
«Αυλαία» για το ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN  με πολλές συμμετοχές και εξαιρετική οργάνωση

Ολοκληρώθηκε  την  Κυριακή  12  Σεπτεμβρίου  με  την  διεξαγωγή  των  τελικών  το
βαθμολογούμενο  prize money τουρνουά τένις Ανδρών-Γυναικών «ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ  OPEN 2021», που
διοργανώθηκε από την Γ’ Ένωση Αντισφαίρισης Κεντροδυτικής Μακεδονίας και τον σύλλογο Γ.Α.Σ
Καράτε Ερμής με την υποστήριξη της καθημερινής εφημερίδας ΛΑΟΣ, στα 5 green set γήπεδα του ΔΑΚ
Μακροχωρίου  Βέροιας.  Η Γ’  Ένωση για  μια ακόμη φορά πρωτοπορεί,  αφού σε συνεργασία με  ένα
ιστορικό τοπικό ΜΜΕ της Ημαθίας(Εφημερίδα ΛΑΟΣ από το 1965), διοργάνωσε ένα τουρνουά ανδρών-
γυναικών με μεγάλη συμμετοχή αθλητών από όλη την Ελλάδα, που πρόσφεραν στους θεατές τένις πολύ
υψηλού επιπέδου. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία αφού συμμετείχαν συνολικά 65 αθλητές
από  όλη  την  Ελλάδα  (47  άντρες  και  18  γυναίκες),  αριθμός  ρεκόρ  σε  σύγκριση  με  αντίστοιχα
πανελλαδικά  τουρνουά!  Πανελλήνιοι  πρωταθλητές,  βετεράνοι,  ανερχόμενα  αστέρια,  αλλά  και
«clubίστες» που αγαπούν το τένις συμμετείχαν σε μια γιορτή του αθλήματος.

Την  στήριξη  της  ΕΦΟΑ  στην  διοργάνωση  εξέφρασε  ο  πρόεδρος  της  Ομοσπονδίας  Δημήτρης
Σταματιάδης, ο  οποίος   ήταν  στα  γήπεδα  του  ΔΑΚ  την  πρώτη  ημέρα  του  κυρίως  ταμπλό  και
εντυπωσιάστηκε από την άρτια οργάνωση. Ο πρόεδρος της Γ’ Ένωσης Πέτρος Τσαρκνιάς  μίλησε για
την διάθεση της διοίκησης να τραβήξει μπροστά και να οργανώνει άρτιους και πετυχημένους αγώνες για
την ανάπτυξη του τένις  και την αξιοποίηση και βελτίωση των δομών και εγκαταστάσεων. Κατά την
τελετή  απονομών βραβείων και  χρηματικών επάθλων την Κυριακή(12/9)  παρόντες  ήταν ο δήμαρχος
Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, ο οποίος εξήρε την σημασία του ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN για την πόλη,
αφού μπορεί να γίνει  πρεσβευτής της πόλης και θα δοθεί από πλευράς δήμου η μεγαλύτερη δυνατή
στήριξη για να γίνει θεσμός για την Βέροια. Ο βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ.  Λάζαρος Τσαβδαρίδης,
φανατικός φίλος του τένις δήλωσε ενθουσιασμένος από το υψηλό επίπεδο των αθλητών που συμμετείχαν
και το εντυπωσιακό θέαμα που προσέφεραν, ενώ και αυτός από την πλευρά του δήλωσε την αμέριστη
υποστήριξη της Πολιτείας στο τουρνουά. Ο πρόεδρος του Ο.Α. Θεσσαλονίκης και μέλος του Δ.Σ. της
ΕΦΟΑ Χάρης Μέγας ευχαρίστησε την οργανωτική ομάδα του τουρνουά και προσωπικά τον επικεφαλής
διευθυντή αγώνων Ζήση Μιχ. Πατσίκα για την φιλοξενία, την άρτια διοργάνωση και την προσοχή ακόμη
και σε λεπτομέρειες που έκαναν πιο ευχάριστη την πορεία των αθλητών και συνοδών στο τουρνουά, ενώ
δήλωσε ότι αδελφικά θα στηρίξουν και το επόμενο  ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN 2022!!!  O πρόεδρος του
ΚΑΠΑ  Δήμου  Βέροιας  Λεωνίδας  Ακριβόπουλος,  που  έχει  και  την  διαχείριση  των  αθλητικών
εγκαταστάσεων δήλωσε αρωγός και  ότι  η υπηρεσία θα συνεισφέρει  ότι  μπορεί για να βοηθήσει  την
διοργάνωση,  ενώ  ο  προπονητής  του  ΟΑ  Θεσνικης  Μάριος  Μιχαηλίδης ευχαρίστησε  θερμά  τους
διοργανωτές  για το ζεστό κλίμα που ένιωσαν αθλητές,  προπονητές  και  συνοδοί όλες τις  ημέρες του
τουρνουά.  Ο διευθυντής αγώνων και εμπνευστής του τουρνουά ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ  OPEN Ζήσης Μιχ.
Πατσίκας μίλησε για μια ρομαντική ιδέα που πλέον έχει  αγκαλιαστεί  και  έχει  δυναμώσει  τόσο που
μπορεί να γίνει θεσμός τα επόμενα χρόνια για την Βέροια, ενώ δεν παρέλειψε να  ευχαριστήσει τον δήμο
Βέροιας, το οργανωτικό τιμ και τις τοπικές επιχειρήσεις που με τις χορηγίες τους σε υπηρεσίες, προϊόντα
και χρήματα ανέβασαν το επίπεδο της φετινής διοργάνωσης. 

Την  πρώτη  θέση  στα  μονά  ανδρών  και  το  χρηματικό  έπαθλο  των  500€  κατέκτησε  ο  Χρήστος
Κεϊσίδης(Ορφέας  Λάρισας)  μετά  από  έναν  συναρπαστικό  τελικό  με  τον  Γιάννη  Παπουνίδη(Ο.Α.
Θεσνικης) που ως φιναλίστ πήρε το ποσό των 300€. Την τρίτη θέση και τα 150€ εισέπραξε ο  Νίκος
Ουσταμπασίδης(ΑΟΑ Κατερίνης) με w.o. του Νίκου Μανόπουλου(Φθιωτικός).
Στα μονά γυναικών η Αθηνά Γρηγοριάδου(Ποσειδών Θεσνικης) επικράτησε στον τελικό της Τατιάνας
Γιτοπούλου(ΓΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ) με 6-1 6-4 και πήρε το έπαθλο και τα 350€, ενώ στον μικρό τελικό
η Μαριαλένα Πούλκα(ΟΑ Θεσνικης) κέρδισε την Μάρθα Δαλαπάσχου(Ο.Α. Πτολεμαϊδας) μετά από
συγκλονιστικό παιχνίδι με σκορ 6-4 6-2 6-1 και πήρε το ποσό των 100€. 
Στα διπλά ανδρών το ζευγάρι  του ΟΑ Θεσνικης Γιάννης Παπουνίδης και  Δημήτρης Μελισσινός
έδειξαν από νωρίς ότι θα κυριαρχήσουν αφού στον ημιτελικό επικράτησαν των Ανδρέα Τσιρανίδη(ΟΑ
Θεσνικης)-  Θανάση Στεφανόπουλου(ΓΑΣ ΚΑΡΑΤΕ ΕΡΜΗΣ) με 6-0 6-0 και  στον τελικό κέρδισαν
άνετα τους Αυγέρη(ΑΟΑ Μενεμένης)- Ουσταμπασίδη(ΑΟΑ Κατερίνης) με 6-1 6-2 και μοιράστηκαν οι
νικητές 300€ και οι φιναλίστ 150€. 
Ραντεβού στο επόμενο ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ OPEN 2022!!!


