις
μεριές του γηπέδου  δεκάδες  στην αρχή και  εκατοντάδες  στη
συνέχεια  αθλητές  άρχισαν  να  πηδούν  τα  κάγκελα  και  να
ενώνονται με τους χορευτές σε ένα ανεπανάληπτο θέαμα. 

Ο αθλητισμός ενώνει,  η τέχνη ενώνει  και  το  Πανευρωπαϊκού
Πρωτάθλημα  TaekWon Do ITF  έδωσε  άλλη  μια  εξαιρετική
ευκαιρία να αποδειχτεί αυτό.

Video στο (μετά το 55ο δευτερόλεπτο):  
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  gerontisgiannis  .  athanasiapapoutsaki  /
videos  /1270703789611217/

Κορυφαία  παράσταση  της  ελληνικής  ομάδας  στο  Self
Defence

Η κορυφαία στιγμή της τελευταίας βραδιάς ήταν το χρυσό που
κατέκτησε η  ομάδα  Self Defence των  ανδρών,  απέναντι  στην
Τσεχία  (η  οποία  έκρινε  και  το  αποτέλεσμα)  μετά  από  δύο
ισόπαλες  επιδείξεις.  Η ελληνική ομάδα με  ζωντανό μπουζούκι
και  ρυθμούς  από  Ζορμπά  και  Ζεϊμπέκικο  της  Ευδοκίας,
σκηνοθέτησε ένα καυγά ελλήνων για τον χορό που ενθουσίασε
όλο το γήπεδό. Το εκπληκτικό αυτό θέαμα μπορείτε να δείτε και
να  κατεβάσετε  από  το  YouTube στη  διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=lncAfn8w-E4&feature=em-
share_video_in_list_user&list=PLHIv9-
pSBIpQ7oRMyGT2xIEUL1lJCqH7I

Οι ελληνικές επιτυχίες

Χρυσά
1. Γιώργος Σιμωνίδης 3 DAN εφήβων
2. Παναγιώτης Ντόβας 4 DAN ανδρών
3. Ελένη Τσαλταμπασίδου 3 DAN γυναικών
4. Ιωάννα Κωστοπούλου 4 DAN βετεράνων γυναικών
5. Ομαδικό βετεράνων γυναικών
6. Ευαγγελία Χατζοπούλου, μάχη, 58 κιλά, νεανίδων
7. Σοφία Μπαγιατζίδου, μάχη, 52 κιλά, νεανίδων
8. Σαρρή Ευγενία, μάχη, 70 κιλά νεανίδων 
9. Δημήτρης Καζατζίδης, μάχη, 57 κιλά ανδρών
10. Ιωάννα Κωστοπούλου, μάχη, βετεράνων γυναικών
11. Αννα-Μαρία Κηπουρού, 75 κιλά γυναικών
12.  Παρθένα Μανωλακούδη, 75 κιλά γυναικών
13.  Ηλίας Ασπιώτης, 90 κιλά, βετεράνων, ανδρών
14.  Πέτρος Μιχόπουλος, 80 κιλά, βετεράνων, ανδρών
15.  Νίκος Λεούσης, μάχη, 80 κιλά, βετεράνων, ανδρών

https://www.youtube.com/watch?v=lncAfn8w-E4&feature=em-share_video_in_list_user&list=PLHIv9-pSBIpQ7oRMyGT2xIEUL1lJCqH7I
https://www.youtube.com/watch?v=lncAfn8w-E4&feature=em-share_video_in_list_user&list=PLHIv9-pSBIpQ7oRMyGT2xIEUL1lJCqH7I
https://www.youtube.com/watch?v=lncAfn8w-E4&feature=em-share_video_in_list_user&list=PLHIv9-pSBIpQ7oRMyGT2xIEUL1lJCqH7I
https://www.facebook.com/gerontisgiannis.athanasiapapoutsaki/videos/1270703789611217/
https://www.facebook.com/gerontisgiannis.athanasiapapoutsaki/videos/1270703789611217/


16. Ομαδικό ανδρών, αυτοάμυνα
17.  Θεόδωρος Δημητρακάκης, μάχη, 64 κιλά, βετεράνων, ανδρών
18. Ομαδικό γυναικών, σπέσιαλ τεχνικές 

Ασημένια
1. Φωτεινή Κατοστάρα 3 DAN νεανίδων
2. Παναγιώτης Μάσκας SILVER 6 DAN βετεράνων ανδρών
3. Σοφία Κοσμίδου SILVER I βετεράνων γυναικών
4. Ελένη Μαυρομάτη SILVER 5 DAN βετεράνων γυναικών
5. Σπύρος Νασιόπουλος GOLD 4 DAN βετεράνων ανδρών
6. Πέτρος Μιχόπουλος GOLD 2 DAN βετεράνων ανδρών
7. Παναγιώτης Καρβούνης, μάχη, 45 κιλά, εφήβων
8. Αντώνης Γραμματικάκης, μάχη 51 κιλά εφήβων 
9. Νικόλαος παρδαλογιάννης
10.  Ιωάννης Γιοαλαμμάς
11. Ομαδικό γυναικών, μάχη
12. Θεογνωσία Μιχαηλίδου, μάχη 57 κιλά γυναικών

Χάλκινα
1. Ευαγγελία Χατζοπούλου 2 DAN νεανίδων
2. Αγγελική Βασιλειά 1 DAN γυναικών
3. Σταύρος Μακρής 1 DAN ανδρών
4. Κωνσταντίνος Σγουμπόπουλος SILVER V βετεράνων ανδρών
5. Μαρία Καρσέρα SILVER I βετεράνων γυναικών
6. Δημήτρης Ζησόπουλος 2 DAN ανδρών
7. Ομαδικό νεανίδων TUL
8. Ομαδικό εφήβων TUL
9. Βασίλης Ταλασίδης SILVER 1 DAN βετεράνων ανδρών
10. Ανάστω Παράσχου 2 DAN γυναικών
11. Γεωργία Πετκίδου, μάχη, 61 κιλά, βετεράνων, γυναικών
12. Δημήτρης Ράπτης, μάχη, 61 κιλά, εφήβων
13.  Ευστράτιος Καγιαμπίνης, μάχη, 61 κιλά, ανδρών
14.  Ομαδικό εφήβων, μάχη
15. Ομαδικό γυναικών TUL
162. Ομαδικό βετεράνων ανδρών TUL
17. Ελεάννα Τσινίδου -40κ. νεανίδων
18.  Ανδρέας Βασιλικάρης, μάχη, 90 κιλά, βετεράνων, ανδρών
19. Ελένη Μαυρομάτη, μάχη, 73 κιλά, βετεράνων, γυναικών
20. Χρήστος Φωτειάδης, μάχη, 73 κιλά, βετεράνων, ανδρών
21. Βασίλης Παρίσης, μάχη, 80 κιλά, βετεράνων, ανδρών
22. Ομαδικό ανδρών, μάχη
23. Ομαδικό γυναικών, μάχη
24. Ομαδικό βετεράνων ανδρών, μάχη
25. Μπαγιαζίδου Σοφία, ειδικές τεχνικές

Σημειώνεται ότι υπάρχουν ορισμένοι αγώνες οι οποίοι λόγω μικρής 
συμμετοχής δεν υπολογίζονται στη γενική βαθμολογία

Τα Μετάλλια
Χώρα                     Χρυσά                    Αργυρά         Χάλκινα
Ρωσία 48 30 40
Ουκρανία 18 2 37



ΕΛΛΑΔΑ 14 16 26
Τσεχία 14 13 12
Βουλγαρία 7 9 21
Σλοβενία 7 3 11
Αγγλία 3 4 18
Εσθονία 1 4 5
Ουαλία 1 3 4
Λευκορωσία 1 3 2
Σκωτία 1 3 2

Δηλώσεις Ελλήνων αθλητών-νικητών των αγώνων:

Παναγιώτης Ντόβας, χρυσό
 «Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι στην χώρα μου 
φέτος και στη Θεσσαλονίκη . Είναι μεγάλη χαρά για όλους εμάς που είχαμε την 
δυνατότητα να έχουμε πολύ κόσμο κοντά μας, με αποτέλεσμα να τους 
χαροποιήσουμε όλους καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στα 
έξοδα για να έρθουν να μας υποστηρίξουν στον εξωτερικό. Οι κόποι μου 
ανταμείβονται, παλεύω για αυτό καθημερινά, δουλεύω κάθε μέρα πολλές ώρες 
και νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος» ανέφερε αρχικά ο έλληνας αθλητής, ενώ στην 
συνέχεια είπε πως: «Το αφιερώνω στην οικογένεια μου , οι οποίοι με στηρίζουν 
όσο μπορούν».

Σιμωνίδης Γιώργος, χρυσό
 «Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματα, πρώτη φορά βγήκα στην Ευρώπη 
ωστόσο πετύχαμε το στόχο του χρυσού. Ευχαριστώ σε όσους με βοήθησαν, 
κυρίως τον δάσκαλο Θόδωρο Δημητρακάκη αλλά και τον Γεώργιο Παπαδιώτη που
κάναμε μαζί τώρα την προετοιμασία. Είναι μια ωραία διοργάνωση, αξίζει ο 
κόσμος να έρθει να δει κάτι διαφορετικό».

Ελένη Τσαλταμπασίδου (χρυσό 3 DAN γυναικών)
Είμαι πολύ ευχαριστημένη αλλά και πολύ αγχωμένη γιατί το ήθελα πάρα πολύ 
αυτό το μετάλλιο. Ανταμείφθηκαν οι κόποι μου όλο αυτό το διάστημα και είμαι 
χαρούμενη και για μένα και για τη χώρα μου. Ο στόχος μου από εδώ και πέρα 
είναι να προκριθώ του χρόνου στο πανευρωπαϊκό, που θα γίνει στο Λίβερπουλ και 
στη συνέχεια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στη Βόρεια Κορέα. 

Κατοστάρα Φωτεινή, αργυρό
 «Είμαι πολύ περήφανη αν και ο στόχος μου ήταν το χρυσό μετάλλιο. Αυτό με 
κάνει πιο δυνατή ώστε να πάω καλύτερα του χρόνου και να καταφέρω το στόχο 
της πρώτης θέσης. Το αφιερώνω στον προπονητή μου Χαράλαμπο Νικολαϊδη και 
στον δάσκαλο μου Χαράλαμπο Αναστασιάδη γιατί χωρίς αυτούς δεν θα τα είχα 
καταφέρει. Φυσικά και στους γονείς μου που μου στέκονται πάντα».

Χατζοπούλου Ευαγγελία, χάλκινο
 «Ο στόχος ήταν το χρυσό, παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε του χρόνου με 
περισσότερη δουλειά. Η διοργάνωση είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, ο κόσμος θα 
παρακολουθήσει όμορφα παιχνίδια, αξίζει να την επισκεφτεί κανείς. Από την 
πλευρά μου αφιερώνω το μετάλλιο στην οικογένεια μου που πάντα είναι δίπλα 
μου».

Παράσχου Ανάστω, χάλκινο



 «Πολύ καλά όλα μέχρι τώρα, τιμής μας που γίνεται στην πόλη μας και νομίζω 
ότι θα πάει εξίσου καλά και τις επόμενες μέρες. Το μετάλλιο το αφιερώνω στην 
οικογένεια μου και στον δάσκαλο μου, τον Στεφανίδη τον Τάσο».

Σταύρος Μακρής χάλκινο 
Ήταν ένας πάρα πολύ καλός αγώνας. Τον ευχαριστήθηκα. Δεν περίμενα ότι θα 
φτάσω μέχρι το μετάλλιο, όσο όμως προχωρούσαν οι αγώνες έβλεπα ότι 
μπορούσα και το άξιζα. Προετοιμαστήκαμε πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα για 
τους αγώνες και πιστεύω ότι η δουλειά απέδωσε ήδη καρπούς. Ήταν μία πολύ 
καλή αρχή και υποσχόμαστε καλύτερη συνέχεια.

Δημήτρης Ζησόπουλος χάλκινο 
Είμαι εν μέρει ικανοποιημένος. Είχα μία μεγάλη και δύσκολη κατηγορία. Ο 
τελευταίος αγώνας που έχασα ήταν αμφίρροπος, ήταν αγώνας που κρίθηκε στα 
σημεία και ουσιαστικά αυτός που καθόρισε ποιος θα έπαιρνε τη δεύτερη θέση. 
Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και συνεχίζω.

Αγγελική Βασιλειά χάλκινο 
Είμαι ευχαριστημένη, μπορούσα να πάω και καλύτερα. Έχουμε ενστάσεις για το 
αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι η νίκη ήταν δική μου. Δεν θα το βάλω κάτω όμως. 
Ελπίζω να έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα αυριο.

«Ευχαριστώ την ομοσπονδία …»
Ο Βασίλης Ταλασίδης  πήρε την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στην 
κατηγορία 1 DAN Βετεράνων και μίλησε για την επιτυχία του αλλά εξέφρασε και 
την χαρά τα που μετά από τόσα χρόνια , έδωσε το «παρών» σε μια τόσο μεγάλη 
διοργάνωση.
«Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομοσπονδία  η 
οποία μας έχει δώσει την δυνατότητα να αγωνιστούμε μετά από τόσα χρόνια, 
σαν αθλητές που ήμασταν έφηβοι, άνδρες και μας δίνει τώρα και την δυνατότητα
να αθληθούμε και να αγωνιστούμε σαν βετεράνοι. Είμαι χαρούμενος και για την 
θέση αν και θα μπορούσα να τα πάω και ακόμα καλύτερα.
Χαίρομαι για την διοργάνωση που γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Είναι τιμής μας που
γίνεται εδώ και με τα περισσότερα σωματεία και τιμή σε μας που μπορούμε να 
αναπτύξουμε το άθλημα μας».

 «Όσο είμαι καλά και αντέχω θα συνεχίσω-το χρυσό αφιερωμένο στον 
προπονητή μου»
Η Ιωάννα Κωστοπούλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 4 DAN 
Βετεράνων Γυναικών , μίλησε για την επιτυχία της και ευχαρίστησε τον 
προπονητή της.
«Νιώθω πολύ όμορφα, έχω ξαναπάρει πρώτη θέση στο περσινό Πανευρωπαϊκό που
έγινε στην Ιταλία αλλά ήταν διαφορετική κατηγορία, τώρα τα κατάφερα και σε 
αυτήν και βλέπουμε μπροστά με αισιοδοξία. Είναι η έκτη χρονιά φέτος που 
συμμετέχω στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έχω πάει καλά μέχρι τώρα και 
συνεχίζω όσο είμαι καλά και όσο αντέχω.
Είμαι μεγάλης μας χαρά να εμφανιζόμαστε στην πατρίδα μας αλλά είναι και 
μεγαλύτερο άγχος. Υπάρχει κόσμος που μας ξέρει, που μας στηρίζει και πρέπει να
φανούμε αντάξιοι τους.



Το μετάλλιο το αφιερώνω στον προπονητή μου ,τον Χρυσοβαλάντη Κολλιόπουλου
, χωρίς αυτόν δεν θα είχα κάνει τίποτα, δεν θα είχα φτάσει εδώ που βρίσκομαι. 
Τον ευχαριστώ πολύ».

Το χάλκινο μετάλλιο κατάφερε να πάρει στο ομαδικό των Tul  η Γυναικεία ομάδα 
και στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα TaekWo Do ITF που διεξάγεται στην 
Θεσσαλονίκη.  Από την πλευρά των κοριτσιών μίλησε η Βασιλειά Αγγελική η 
οποία στάθηκε στην δουλειά που έκαναν όλο αυτό τον καιρό.
Συγκεκριμένα ανέφερε πως: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, με τα κορίτσια έχουμε 
δουλέψει πολλές ώρες για να φτάσουμε εδώ. Θεωρώ πως είχαμε μια αντάξια 
εμφάνιση με τα δεδομένα που υπήρξαν. Από την πλευρά μου το αφιερώνω πάνω 
από όλα στους εαυτούς μας για την προσπάθεια που κάναμε αλλά και στα παιδιά 
της Εθνικής γιατί μην ξεχνάμε είναι ομαδικό το αγώνισμα. Εμείς περιμένουμε τον
κόσμο της Θεσσαλονίκης να έρθει να μας στηρίξει, γιατί ο κόσμος δίνει πάντα 
την απαραίτητη ώθηση στους αθλητές».

Από την πλευρά της η προπονήτρια των κοριτσιών, Κουσαρίδου 
Βασιλική, έδωσε τα εύσημα στις αθλήτριες, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και
την διαιτησία στην εν λόγω αναμέτρηση.
Χαρακτηριστικά ανέφερε πως: «Με έκαναν υπερήφανη τα κορίτσια. 
Προσπαθήσανε πολύ, δουλέψανε αρκετά και νομίζω τους άξιζε αν όχι το χρυσό, η 
2η θέση που πήραμε. Και οι ίδιες είναι αρκετά ικανοποιημένες, πετύχαμε κάτι το 
ανέλπιστο. Την επόμενη φορά θα πάμε για το χρυσό, το πιστεύουμε. Ο κόσμος της
Θεσσαλονίκης πρέπει να έρθει στους αγώνες, να στηρίξει τις αθλήτριες αλλά και
να δει ένα άθλημα διαφορετικό. Η Εθνική θα μπορούσε να έχει περισσότερα 
μετάλλια μέχρι τώρα αν είχαν οι αθλητές μας και καλύτερες διαιτησίες τις 
αναμετρήσεις».

«Αφιερωμένο σε όλη την Εθνική»
Το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία 5 DAN Silver των Tul και στις 
αναμετρήσεις των βετεράνων Γυναικών, κατάφερε να πάρει η Μαυρομάτη 
Ελένη, η οποία δεν ξέχασε τον εκλιπόντα πατέρα της.
Η αθλήτρια της «γαλανόλευκης» θα μπορούσε να φτάσει στο πιο υψηλό σκαλί, 
ωστόσο τα προσωπικά λάθη στοίχησαν όπως παραδέχτηκε η ίδια. Παρόλα αυτά, 
δεν το βάζει κάτω όπως αναφέρει αλλά πεισμένη ενόψει και του Παγκόσμιου 
πρωταθλήματος που θα γίνει στην Ιταλία.
Χαρακτηριστικά ανέφερε πως: «Είμαι χαρούμενη, απλά ξέρω πως θα μπορούσα να
διεκδικήσω κάτι παραπάνω. Καθαρά από λόγους τραυματισμού και ατυχίας, με 
αποτέλεσμα να μείνω στη 2η θέση.  Αν έχανα επειδή ήταν η άλλη καλύτερη θα 
έλεγα εντάξει, αλλά όταν χάνεις από δικά σου λάθη, αν μη τι άλλο πεισμώνεις, 
ενόψει και του Παγκόσμιου πρωταθλήματος που πλησιάζει στην Ιταλία. Το 
αφιερώνω στον πατέρα μου τον οποίο έχασα πριν από τρεις μήνες και ο οποίος 
δεν αγαπούσε καθόλου το TaekWon Do και για αυτό το λόγο μαλώναμε κάθε 
φορά που πήγαινα προπονήσεις.Ο κόσμος αξίζει να έρθει να δει τους αγώνες. 
Ειδικά για τις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά, θα δουν ένα διαφορετικό 
άθλημα το οποίο προσφέρει και προστασία». 

Από την πλευρά του, ένας εκ των ομοσπονδιακών προπονητών Φωτιάδης 
Φώτης, στάθηκε στην παρουσία του κόσμου, όπου εξήγησε γιατί αξίζει να 
επισκεφτεί κάποιος την διοργάνωση η οποία διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.
Αρχικά ανέφερε πως:  «Θα είναι καλό να έρθει ο κόσμος από κοντά να δει το 
άθλημα το οποίο είναι παρεξηγημένο. Είναι μια πολεμική τέχνη και όχι κάτι το… 



βάρβαρο. Η διοργάνωση είναι στην Θεσσαλονίκη, είναι μια ευκαιρία να στηρίξουν
όλοι τα παιδιά της “γαλανόλευκης”». 
Παράλληλα, ανέφερε για τις σημερινές αναμετρήσει ότι:  «Κάνανε μια καλή 
προσπάθεια όλα τα παιδιά και έφεραν αυτά τα αποτελέσματα. Μπορούσαμε και 
παραπάνω αλλά όλα αυτά είναι στον αθλητισμό. Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι,
πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά και να προχωράμε, οπότε δεν χρειάζεται να 
απογοητεύεται η Ελένη (σ.σ. Μαυρομάτη)». 

Το ασημένιο μετάλλιο κατάφερε και κατέκτησε στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
TaekWon Do που διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη, ο Πέτρος Μιχόπουλος.
Ο έλληνας αθλητής αγωνιζότανε στην κατηγορία gold 2 DAN Tul και λίγο μετά 
αφιέρωσε τον προσωπικό του κόπο στην οικογένεια του.
Μεταξύ άλλων ανέφερε πως: «Νιώθω ευτυχισμένος γιατί μπόρεσα να κάνω κάτι 
το οποίο ήθελα πολύ καιρό. Ο στόχος ήταν η 1η θέση, παρόλα αυτά έχουμε και 
συνέχεια. Τώρα θα πάμε για τα χρυσά! Η παρουσία της Εθνικής στους αγώνες 
είναι πάρα πολύ καλή, κάτι που φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Το δικό μου 
μετάλλιο το αφιερώνω στην οικογένεια μου αλλά και στους μαθητές μου. Η 
Θεσσαλονίκη πρέπει να έρθει και να στηρίξει αυτή την διοργάνωση, γιατί δεν 
γίνονται συχνά αυτά τα πράγματα. Απλά ο κόσμος δεν ξέρει το τι κάνουμε εμείς 
εδώ. Είναι ένα διαφορετικό άθλημα που δεν έχει την αναγνωρίσει που θα έπρεπε. 
Το μικρό παιδί μπορεί να έρθει πράγματα τα οποία δεν έχει ξαναδεί. Είναι μια 
τέχνη που βασίζεται στην αυτοάμυνα, ενώ μαθαίνουμε στα παιδιά να σέβονται 
τους γύρω τους» . 

«Θριάμβεψαν οι βετεράνοι»

«Το TaekWon Do δεν πεθαίνει  ποτέ…»
Ο Παναγιώτης Μάσκας πήρε την 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στα 
ατομικά Τul στην κατηγορία των 6 DAN Βετεράνων και έδωσε το παράδειγμα 
στους νέους αθλητές. Τόνισε ότι είναι μεγάλη τιμή που η ομοσπονδία τους έδωσε
την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια τέτοια διοργάνωση και μίλησε για τα 
συναισθήματα που ένιωσε. 
Τα όσα είπε ο βετεράνος αθλητής:
«Είμαι πάρα πολύ καλά, νιώθω πολύ όμορφα που μετά από τόσα χρόνια 
ξαναμπήκαμε στους αγώνες. Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που η ομοσπονδία μας 
έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση . Είχε 10 
χρόνια να γίνει τέτοια διοργάνωση στην χώρα μας, είναι μια γιορτή του 
αθλήματος η οποία για μας είναι ότι καλύτερο. Εμείς οι βετεράνοι είμαστε παλιοί
αθλητές, νιώθουμε μεγάλοι χαρά που συμμετέχουμε, νιώθουμε περήφανοι που με 
την διάκριση μας σηκώθηκε για ακόμα μια φορά η Ελληνική σημαία ψηλά ,αλλά 
και γιατί μέσα από το δικό μας το παράδειγμα δείχνουμε ότι το TaekWon Do δε 
πεθαίνει ποτέ .
Είναι ιδιαίτερη χαρά που γίνεται στην πατρίδα μας, στην πόλη που μεγάλωσα και 
καταξιώθηκα σαν αθλητής. Πολύ μεγάλη χαρά που βλέπουμε την ανταπόκριση 
του  κόσμου. Είναι ένα άθλημα που είμαστε πάρα πολύ καλοί σαν χώρα και έτσι 
νιώθουν όλοι οι αθλητές, οι παράγοντες αλλά και οι γονείς των αθλητών».

Η Ευαγγελία Χατζοπούλου κατέκτησε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στην 
κατηγορία -58 των Νεανίδων αλλά δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μπορούσε να 
παίξει ακόμα καλύτερα. Αφιέρωσε το μετάλλιο στην οικογένεια της και τον 
προπονητή της



Αρχικά ανέφερε: «Νιώθω πολύ όμορφα, είμαι ευχαριστημένη αν και μπορούσα 
να παίξω καλύτερα σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Έχει έρθει αρκετός κόσμος και 
είναι ιδιαίτερη χαρά για μας που γίνεται στην Θεσσαλονίκη, έχουμε καλή 
κερκίδα και σε κάθε Έλληνα αθλητή υπάρχει μεγάλη υποστήριξη.
Και κατέληξε : «Το αφιερώνω στην οικογένεια μου, στον προπονητή μου τον 
Μπάμπη τον Νικολαΐδη και σε όλους όσους με στηρίζουν…»

Η Ευγενία Σαρρή κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία -70 των 
Νεανίδων, το οποίο έχει ξανακάνει  άλλες δυο φορές σε Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα, μίλησε για την επιτυχία της και το αφιέρωσε το μετάλλιο στην 
οικογένεια της και τον προπονητής της.
Όσα είπε η Ευγενία Σαρρή:
«Νιώθω πολύ περήφανη και χαρούμενη, έχω βγει άλλες δυο φορές πρώτη στην 
Ευρώπη .Αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανη που γίνεται η διοργάνωση στην 
Ελλάδα, είναι και οι γονείς μου εδώ, έχουμε πολύ καλή κερκίδα και είναι 
μεγάλη τιμή που φιλοξενούμε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Αφιερώνω το 
μετάλλιο στην οικογένεια που με στηρίζει τόσο πολύ και στον δάσκαλο μου, 
τον Άρη Βελισσαρόπουλο».

H Σοφία Μπαγιαζίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία τα-52 
των Νεανίδων και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ήταν μεγάλη τιμή που 
εκπρωσόπησε την Ελλάδα στην διοργάνωση.
Αρχικά ανέφερε: «Νιώθω πάρα πολύ όμορφα, είναι μια εξαιρετική διοργάνωση , 
είναι μεγάλη μας τιμή που εκπροσωπήσαμε την χώρα μας. Θέλουμε να 
διατηρήσουμε την τρίτη θέση και αν μπορέσουμε να ανέβουμε ακόμα 
ψηλότερα».  Κατέληξε λέγοντας: «Το αφιερώνω στην οικογένεια μου που είναι 
πάντα δίπλα μου και στους προπονητές που με στήριξαν».

Η Ελένη-Άννα Τσινίδου αν και πρώτη της φορά στην Εθνική ομάδα και σε 
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα , πήρε το Χάλκινο μετάλλιο στην  κατηγορία -40 
των Νεάνιδων, δήλωσε ικανοποίηση και αναφέρθηκε στον κόσμο και την 
δύναμη που δίνει στους αθλητές
Αρχικά ανέφερε: «Είναι η πρώτη μου φορά που είμαι στην Εθνική ομάδα και 
έτσι νιώθω πολύ ικανοποιημένη και από την απόδοση μου αλλά και από το 
αποτέλεσμα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό που η διοργάνωση γίνεται εδώ , σου δίνει
ένα έξτρα κίνητρο να παίξεις όσο καλύτερα μπορείς, ο κόσμος σου δίνει 
δύναμη και κουράγιο για να τα δώσεις όλα». Συμπλήρωσε: « Αφιερώνω το 
μετάλλιο στην προπονήτρια μου η οποία από όταν ξεκίνησα, πριν από 10 χρόνια
δεν με έχει αφήσει στιγμή, με πίστεψε από την αρχή ,περάσαμε πολλά μαζί, 
επιτυχίες ,ήττες και στην οικογένεια μου που με στηρίζει».

 «Ασημένιος» αναδείχθηκε στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα TaekWon DO που 
διεξάγεται στο «PAOK Sports Arena» ο Καρβούνης Παναγιώτης και στην 
κατηγορία -45 των εφήβων.
Ο νεαρός αθλητής μίλησε για την περηφάνια που ένιωσε όταν κατέκτησε το 
μετάλλιο, ενώ κάλεσε και τον κόσμο της Θεσσαλονίκης να δώσει μια ευκαιρία 
στο άθλημα. Αρχικά ανέφερε πως: «Είμαι πολύ περήφανος, υπάρχει μεγάλη 
χαρά. Δεν το περίμενα ότι θα καταφέρω, είχαμε θέσει αυτό το στόχο αλλά δεν 
το περίμενα για να είμαι ειλικρινής γιατί στην κατηγορία μου υπάρχουν αρκετά
καλοί αθλητές. Από την πλευρά μου θέλω να το αφιερώσω στον προπονητή και 
δάσκαλο μου, Στέλιο Λιβάνη αλλά και στην οικογένεια μου, η οποία στέκεται 
δίπλα μου σε όλα».



Παράλληλα σχολίασε την παρουσία της Εθνικής στους αγώνες, ενώ κάλεσε τον
κόσμο να επισκεφτεί την διοργάνωση. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Πηγαίνουν 
πολύ καλά όλα τα παιδιά, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα ενώ υπάρχει 
μεγάλη θέληση από όλους. Πιστεύω πως το τέλος θα καταφέρουμε να πιάσει 
την 3η θέση στα μετάλλια. Καλώ τον κόσμο της Θεσσαλονίκης να έρθει και να 
δώσει μια ευκαιρία στο άθλημα».

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Μπορεί να αγωνίστηκε πρώτη φορά με την Εθνική αλλά και σε Πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα, παρόλα αυτά ο Αντώνης Γραμματικάκης κατάφερε να πάρει το
ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία -51 των εφήβων. Παράλληλα ο αθλητής της
«γαλανόλευκης» αφιέρωσε το μετάλλιο του στην αγαπημένη του γιαγιά, την 
οποία έχασε πρόσφατα.
Αρχικά ανέφερε πως: «είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν η πρώτη μου φορά που
βρίσκονται στην Εθνική αλλά και σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εμπειρία 
ζωής. Ελπίζω και του χρόνου να μπορέσω να μπω στους αγώνες και να πετύχω 
κάτι εξίσου κάτι καλό».
Ερωτηθείς για το που αφιερώνει το μετάλλιο, είπε: «Θέλω να το αφιερώσω 
στην γιαγιά μου, γιατί όταν έκανα την προετοιμασία, μου έγινε γνωστό πως δεν
είναι πλέον μαζί μας. Θεωρώ πως αυτή μου έδωσε δύναμη από εκεί ψηλά».
Τέλος, έστειλε το μήνυμα του στο κόσμο της Θεσσαλονίκης, ώστε να 
επισκεφτεί τους αγώνες του Πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, τονίζοντας πως: 
«Η διοργάνωση είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο με αρκετά καλή οργάνωση. Η 
εθνική θα τα πάει καλά στο σύνολο των μεταλλίων, όλα τα παιδιά είναι 
πανέτοιμα. Αξίζει να έρθει ο κόσμος και να δει τις αναμετρήσεις από κοντά, 
είναι κάτι το διαφορετικό, δεν είναι ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Το ζεις το 
άθλημα».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΒΑΣ, ΜΑΡΑΚΟΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΙΑΛΑΜΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΑΙ στο μπουζούκι ο  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Χρυσό μετάλλιο 
στο self defence
"Η ιδέα για αυτό το σκετσάκι με το μπουζούκι ήταν του προπονητή μας 
Φωτιάδη Φώτη και του φυσιοθεραπευτή Σάκη Βασιλιά. Το δουλέψαμε όλοι μαζί
για 10 μέρες περίπου και μας άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που κάναμε. 
Εκμεταλλευτήκαμε την έδρα μας, μας βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος, μας 
στήριξε νιώσαμε ανατριχίλα. Αλλά και εμεις μπήκαμε για να το 
ευχαριστηθούμε. Δεν το συγκρίνουμε με κανένα άλλο μετάλλιο, το χαρήκαμε 
πολύ. Και μάλιστα ήταν το πρώτο μετάλλιο και μάλιστα χρυσό που κατακτά η 
Ελλάδα σ αυτό το αγώνισμα και η πρώτη συμμετοχή της ομάδας των ανδρών. 
Βγάλαμε πάθος, ψυχή και κάναμε το σκετσάκι τρεις φορές γιατί τις δυο 
πρώτες φορές ήρθαμε ισοπαλία. Κάθε φορά τα πήγαμε και καλύτερα και στο 
τρίτο ήμασταν καλύτεροι και κερδίσαμε. Το πιστέψαμε ότι δεν θα χάσουμε και
τα καταφέραμε. Μας βοήθησαν οι δυο παρατάσεις να γίνουμε καλύτεροι. "

ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ, Χρυσό μετάλλιο μάχης γυναικών 75 κιλά
"Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί φέτος συμμετείχα πρώτη φορά στην ομάδα των 
γυναικών, μέχρι πέρσι ήμουν στην ομάδα των νεανίδων και έλπιζα για το 
καλύτερο που τελικά ήρθε. Ανταμείφτηκαν οι κόποι μου, ο χρόνος που 
αφιέρωσα σ όλο αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θέλω να συνεχίσω έτσι, 
θα μαζεύω εμπειρίες και θα ετοιμαστώ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.



ΠΑΡΔΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ασημένιο μετάλλιο μάχης ανδρών 50 κιλά
"Είμαι πολύ χαρούμενος που μπήκα φέτος πρώτη φορά στην εθνική ομάδα. 
Αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα το θυμάμαι για πάντα αλλά και την 
εθνική μας ομάδα, γενικότερα αυτή τη διοργάνωση που έγινε στη χώρα μας 
και ήταν κάτι ξεχωριστό για μας που αγωνιστήκαμε και πήραμε μετάλλιο. 
Πιστεύω και στο μέλλον να ξαναζήσω μια ανάλογη εμπειρία."

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Χάλκινο μετάλλιο μάχης εφήβων -75 κιλά
"Και μόνο το γεγονός της συμμετοχής σ αυτή την εθνική ομάδα είναι πολύ 
μεγάλη επιτυχία. Από κει και πέρα ήταν έρθει και το αποτέλεσμα και το 
μετάλλιο τι άλλο να ζητήσει ένας αθλητής για να ένιαι ευχαριστημένος. 
Ανταμείφτηκαν οι κόποι και η προπόνηση, όλα αυτά μου βγήκαν μέσα στη 
μάχη και τα κατάφερα. Ήταν φανταστικό μέσα στη χώρα μας το 
πανευρωπαϊκό, με τον κόσμο στο πλευρό μας. Ήρθαν γονείς, φίλοι , συγγενείς 
και όλοι μαζί βοήθησαν στην ψυχολογία την δική μου και του κάθε έλληνα 
αθλητή."

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Χρυσό μετάλλιο μάχης ανδρών 57 κιλά
"Είμαι πολύ χαρούμενος κατάφερα να κερδίσω την πρώτη θέση ύστερα από 
πολλή προσπάθεια. Ήμουν κοντά στο στόχο αρκετά χρόνια και ήρθε το χρυσό 
μετάλλιο την καλύτερη και την πιο κατάλληλη στιγμή μέσα στη χώρα μου στο 
πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και η αίσθηση αυτή που είναι νιώθω είναι κάτι 
ξεχωριστό. Νιώθω μόνο περηφάνια και χαρά"

ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Χρυσό μετάλλιο self defehce , ασημένιο μετάλλιο
μάχης -85 κιλά ανδρών και χάλκινο μετάλλιο ομαδικό μάχης ανδρών
"Νιώθω τέλεια, τα συναισθήματα μετά από αυτούς τους αγώνες και τα 
μετάλλια που κατέκτησα δεν περιγράφονται με λόγια. Είναι κυριολεκτικά 
ανεπανάληπτα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή που αγωνίστηκα στην χώρα μου και 
στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αφιερώνω τα μετάλλια στον πατέρα μου που 
του υποσχέθηκα ότι θα παίξω σ αυτό το επίπεδο και θα κερδίσω μετάλλια. 
Είμαι χαρούμενος που τήρησα την υπόσχεση μου στον πατέρα μου που την 
έκανα όταν ήμουν 10 χρονών."

ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Χάλκινο μετάλλιο ομαδικό μάχης 
εφήβων
"Νιώθω ανάμικτα συναισθήματα, γιατί αρχικά στο ατομικό δεν τα πήγα καλά. 
Όμως στη συνέχεια πείσμωσα και μου βγήκε η ψυχή και το πάθος στο ομαδικό 
γι αυτό και πέτυχα την διάκριση και πήρα το μετάλλιο. Θα συνεχίσω με το ίδιο
πάθος και πιστεύω ότι στο μέλλον θα τα πάω ακόμη καλύτερα. Αφιερώνω το 
μετάλλιο στον παππού μου που πέθανε πριν από δυο χρόνια"

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ, Αργυρό μετάλλιο μάχης 57 κιλά γυναικών
"Είμαι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα αλλά και περήφανη. Μας 
βοήθησε και ο κόσμος παίζαμε στην έδρα μας και μας εμψύχωσε πάρα πολύ. 
Βήμα-βήμα έκανα την προσπάθεια μου και δεν σταματώ εδω μέχρι να φτάσω 
και στην πρωτιά. Στο προηγούμενο πρωτάθλημα πήρα το χάλκινο μετάλλιο, 
τώρα το αργυρό και πλέον στοχεύω στο μέλλον για το πρώτο, το χρυσό. 
Αφιερώνω το μετάλλιο μου σ όλο αυτό τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο του 
ΠΑΟΚ και μας εμψύχωσε με τις φωνές του για να φτάσουμε στην κατάκτηση 
των μεταλλίων."
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