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• Ημερομθνία γζννθςθσ: 8 Μαΐου 2000 
• Σόποσ γζννθςθσ: Ακινα 
• ωματεία: Γκρενηάου (Γερμανία, 1θ κατθγορία) 

Ολυμπιακόσ .Φ.Π. (Ελλάδα),Προθγοφμενοι ςφλλογοι: 
Γ.Α.. Ελευςίσ, Α.Ο. Σαταφλα, Γ.. Άρθσ Βοφλασ, 
Ολυμπιακόσ .Φ.Π., Αηζν TT (Γαλλία), Ρζκορντ 
(ουθδία), Ζςλοβ (ουθδία) 

• τυλ παιχνιδιοφ: Δεξιόχειρασ επικετικόσ με δυνατά 
χτυπιματα και ςτακερότθτα. 

• πουδζσ: Απόφοιτοσ Λυκείου 
• Χόμπι: Μπάςκετ και ποδόςφαιρο 



    Ο Γιαννάρασ, όπωσ τον αποκαλοφν οι φίλοι του, μεγάλωςε 
δίπλα από τα τραπζηια του πινγκ πονγκ και ο ιχοσ από το 
μπαλάκι αποτζλεςε το νανοφριςμά του. Ο πατζρασ του, ο 
Νίκοσ, υπιρξε πρωτακλθτισ Ελλάδοσ και μζλοσ των εκνικϊν 
ομάδων. Ο Γιάννθσ ςτθν θλικία των πζντε ετϊν ζπιαςε για 
πρϊτθ φορά τθ ρακζτα και από τότε αποτελεί… προζκταςθ 
του χεριοφ του. «Μου άρεςε γιατί δεν είναι διαδεδομζνο 
άκλθμα. Ζπαιηα και ποδόςφαιρο, αλλά όταν πιγαινα ςτθ τϋ 
Δθμοτικοφ αποφάςιςα να ςταματιςω για να αφιερϊςω 
περιςςότερο χρόνο ςτο πινγκ πονγκ. Παίηαμε μαηί με τον 
αδελφό μου, τον Κϊςτα. Μασ βοθκοφςε ο πατζρασ μασ και 
μασ ζδειχνε αγϊνεσ ςτον υπολογιςτι. Είχαμε μάκει όλουσ 
τουσ κορυφαίουσ ακλθτζσ. 





θμαντικότερεσ διακρίςεισ:  

• Πρωτακλθτισ Ευρϊπθσ ςτο απλό Νζων ανδρϊν το 2019 ςτο Γκοντομάρ τθσ 
Πορτογαλίασ. Δφο ςυνεχόμενεσ χρονιζσ πρωτακλθτισ Ευρϊπθσ ςτο απλό νζων.  

• Σο 2017 ςτο Γκιμαράεσ τθσ Πορτογαλίασ και το 2018 ςτο Κλουη Ναπόκα τθσ 
Ρουμανίασ.  

• Πζμπτθ κζςθ ςτο απλό του Ολυμπιακοφ τουρνουά νζων το 2018 και 9θςτο 
ομαδικό.  

• Αςθμζνιο μετάλλιο ςτο Ευρωπαϊκό Σοπ 10 των νζων το 2017 και χάλκινο  
μετάλλιο ςτθν αντίςτοιχθ διοργάνωςθ των παίδων το 2015. 

• Σρίτθ κζςθ ςτουσ αγϊνεσ Under 21 ςτο Challenge τθσ Κροατίασ. τα όπεν του 
World Junior Circuit ζχει δφο πρωτιζσ ςτο απλό νζων από τα τουρνουά τθσ 
Κροατίασ το 2016 και του Βελγίου το 2018. τον ίδιο κεςμό ζχει πάρει χρυςά 
μετάλλια και ςε διπλό και ομαδικό.  

• Πρωτακλθτισ Ελλάδασ ςτο απλό νζων (2016, 2017, 2018), το απλό παίδων 
(2014, 2015) και το απλό παμπαίδων (2012).  

• Δεφτεροσ ςτο απλό ανδρϊν του Πανελλθνίου πρωτακλιματοσ το 2017 και το 
2019.  

• Σον Ιοφλιο του 2018 ζφταςε ςτο νοφμερο 4 τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ. 

 





    Πρόκειται για ζναν από τουσ κορυφαίουσ 
ακλθτζσ τθσ νζασ γενιάσ. Μζνει και προπονείται 
πλζον ςε ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ ςτθ 
Γερμανία για τθν Γκρεντηάου, με ςυνζπεια οι 
βλζψεισ του να είναι πολφ υψθλζσ. 

 




