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79 χρόνια θάλασσα. 79 χρόνια ναυταθλητισμός.  
79 χρόνια ιστιοπλοΐα.  
Με νίκες που έχουν κάνει την Ελλάδα περήφανη σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο. 
Νίκες που μας έχουν ανεβάσει μέχρι το υψηλότερο βάθρο των Ολυμπιακών αγώνων.
Mαζί με τα φετινά Χάλκινα Μετάλλια των Παναγιώτη Μάντη και Παύλου Καγιαλή 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, η χώρα μας μετρά συνολικά 16 Ολυμπιακά 
Μετάλλια εκ των οποίων τα 7 από αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς. Δεκάδες 
άλλες σημαντικές και ξεχωριστές διακρίσεις σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο. Νίκες 
πολλές ... κι ακόμα περισσότερες προσπάθειες.
Καθημερινή δουλειά, αγώνας, πάθος, συνέπεια, τιμιότητα, διαφάνεια και σωστή 
οικονομική διαχείρηση έρχονται να ισορρόπησουν την παντελή έλλειψη οικονομικών 
πόρων από πλευράς της Πολιτείας και να δώσουν απάντηση στην οικονομική κρίση.
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς ξέρει πώς να ξεπερνά τις δυσκολίες, βασιζόμενος στις 
δικές του δυνάμεις και προπαντώς στους ανθρώπους και τους αθλητές του, την καρδιά 
του Ομίλου.

«Από την πρώτη στιγμή που εξελέγην Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς βασικός στόχος μου 
υπήρξε το «αγκάλιασμα» των νέων παιδιών τόσο από την πλευρά της Διοίκησης όσο και από την πλευρά 
των προπονητών. Όλοι οι αθλητές μας αισθάνθηκαν από  την αρχή πως ανήκουν σε μια ισχυρά δεμένη 
οικογένεια, μηδενός εξαιρουμένου. Επίσης καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν -ως ενδιάμεσος κρίκος- οι 
άριστες σχέσεις της Διοίκησης με τους γονείς οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό χρειάστηκαν κατά τη διάρκεια 
των ετών να είναι και χορηγοί των παιδιών τους, υποστηρίζοντας οικονομικά την προσπάθειά τους. Πολύ 
σημαντική επίσης είναι η άψογη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων της Διοίκησης. Αξίζει να πω ότι 
όλες οι αποφάσεις στο ΔΣ είναι ομόφωνες. Επίσης, έχουμε τη σύμφωνη γνώμη των προπονητών και των 
αθλητών. Κι αυτό λέγεται ΟΜΑΔΑ. Σε μια τόσο μεγάλη ιστορία υπήρξαν και αναταράξεις, αλλά μένουμε 
πάντα πιστοί στις αρχές μας γιατί πάνω απ’ όλα αγαπάμε τον όμιλο.»

Ο ΙΟΠ είναι Όμιλος που  ξεχωρίζει και για τις Ακαδημίες του: «Χωρίς να το παινευτώ όντως ίσως  
διαθέτουμε  την πολυπληθέστερη Ακαδημία αθλητών, έχοντας κάνει πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια 
και δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη και τη στελέχωσή της με σωστούς και άξιους συνεργάτες. 
Σκοπός της σχολής είναι η εκμάθηση του Αθλήματος της ιστιοπλοΐας (θεωρία και πράξη) με σκάφη τύπου 
Optimist και Laser από 6-18 ετών σε μαθητές/τριες. Η δημιουργική ενασχόληση του παιδιού με το άθλημα 
της ιστιοπλοΐας καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου, χειμώνα- καλοκαίρι μόνο οφέλη μπορεί να έχει!»

Στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς είμαστε μία μεγάλη και δεμένη οικογένεια. Με κοινό μας στοιχείο την 
αγάπη μας για την ιστιοπλοία και τη θαλασσα, κάνουμε κάτι ουσιώδες και διαφορετικο: σηκώνουμε πανιά 
για υψηλούς στόχους κάθε μέρα.  
Αγωνιζόμαστε. Πετυχαίνουμε. Ονειρευόμαστε και καμαρώνουμε τα παιδιά μας να κάνουν περήφανη όλη 
την Ελλάδα. Χάρη στο ταλέντο, την ικανότητα και την προσπάθεια των δύο πρωταθλητών μας, φέτος, 
ταξίδεψαμε σε χάλκινες ολύμπιες θάλασσες.

Ως Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, είμαι περήφανος που είμαι συνεχιστής 
αυτής της μεγάλης ιστορίας, αυτού του άξιου Ομίλου.

Γιάννης Παπαδημητρίου

Πρόεδρος 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς 

Χαιρετισμός Προέδρου

Δραστηριότητες γραμματείας

Εφορία αθλητισμού

Αθλητές

Διακρίσεις αθλητών

Ακαδημίες

Σχολή ανοικτής θαλάσσης

Αγώνες ανοικτής θαλάσσης

Ολυμπιακοί αγώνες

Εφορία υλικού

Εφορία λιμένος

Sailing marathon

Εφορία εντευκτηρίου & Δημ. σχέσεων
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Παπαδημητρίου Γιάννης
Σχινάς Κωνσταντίνος
Πάσχος Σπύρος
Βενέτης Άρης 
Παλαιού Μαρία
Σπανάκης Νικόλαος
Καλαργυρός Στέφανος
Θεοδοσίου Γαβριήλ (Άκης)
Πάγκαλος Γιάννης
Μιχαλόπουλος Ανδρέας
Βογιατζής Γιάννης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

TOY ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΣΧΟΥ

Η 79η χρονιά δραστηριότητας του Ομίλου μας πέρασε στην 
ιστορία προσφέροντας μας το ανεκτίμητο δώρο ενός ακόμη 
Ολυμπιακού μεταλλίου  από τους Αθλητές Παναγιώτη Μάντη 
και Παύλο Καγιαλή. Η υποστήριξη μίας τέτοιας προσπάθειας 
υπερβαίνει τις υποχρεώσεις ενός Ομίλου αλλά απαιτεί 
ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης και συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκομένων, στοχεύοντας τα μέγιστα αποτελέσματα με το 
μικρότερο κόστος. Από την θέση του Γενικού Γραμματέα μπορώ 
να σας διαβεβαιώσω ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις τηρούνται 
απαρέγκλιτα, υπό τις κατευθύνσεις του Προέδρου και την 
άριστη συνεργασία με τους αρμόδιους Εφόρους ως προς την 
λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΣ.

Στα πρακτικά θέματα, το έτος 2016, η γραμματεία ασχολήθηκε 
με την διεκπεραίωση τρεχουσών γραμματειακών υποχρεώσεων 
σε σχέση με τα Μέλη και τους Αθλητές του Ομίλου, την 
υποστήριξη των εφοριών, την ΕΙΟ και λοιπούς Δημόσιους 
Φορείς.

Στα πλαίσια της  εύρυθμης  λειτουργίας του Ομίλου συνέταξε 
πλήρη περιγραφή καθηκόντων ναυκλήρου  η οποία εγκρίθηκε 
από το ΔΣ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα. 

Η γραμματέας του Ομίλου κα Πόπη Μανουσιάδου με συνεχείς 
ενημερώσεις για τα προγράμματα εκπαίδευσης πραγματοποίησε 
εγγραφές νέων μελών για τις Σχολές Ανοικτής Θαλάσσης, νέων 
αθλητών για τις Ακαδημίες στις κατηγορίας Optimist - Laser  
καθώς και στα καλοκαιρινά τμήματα εκμάθησης ιστιοπλοΐας 
(Summer Camp) για παιδάκια από 6 ετών έως και 12 ετών. 
Επίσης η γραμματεία λειτούργησε για τρίτη συνεχή χρονιά 
και τις Κυριακές προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη στις 
συναλλαγές τους με τον Όμιλο.  

Κατά το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν 33 συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και μία Εκλογική Γενική Συνέλευση.     
 
Καθήκον μας είναι να αποχαιρετήσουμε  τα μέλη μας Οντίλ 
Γκρίτση, Θανάση Μπούτρη, Γιάννη Γόγλη και Βαγγέλη 
Καραγεωργίου που έφυγαν για το μεγάλο ταξίδι. 

Προσπάθεια της γραμματείας θα είναι και το τρέχον έτος να 
συμβάλει στην υλοποίηση αποφάσεων και κατευθύνσεων ώστε 
όχι μόνο να μην περισταλεί το αθλητικό έργο του Ιστιοπλοϊκού 
Ομίλου Πειραιώς αλλά να δημιουργηθούν νέα πεδία δράσης. 

Twitter    150 Followers  
Facebook 4.000 Likes  
Instagram 300 Followers

220.000 Προβολές σελίδας 
32.000 Χρήστες 
104 Χώρες 

Κατά το έτος 2016, 
η γραμματεία του 
ομίλου υποστήριξε την 
διοργάνωση (6) αγώνων 
Τριγώνου και (4) αγώνων 
Ανοικτής θαλάσσης 
καθώς και την επιτυχή 
διοργάνωση του Sailing 
Marathon (δηλώσεις 
συμμετοχών, συναντήσεις 
κυβερνητών, έκδοση 
αποτελεσμάτων, άδειες 
διεξαγωγής αγώνων, 
απονομές).
Υποστήριξε γραμματειακά 
τις συμμετοχές αθλητών 
μας σε αγώνες εσωτερικού 
και εξωτερικού, καθώς και 
τις κοινωνικές εκδηλώσεις 
του Ομίλου μας.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΙΑ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗ και ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
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Το 2016 είναι ίσως το έτος με τις περισσότερες επιτυχίες 
στη νεώτερη ιστορία του ομίλου μας.  Η υψηλού επιπέδου 
και συστηματική προσπάθεια των αθλητών και των 
προπονητών τους απέφερε σημαντικότατες διακρίσεις, 
με αποκορύφωμα την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου 
από τους Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016 στην κατηγορία 470.

Η συγκομιδή των πρωταθλητών μας για το 2016 
αποτελείται από:
1 Ολυμπιακό μετάλλιο
4 Mετάλλια/διακρίσεις σε Παγκόσμια 
 Πρωταθλήματα
3  Mετάλλια/διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά 
 Πρωταθλήματα
4  Mετάλλια/διακρίσεις σε Βαλκανικά 
 Πρωταθλήματα
24 Mετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και
4  Mετάλλια σε διεθνείς αγώνες/πρωταθλήματα.

Συνολικά 23 αθλητές του ομίλου πρωταγωνίστησαν 
την αθλητική χρονιά που μας πέρασε σε αγώνες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, γεγονός που αντικατοπτρίζει 
την αξιοπρόσεκτη δουλειά που γίνεται στην ανάδειξη 
πρωταθλητών.

Στην Ενότητα Διακρίσεις Αθλητών αναφέρονται όλες 
οι επιτυχίες των αθλητών μας, αλλά αξίζει εδώ να 
αναφέρουμε τις διεθνείς διακρίσεις των:

• Βασίλη Γουργιώτη και Ορέστη Μπάτση (420) 
- Xάλκινο Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
- 4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
- Χρυσό Μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

• Πέτρο Μαμουνή και Γιάννη Παππά (420) 
- Xάλκινο Μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

• Βασιλεία Καραχάλιου (Laser Radial): 
- Aργυρό Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα   
 Radial U21 γυναικών   
- 4η θέση στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

• Αριάδνη Σπανάκη (optimist): 
- 4η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα optimist 
- Χρυσό Μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
 optimist κοριτσιών

• Μελίνα Παππά (optimist): 
- Χάλκινο Μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα   
 κοριτσιών 
- Χάλκινο Μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
 κοριτσιών

Τα αποτελέσματα δεν είναι τυχαία. Η προσπάθεια είναι 
πάντοτε συλλογική και συστηματική. Ξεκινά από την 
προσήλωση της Διοίκησης του ομίλου στην επίτευξη 
των στόχων του αθλητικού τμήματος με την ομαλή 
και απρόσκοπτη προπόνηση των αθλητών. Συνεχίζεται 
με την κοπιαστική, επίμονη και υπομονετική δουλειά 
των προπονητών με τους αθλητές τους σε καθημερινό 
προπονητικό επίπεδο καθώς και με τη διαρκή συμμετοχή 
τους σε αγώνες υψηλού επιπέδου. Και στη βάση της 
πυραμίδας βρίσκονται πάντα τα μέλη του ομίλου και οι 
οικογένειες των αθλητών που πιστεύουν και στηρίζουν 
όλη αυτήν την προσπάθεια.

Οι διακρίσεις των αθλητών του ομίλου αποτελούν μόνο 
την κορυφή του παγόβουνου. Η συστηματική ανάπτυξη 
του αθλήματος γίνεται ήδη από τις ακαδημίες του ομίλου 
στις οποίες φέτος συμμετείχαν περίπου 100 παιδιά 
στις κατηγορίες των optimist και laser και έμαθαν 
ιστιοπλοΐα, παίζοντας!

Το περασμένο καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο 
σχετικά με τη λειτουργία του ιστιοπλοϊκού summer 
camp του ομίλου, όπου συμμετείχαν περίπου 250 
παιδιά. Με το παιχνίδι και την επαφή με το νερό τα 
μικρά παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το 
άθλημα και πολλά από αυτά συνεχίζουν στις Ακαδημίες 
του Ομίλου.

Ο Όμιλος διοργανώνει υψηλού επιπέδου διασυλ-
λογικούς αγώνες στο Φαληρικό όρμο, για όλες τις 
κατηγορίες σκαφών που διαθέτει, στις οποίες ο αριθμός 
των συμμετοχών φτάνει σε επίπεδα συμμετοχών 
πανελληνίων πρωταθλημάτων.

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε την πολύ μεγάλη 
επιτυχία που είχε η διοργάνωση του 1ου Ιστιοπλοϊκού 
Μαραθωνίου (Sailing Marathon), ενός αγώνα που 
ένωσε σε κοινή εκκίνηση όλες τις κατηγορίες και γενιές 
της ιστιοπλοΐας. Ο ΙΟΠ φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις 
του αυτήν την γιορτή της ιστιοπλοΐας όπου βρέθηκαν 
περισσότεροι από 350 ιστιοπλόοι με 160 σκάφη.

Ελπίζουμε οι επιτυχίες να συνεχιστούν και με αφορμή 
τη φετινή επιτυχία των Ολυμπιονικών μας, οι νεότεροι 
αθλητές να καταφέρουν ακόμα περισσότερες διακρίσεις 
την επόμενη χρονιά, γεμίζοντας με περηφάνια, τον 
Όμιλο, τους προπονητές και τους γονείς τους.
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Βασίλης Γουργιώτης 
Ορέστης Μπάτσης 
Xάλκινο Μετάλλιο στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα
4η θέση στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα
Χρυσό Μετάλλιο στο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα
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ΑΘΛΗΤΕΣ
ΙΟΠ

Optimist - Aγωνιστική
Βογιατζή Μαρία Αθηνά
Κόντης Παύλος
Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
Οικονόμου Χρυσή
Παππά Μελίνα
Σπανάκη Αριάδνη
Σπανάκης Οδυσσέας
Σωτηρίου Έλενα
Τσαμοπούλου Μαρία
Χατζηχριστίδη Αναστασία

Optimist - Προαγωνιστική
Ανδρίτσος Φίλιππος
Βασιλείου Λυδία
Λαχανής Θανάσης
Μιχαλοπουλος Γιώργος
Μιχαλόπουλος Σίμος
Μπισκίνη Μαρίνα
Ξύπας Ιάσονας
Παππάς Αρίων
Παρίκος Θοδωρής
Παρίκος Νικόλας
Πετράκος Στέφανος
Στρινόπουλος Αλέξης
Τσίκου Μαριτίνα
Τσολακίδου Νικόλ
Φάβιου Γεωργία

420
Γιωτόπουλος Νίκος 
Γκαρή Νατάσα
Γουργιώτης Βασίλης
Δρόσος Γιώργος
Καραγιάννης Μιχάλης 
Καρδακάρης Παναγιώτης
Κρητικός Γιάννης
Μαγουλάς Παναγιώτης
Μαμουνής Πέτρος
Μπάτσης Ορέστης
Πατεράκη Βικεντία
Τσιμπίδη Κωνσταντίνα
Τσιμπίδη Τζωρτζίνα 
Φαφαλιός Ηλίας

470
Καγιαλής Παύλος
Κουτσουμπού Φωτεινή
Μάντης Παναγιώτης
Ορφανός Ιωάννης03

Παγίδα Δήμητρα
Παπαδόπουλου Σοφία
Παπουτσόγλου Βασίλειος
Ταβουλάρη Κατερίνα
Ταβουλάρης Σταύρος
Ταφλαμπάς Ιωάννης

Laser 
STD 
Τσαραμύρσης Θεόδωρος
Υφαντής Ιωάννης
Χρυσός Νικόλαος

RDL
Θανάσουλας Κωνσταντίνος
Καραχάλιου Βασιλεία
Κόλλιας Εμμανουήλ
Παλαιού Κυριακή
Παπαχρήστου Αθηνά

4.7
Μπεντενιώτη Σταματίνα Ειρήνη
Παπαδημητρίου Αθηνά
Παπαδοπούλου Μυρτώ
Πούλος Ιωάννης
Σχινάς Αλέξανδρος

2.4 mR
Δεληκούρας Γιώργος
Πατεράκης Νικόλαος
Σαραφίδης Λουκάς

49er
Καφετζιδάκης Ανέστης 
Καφετζιδάκης Χριστόφορος 
Πολυχρονίδης Θοδωρής 
Σωτηρίου Στέλιος

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Ήρθαν
Τσουλφάς Γιώργος

‘Εφυγαν
Σαραφίδης Λουκάς
Σωτηρίου Παναγιώτης
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Βασιλεία Καραχάλιου
• Αργυρό Μετάλλιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Radial U21 

γυναικών
• 4η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Radial U21 γυναικών
• Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Radial 

γυναικών
• Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Radial νέων 

γυναικών
 
Θοδωρής Τσαραμύρσης
• Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Standard 

νέων ανδρών
• Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Standard 

εφήβων
• Χάλκινο Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Radial νέων 

ανδρών
 
Αριάδνη Σπανάκη
• Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 4.7 

κορασίδων
• Αργυρό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 4.7 

νεανίδων

Μάνος Κόλλιας
• Αργυρό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Radial 

εφήβων

Βασίλης Γουργιώτης / Ορέστης Μπάτσης 
• Χάλκινο Μετάλλιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

• 4η Θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

• Χρυσό Μετάλλιο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

• Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών

• Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα νέων

• Χρυσό Μετάλλιο San Remo Carnival

• Χρυσό Μετάλλιο Athens Eurolymp Week  

Νατάσα Γκαρή / Βικεντία Πατεράκη
• Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα νεανίδων

Τζωρτζίνα & Κωνσταντίνα Τσιμπίδη
• Χάλκινο Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα νεανίδων

Πέτρος Μαμουνής /  
Γιάννης Παππάς (ΝΟ. Αλκυών Ραφήνας)
• Χάλκινο Μετάλλιο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

ΑΘΛΗΤΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

04
ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΠΡΩΤAΘΛΗΜΑ OPTIMIST
Χρυσό, ασημένιο και χάλκινο στα κορίτσια και
ασημένιο μετάλλιο στα αγόρια.

Αριάδνη Σπανάκη
•  4η Θέση Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
•  Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γενικής
•  Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κοριτσιών
•  Χρυσό Μετάλλιο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κοριτσιών

Μελίνα Παππά
•  Χάλκινο Μετάλλιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κοριτσιών
•  Χάλκινο Μετάλλιο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κοριτσιών
•  Χάλκινο Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κοριτσιών

Οδυσσέας Σπανάκης
•  Χάλκινο Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γενικής
•  Ασημένιο Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αγοριών

Μαρία Τσαμοπούλου
•  Αργυρό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κοριτσιών
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Παναγιώτης Μάντης / Παύλος Καγιαλής 
Χρυσό Μετάλλιο 470
Βασίλης Παπουτσόγλου / Γιάννης Ορφανός 
Αργυρό Μετάλλιο 470 
Κατερίνα Ταβουλάρη / Φωτεινή Κουτσουμπού 
Αργυρό Μετάλλιο 470 γυναικών
Δήμητρα Παγίδα / Σοφία Παπαδοπούλου 
Χάλκινο Μετάλλιο 470 γυναικών
Βασιλεία Καραχάλιου 
 Χρυσό Μετάλλιο Laser Radial γυναικών
Βασιλεία Καραχάλιου 
Χρυσό Μετάλλιο Laser Radial νέων γυναικών
Θοδωρής Τσαραμύρσης 
Χρυσό Μετάλλιο Laser Standard νέων ανδρών
Θοδωρής Τσαραμύρσης 
Χρυσό Μετάλλιο Laser Standard εφήβων
Θοδωρής Τσαραμύρσης 
Χάλκινο Μετάλλιο Laser Radial νέων ανδρών
Αριάδνη Σπανάκη 
Χρυσό Μετάλλιο Laser 4.7 κορασίδων
Αριάδνη Σπανάκη 
Αργυρό Μετάλλιο Laser 4.7 νεανίδων
Μάνος Κόλλιας 
Αργυρό Μετάλλιο Laser Radial εφήβων
Βασίλης Γουργιώτης / Ορέστης Μπάτσης 
Χρυσό Μετάλλιο 420 ανδρών
Βασίλης Γουργιώτης / Ορέστης Μπάτσης 
Χρυσό Μετάλλιο 420 νέων ανδρών
Νατάσα Γκαρή / Βικεντία Πατεράκη 
Χρυσό Μετάλλιο 420 νεανίδων
Τζωρτζίνα & Κωνσταντίνα Τσιμπίδη 
Χάλκινο Μετάλλιο 420 νεανίδων
Αριάδνη Σπανάκη 
Χρυσό Μετάλλιο Optimist γενικής
Αριάδνη Σπανάκη 
Χρυσό Μετάλλιο Optimist κοριτσιών
Οδυσσέας Σπανάκης 
Χάλκινο Μετάλλιο Optimist γενικής
Οδυσσέας Σπανάκης 
Ασημένιο Μετάλλιο Optimist αγοριών
Μαρία Τσαμοπούλου 
Αργυρό Μετάλλιο Optimist κοριτσιών
Μελίνα Παππά 
Χάλκινο Μετάλλιο Optimist κοριτσιών
Νίκος Πατεράκης 
Χρυσό Μετάλλιο 2.4mR
Λουκάς Σαραφίδης 
Χάλκινο Μετάλλιο 2.4mR

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΙΟ
Παναγιώτης Μάντης / Παύλος Καγιαλής 
Χάλκινο Μετάλλιο 470

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Παναγιώτης Μάντης / Παύλος Καγιαλής 
8η θέση 470

Βασιλεία Καραχάλιου 
Αργυρό Μετάλλιο Laser Radial U21 γυναικών

Βασίλης Γουργιώτης / Ορέστης Μπάτσης 
Χάλκινο Μετάλλιο 420

Αριάδνη Σπανάκη 
4η Θέση Optimist

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Βασιλεία Καραχάλιου 
4η θέση Laser Radial U21 γυναικών

Βασίλης Γουργιώτης / Ορέστης Μπάτσης 
4η Θέση 420

Μελίνα Παππά 
Χάλκινο Μετάλλιο Optimist κοριτσιών

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Παναγιώτης Μάντης / Παύλος Καγιαλής 
Ασημένιο Μετάλλιο Sailing World Cup (Miami)

Παναγιώτης Μάντης / Παύλος Καγιαλής 
Χάλκινο Μετάλλιο North American Championship 
(Miami)

Παναγιώτης Μάντης / Παύλος Καγιαλής 
Χάλκινο Μετάλλιο Trofeo Princesa Sofia (Palma)

Βασίλης Γουργιώτης / Ορέστης Μπάτσης 
Χρυσό Μετάλλιο San Remo Carnival

ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Βασίλης Γουργιώτης / Ορέστης Μπάτσης 
Χρυσό Μετάλλιο 420

Πέτρος Μαμουνής / Γιάννης Παππάς 
Χάλκινο Μετάλλιο 420

Αριάδνη Σπανάκη 
Χρυσό Μετάλλιο Optimist κοριτσιών

Μελίνα Παππά 
Χάλκινο Μετάλλιο Optimist κοριτσιών

Νίκος Πατεράκης 
• Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2.4mR

Λουκάς Σαραφίδης 
• Χάλκινο Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2.4mR

ΑΘΛΗΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

Παναγιώτης Μάντης / Παύλος Καγιαλής
• Χάλκινο Μετάλλιο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΙΟ
• 8η θέση Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
• Ασημένιο Μετάλλιο Sailing World Cup (Miami)
• Χάλκινο Μετάλλιο North American Championship 

(Miami)
• Χάλκινο Μετάλλιο Trofeo Princesa Sofia (Palma)
• Χρυσό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Βασίλης Παπουτσόγλου / Γιάννης Ορφανός
• Αργυρό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Κατερίνα Ταβουλάρη / Φωτεινή Κουτσουμπού
• Αργυρό Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γυναικών

Δήμητρα Παγίδα /
Σοφία Παπαδοπούλου (ΝΟ Καλαμακίου)
• Χάλκινο Μετάλλιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γυναικών

24

4

3

4

4

1
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Η εκμάθηση των βασικών αρχών της ιστιοπλοΐας, σε 
συνδυασμό με την αγάπη για το νερό και το παιχνίδι με 
τη θάλασσα, είναι ένας τομέας που ο Όμιλος επιζητά κάθε 
χρόνο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

Το καλοκαιρινό camp του Ομίλου ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
καθώς συμμετείχαν σε αυτό 250 παιδιά, τους μήνες Ιούνιο 
και Ιούλιο. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ. Οι εγκαταστάσεις 
του Ομίλου γέμισαν ασφυκτικά με μικρά παιδιά, που ήρθαν 
τα περισσότερα, για πρώτη φορά σε επαφή με «βαρκάκια». 
Είδαν και περιεργάστηκαν για πρώτη φορά αυτό το περίεργο 
όχημα που δεν έχει ρόδες αλλά κυλάει. Κυλάει στο νερό και 
προσφέρει ατέλειωτες ώρες διασκέδασης και συγχρόνως 
ναυτοσύνης.

To Σεπτέμβριο συνεχίστηκε με κεκτημένη ταχύτητα από 
το καλοκαίρι η ενασχόληση περίπου 100 παιδιών στην 
ακαδημία των optimist και laser. Ο όμιλος έχει αξιόπλοα 
σκάφη optimist και laser στα οποία οι μικροί ιστιοπλόοι 
μαθαίνουν τις πρώτες βασικές τεχνικές της τιθάσευσης 
του ανέμου, χωρίς να λείπει το παιχνίδι και η θεωρητική 
κατάρτιση με μαθήματα στην αίθουσα.

Συνεχίστηκαν μέχρι και το Δεκέμβριο, σε καθημερινές 
μεσημεριανές ώρες, οι επισκέψεις σχολείων με διάφορα 
τμήματα μαθητών, στις εγκαταστάσεις του ομίλου, όπου 
έγιναν επιδείξεις ιστιοπλοϊκών σκαφών και μια πρώτη 
επαφή των παιδιών με το άθλημα της ιστιοπλοΐας.

Με όλους τους παραπάνω τρόπους ο Όμιλος προσπαθεί 
να διαδώσει την ιδέα της ιστιοπλοΐας τόσο για αθλητικούς 
σκοπούς όσο και για αναψυχή, κυρίως σε παιδιά, τα οποία 
με την κατάλληλη καθοδήγηση και φροντίδα θα δουν τη νέα 
αυτή απασχόληση ως τρόπο ζωής.

το μέλλον
του

Ομίλου
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Βαρκελώνη. Μάιος του 2012.  Τα δύο κορυφαία ελληνικά πληρώματα στην κατηγορία 470, ο 
Τάκης Μάντης με τον Παύλο Καγιαλή  και ο Παναγιώτης Καμπουρίδης με τον Στάθη Παπαδόπουλο 
ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το μοναδικό εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.
Λίγους μήνες νωρίτερα,  οι Μάντης-Καγιαλής ναι μεν είχαν κερδίσει  στο Περθ την πρόκριση της 
χώρας, αλλά για το ποιο πλήρωμα θα πήγαινε στην πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας, θα κρινόταν 
στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ένας εσωτερικός διαγωνισμός βάσει των κανονισμών της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 
Τα προγνωστικά έδιναν ως φαβορί τον Μάντη και τον Καγιαλή. Όμως διαψεύστηκαν. Στις δύο 
τελευταίες ιστιοδρομίες οι Καμπουρίδης-Παπαδόπουλος πήραν κεφάλι. Την επόμενη ημέρα, στο med-
al race, κρατήθηκαν μπροστά από το άλλο ελληνικό πλήρωμα  και πήραν την μεγάλη πρόκριση. Το 
κτύπημα για τον Τάκη, 31 ετών τότε και τον 28χρονο Παύλο ήταν πολύ ισχυρό. Για τους επόμενους 
έξι μήνες εξαφανίστηκαν από το Μικρολίμανο. Απείχαν παντελώς από την ιστιοπλοία. Δεν ήταν λίγοι 
εκείνοι που θεώρησαν ότι οι δύο ιστιοπλόοι δεν θα  επανέκαμπταν. 
Όμως όπως λέει ο θυμόσοφος λαός «αυτό που έχει σημασία δεν είναι το πόσες φορές θα πέσεις, αλλά 
πόσες θα καταφέρεις να ξανασηκωθείς». Ο Τάκης και ο Παύλος αρχές του 2013, ξανασηκώθηκαν. 
Μουδιασμένα στην αρχή, με πείσμα στη συνέχεια και πίστη στις δυνάμεις τους. Άλλωστε ο  υπεραθλητής  
Μάικ Τζόρνταν το έχει πει: «Την αποτυχία μπορώ να τη δεχθώ.  Όλοι αποτυγχάνουν σε κάποια φάση της 
ζωής τους. Εκείνο που δεν δέχομαι είναι την έλλειψη προσπάθειας». 

«Ζήσε το πάθος σου»….

Η πορεία των δύο ολυμπιονικών της ιστιοπλοίας  προς την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ρίο 
είναι παράδειγμα ζωής για όλους.  Κατάφεραν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να σηκώσουν κεφάλι. 
Έκαναν πράξη το σλόγκαν των Ολυμπιακών Αγώνων, που είναι το «Viva sua paixâ» και σημαίνει «Ζήσε 
το πάθος σου». 
Ακολούθησαν διακρίσεις σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στις 27 Απριλίου του  2015 η 
Παγκόσμια Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ISAF) ανακοινώνει ότι  οι Έλληνες αθλητές Παναγιώτης Μάντης 
και Παύλος Καγιαλής βρίσκονται στην κορυφή του Παγκόσμιου Ranking List. 
Μετά την αποτυχία τους το 2012 ήταν εμφανές ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παίξουν στα «ζάρια την 
πρόκρισή τους στο Ρίο». 
Το «δίδυμο του ανέμου» διεκδίκησε  και κέρδισε στο Σανταντέρ την πρόκριση της χώρας στην κατηγορία 
τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2015.
Μέσα στο 2016 συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, στο ISAF Sailing World Cup (Miami) κατακτώντας τη 
2η θέση, στο 470 North American Championships (Miami) την 3η θέση, στο 470 South American 
Championships (Argentina) την 4η θέση, στο 470 Τrofeo Princesa Sofia (Palma, Mallorca) την 3η 
θέση και την 1η θέση στο Athens Eurolymp Week και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα δείχνοντας με 
αυτά τα αποτελέσματα την πολύ καλή πορεία τους που τους οδήγησε στην καταξίωση του βάθρου 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Ιφιγένεια εν…Ρίο

Ο Τάκης και ο Παύλος κατέκτησαν το όνειρο με το σκάφος τους που το ονόμασαν «Ιφιγένεια». Και 
πάνω από όλα τήρησαν  τις υποσχέσεις τους. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων δήλωναν: 
Παναγιώτης Μάντης: «Είναι η πρώτη μας φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αυτή την κορυφαία και 
ύψιστη στιγμή για όλους τους αθλητές! Με επιμονή και σκληρή προπόνηση έχουμε δουλέψει εντατικά 
για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο με μεγάλες θυσίες και στερήσεις. Οφείλουμε να πούμε ένα τεράστιο 
ευχαριστώ στις οικογένειές μας και στους φίλους μας, τους χορηγούς μας και τους υποστηρικτές μας. 
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους κάνουμε όλους υπερήφανους». Και τους έκαναν. 
Παύλος Καγιαλής: «Ο στόχος είναι ένας, να ανεβάσουμε την Ελλάδα όσο πιο ψηλά γίνεται!» Και το 
έκαναν φέρνοντας στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο.

ΜΑΝΤΗΣ|ΚΑΓΙΑΛΗΣ
ΤΑΚΗΣ|ΠΑΥΛΟΣ

ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

«Ζήσε το πάθος σου»….
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Ο skipper

O Tάκης Μάντης είναι ο skipper αφού 
κρατάει το τιμόνι του 470. Γεννήθηκε 
το 1981 στην Αθήνα. Έζησε και 
μεγάλωσε στον Υμηττό.  Ασχολήθηκε 
από πολύ μικρός με την ιστιοπλοία. 
Σε ηλικία 10 ετών ο πατέρας του, 
τυπογράφος στο επάγγελμα, τον 
πήγε στο Ναυτικό Όμιλο Τζιτζιφιών-
Καλλιθέας. Το optimist ήταν το πρώτο 
σκάφος του. Η μοίρα  όμως του έπαιξε 
ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Σε ηλικία 
13 ετών χάνει ξαφνικά τον πατέρα 
του από καρδιά. Δίπλα στον Τάκη αλλά 
και στον αδελφό του Κώστα, επίσης 
ιστιοπλόο,   στέκεται από τότε η μητέρα 
τους, Μαρίνα.       

Στα πρώτα χρόνια στην ιστιοπλοία 
οι συναθλητές του Τάκη Μάντη του 
έδωσαν το προσωνύμιο ο «Χοντρός» 
λόγω φυσικά των έστω και λίγων 
παραπανήσιων κιλών που είχε. 
Από μικρός διακρινόταν για τη 
μαχητικότητά του και την εξυπνάδα 
του, όταν ταξίδευε το σκάφος του 
στους αγώνες. 

Το 1994 μαζί με τον συναθλητή 
του Μιχάλη Μηλαίο φεύγουν από 
τις Τζιτζιφιές και πηγαίνουν στον 
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιά. Εκεί 
βρίσκουν τους Νικόλα Μαθιουδάκη και  
Ανδρέα Θεοδωρίδη και δημιουργούν 
μία δυνατή ομάδα  στα optimist που 
πρωταγωνιστεί, με προπονητές αρχικά 
τον Νίκο Μάλλη και στη συνέχεια τον 
Γιώργο Ξύπα. 

Έρχονται τα χρόνια της εφηβείας. 
Το αίμα βράζει. Ο Τάκης Μάντης 
ήταν λάτρης των μηχανών και της 
ταχύτητας. Είχε μία «καθαρόαιμη» 
μηχανή endure, αγωνιστική  και 
όργωνε την παραλιακή με τους φίλους 
του. Όμως στους  αγώνες ιστιοπλοίας 
συνήθιζε να πηγαίνει με ένα 
αυτοκίνητο ντεσεβό. Μόλις βλέπανε 
τον Τάκη στο ντεσεβό καταλάβαιναν 
ότι πήγαινε για αγώνα!  Οι κολλητοί 
του τον χαρακτηρίζουν ως παιδί της 
παρέας, ομαδικό στον αθλητισμό, 
πλακατζή για να συμπληρώσουν: 
«Τώρα πλέον είναι σοβαρός!!!» 

Δεν έλεγε όχι και στα πάρτι όπου 
κυριαρχούσε η ηλεκτρονική μουσική. 
Στις δε διακοπές του ναύλωνε 
ισιτιοπλοϊκό σκάφος  μαζί με την παρέα 
του και όργωναν τις θάλασσες. Ούτε 
λεπτό μακριά από το υγρό στοιχείο.

Χαρακτήρας αποφασιστικός  έπαιρνε 
πρωτοβουλίες χωρίς να διστάζει. Στην 
πρώτη του συμμετοχή σε αγώνες 
ανοιχτής  θαλάσσης, προς τα τέλη 
του ‘90  συναθλητής του θυμάται: 
«Είμαστε με το σκάφος του Αδρεάδη 
και πηγαίναμε για Ύδρα. Φυσούσαν 
ισχυροί άνεμοι, κακοκαιρία. Το σκάφος 
μας τούμπαρε. Γύρισε στο πλάι. 
Κάποιος έπρεπε να κατέβει κάτω για 
να ελευθερώσει το μπαλόνι ώστε να 
επανέλθουμε. Αυτός που έφυγε σφαίρα 
κάτω χωρίς  δεύτερη σκέψη ήταν ο 
Τάκης.»

Τα χρόνια πέρασαν και ο  Τάκης Μάντης 
άλλαξε κατηγορία, λόγω ηλικίας. Από 
τα optimist πέρασε στα 420. Εκεί 
έτρεχε με πλήρωμα με τον Νικήτα 
Κεχαγιόγλου, σήμερα επιτυχημένος 
προπονητής στα optimist.

Πριν τους ολυμπιακούς αγώνες 
του 2004 ο τότε  προπονητής του 
στον ΙΟΠ,  Ηλίας Μυλωνάς, που 
σήμερα κάνει διεθνή καριέρα με 
την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, 
κάλεσε τους αθλητές  και ξεκαθάρισε 
ότι τα πράγματα σοβαρεύουν και ότι 
οι προπονήσεις μπαίνουν σε άλλη 
βάση, πιο επαγγελματική. Κάποιοι τα 
παράτησαν λόγω δουλειάς. «Ο Τάκης 
το τερμάτισε» θυμάται συναθλητής του 
από την εποχή εκείνη. 

Το πόσο σοβαρά είχε πάρει την 
υπόθεση της ιστιοπλοίας φάνηκε από 
το γεγονός ότι σταμάτησε να καβαλάει 
μηχανές. «Μέχρι τότε επειδή ήταν 
ριψοκίνδυνος είχε τραυματισμούς. Είχε 
κτυπήσει και το χέρι και το πόδι του. 
Τις έκοψε όμως μαχαίρι τις μηχανές. 
Τότε καταλάβαμε όλοι ότι στόχευε 
ψηλά» διηγείται στο «Π.Θ.» φίλος και 
συναθλητής του που τον ζούσε από 
κοντά.   

Οι διακρίσεις για τον Τάκη Μάντη  
συνεχίζονται σε Ελλάδα και Ευρώπη. 
Μετά το 2004 κάνει την αλλαγή και 
περνάει στα 470.  Πλήρωμα είχε τον 
Θόδωρο Πολυχρονίδη, ο οποίος σήμερα 
είναι προπονητής του Γιάννη Μιτάκη, 
πρωταθλητή στα Finn, που συμμετείχε 
για δεύτερη φορά σε Ολυμπιακούς  
Αγώνες. Μάλιστα ο Τάκης Μάντης 
έγινε κουμπάρος του Πολυχρονίδη 
αφού τον πάντρεψε. Αντίπαλο δέος 
στην κατηγορία ο Μιχάλης Μηλαίος ο 
οποίος έτρεχε με τον Παύλο Καγιαλή. 

Όταν δεν κατάφεραν να προκριθούν 

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Πεκίνου οι Μηλαίος και Πολυχρονίδης 
στράφηκαν στην προπονητική, ενώ 
ο Μάντης και ο Καγιαλής συνέχισαν. 
Το 2008 ήταν η χρονιά που έσμιξε το 
«δίδυμο του ανέμου».

Εκτός από μεγάλος αθλητής ο Τάκης 
Μάντης είναι και άνθρωπος της 
προσφοράς. Στηρίζει τους νέους 
αθλητές αλλά και τον όμιλό του τον 
ΙΟΠ.  Ο πρόεδρος του Ομίλου Γιάννης 
Παπαδημητρίου το επισημαίνει με 
κάθε αφορμή: «Όταν βγήκαν τα λεφτά 
που θα έδινε ο ΙΟΠ στον Τάκη για την 
ολυμπιακή προετοιμασία, μας είπε ότι 
δεν τα ήθελε γιατί ήταν καλυμμένος από 
τους χορηγούς του. Και μας πρότεινε να 
τα δώσουμε σε ένα νεότερο πλήρωμα 
που τα είχε περισσότερο ανάγκη» και 
προσθέτει: «Δεν είναι μόνο αυτό. Σε 
δύσκολες οικονομικά εποχές βοηθάει 
πολύ τον Όμιλο με υλικά. Δίνει πανιά 
ενώ πέρσι μας χάρισε ένα σκάφος 
470».  

Ο Θεσσαλονικιός

«Σε αυτό που είναι ο ειδικός ο Παύλος 
είναι στο να ανοίγει… σαμπάνιες». 
Με τα λόγια αυτά, γεμάτος χαρά 
και περηφάνια για την επιτυχία του 
Θεσσαλονικιού  Παύλου Καγιαλή, 
τον  περιέγραψε στο «Π.Θ.»  πρώην 
συναθλητής του και στενός του φίλος. 
Και το εξήγησε επισημαίνοντας την 
επιτχυημένη πορεία του διδύμου: «Σε 
κάθε παγκόσμιο πρωτάθλημα 470 οι 
διοργανωτές δίνουν στα τρία πρώτα 
πληρώματα μία σαμπάνια για να την 
ανοίξουν στο βάθρο μετά την απονομή. 
Ε, η σαμπάνια που παίρνει Παύλος με 
τον Τάκη ανοίγει πρώτη κάθε φορά!!!» 

Ο Παύλος Καγιαλής, τρία χρόνια 
μικρότερος από τον Τάκη Μάντη, 
στα 32 του, πέτυχε και αυτός το 
επιστέγασμα των επιτυχιών του σε 
Ελλάδα και διεθνώς.  Γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη. Άρχισε μικρός την 
ενασχόληση του με την ιστιοπλοία. 
Πρώτος του Όμιλος το Πόρτο Καρράς. 
Ακολούθησε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Θεσσαλονίκης. 

Στα 18 του χρόνια περνάει στη 
Γυμναστική Ακαδημία στην Αθήνα. 
Κατεβαίνει χωρίς δεύτερη σκέψη. 
Δύσκολα χρόνια για τον σημερινό 
Ολυμπιονίκη.

 Πηγαίνει στο Μικρολίμανο. Εντάσσεται 
αρχικά στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος 
και μετά παίρνει μεταγραφή στον ΙΟΠ. 
Σήμερα είναι αθλητής  του Ναυτικού 
Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.  

Όταν σταμάτησε ο Μιχάλης Μηλαίος 
την αγωνιστική ιστιοπλοία, ο Παύλος  
στράφηκε προς τον Τάκη Μάντη ο 
οποίος είχε μια οικονομική άνεση 
λόγω των χορηγών. Έδεσαν από την 
πρώτη στιγμή.  Οκτώ χρόνια μαζί. Είναι 
πολύ δύσκολη η συνύπαρξη αθλητών 
σε αγωνιστικό  σκάφος για αυτό και 
θεωρείται ξεχωριστό επίτευγμα η 
διάρκεια της συνεργασίας τους που 
τους οδήγησε στην κορυφή. 

Οι φίλοι του τον χαρακτηρίζουν 
ως  πεισματάρη, αποφασιστικό και 
εργασιομανή. Είναι λάτρης της 
ιστιοσανίδας  αλλά και του σερφ ενώ 
είναι «κολλημένος» με το γυμναστήριο. 
Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. 

Είναι πιο επικοινωνιακός χαρακτήρας 
από τον Τάκη Μάντη ενώ στα ραντεβού 
τους ο Θεσσαλονικιός εμφανίζεται 
συνήθως πρώτος. Τον χαρακτηρίζει 
το χιούμορ αλλά και η αγάπη του για 
το άθλημα.  Με κάθε ευκαιρία, όταν 
μιλάει στα ΜΜΕ, απευθύνει κάλεσμα 
στους γονείς να φέρουν τα παιδιά 
τους στην ιστιοπλοία. «Η θάλασσα 
προσφέρει μια τεράστια ελευθερία 
που δεν βρίσκεις αλλού. Με το που 
βρίσκεσαι στο νερό περνάνε τα πάντα, 
σταματάνε όλες οι σκέψεις και φεύγουν 
όλα τα προβλήματα. 

Η θάλασσα σου προσφέρει ηρεμία 
και μπορείς να βλέπεις τα πράγματα 
αλλιώς» συνηθίζει να λέει. Μάλιστα, 
μετά την αποτυχία τους να προκριθούν 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου, ο Παύλος κράτησε επαφή με 
τη θάλασσα. Ανέλαβε προπονητής στις 
Ακαδημίες του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου 
Πειραιώς. Πολλά παιδιά θα έχουν να το 
λένε ότι στα πρώτα τους βήματα στην 
ιστιοπλοία είχαν προπονητή-δάσκαλο 
τον σημερινό ολυμπιονίκη.
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Παναγιώτης Μάντης
Παύλος Καγιαλής

τιμήθηκαν ως καλύτερη ομάδα
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Προκόπη Παυλόπουλο
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Παναγιώτης Μάντης
Παύλος Καγιαλής 

Χάλκινο Μετάλλιο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΙΟ
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ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΡΩΜΑΙΟΥ

Το τμήμα “Αρχαρίων” παρακολούθησαν 121 άτομα, αποφοιτώντας 
με επιτυχία οι 89 , εκκρεμεί η εξέταση σειράς 172 (19 άτομα)  και 
το τμήμα “Προχωρημένων” 19 άτομα, αποφοιτώντας με επιτυχία οι 
14, συνολικά 140 άτομα εκπαιδεύτηκαν στην σχολή μας. Αύξηση 
27% σε σχέση με το 2015 (είχαν φοιτήσει συνολικά 110 άτομα)   
Δικαιολογημένα λοιπόν  ισχυριζόμαστε ότι πετύχαμε τον στόχο μας 
παρόλη τη δυσκολία των καιρών.

Το σκάφος του ΙΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις 
σειρές του έτους στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.  Για τις σειρές 
προχωρημένων  χρησιμοποιήθηκε το σκάφος BLUE SEAL .  

Το 2016 πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση του σκάφους μας  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  με εργασίες  στο εσωτερικό του σκάφους,  στην γάστρα  
και στο κατάστρωμα που σε συνδυασμό με την ριζική ανακατασκευή 
της αίθουσας διδασκαλίας   δημιουργεί πλέον μία φρέσκια εικόνα 
στους εκπαιδευόμενους. Πρέπει να σημειωθεί η συνεισφορά στην 
όλη διαδικασία του κ. Κώστα Κακαρούκα που πραγματοποίησε το 
μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που υλοποιήθηκαν καθώς επίσης 
η προσωπική ενασχόληση του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα  του 
Ομίλου μας. 

Τα πρακτικά μαθήματα έγιναν από τους  εκπαιδευτές του ΙΟΠ 
Ευάγγελο Ρωμαίο, Κώστα Κακαρούκα  και Μιχάλη Παπαδόπουλο.  Η 
θεωρητική κατάρτιση έγινε από τους κ.κ. Μιχάλη Παπαθεοδούλου, 
Ευάγελλο Ρωμαίο, Φωτεινή Τολίκα, Αλέξανδρο Βασατή, Βαγγέλη 
Καφετζιδάκη και Θεόδωρο Σκορδίλη τους οποίους ευχαριστούμε 
από καρδιάς.  

Η παρουσία των εκπαιδευτικών σκαφών στους περισσότερους 
αγώνες του ranking list της Ε.Ι.Ο. με πλήρωμα εκπαιδευόμενα 
μέλη του Ομίλου μας είχε σαν αποτέλεσμα την έντονη παρουσία 
της Σχολής μας στα ιστιοπλοϊκά δρώμενα. 

Τον κύκλο εκπαίδευσης παρακολούθησαν επίσης 7 αθλητές 
τριγώνου του Ομίλου μας και 5 αξιωματικοί του Π.Ν. χωρίς καμία 
επιβάρυνση.

Η παρουσία της σχολής στο Facebook είναι αισθητή πράγμα που 
οφείλεται στην συνεργασία του Προέδρου και του υπευθύνου της 
Σχολής.

Τέλος η άριστη συνεργασία Δ.Σ και των συντελεστών της Σχολής 
έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία άριστου κλίματος για τους 
εκπαιδευόμενους και ως εκ τούτου ενίσχυση του προφίλ της 
Σχολής μας.

Το 2016 
υλοποιήθηκαν 7 
σειρές εκπαίδευσης 
μελών “Αρχαρίων” 
και 3 σειρές  
εκπαίδευσης μελών 
“Προχωρημένων”
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ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΑΓΩΝΕΣ
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ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ 
Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  2016

ORC I  & OVER ALL
1. ΣΚΑΦΟΣ: PERAN 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Σ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ
2. ΣΚΑΦΟΣ:  
 CYCLADES FORCE 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
3. ΣΚΑΦΟΣ :    
 ANDROMEDA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι  
ORC CLUB
1. ΣΚΑΦΟΣ:  
 ABSOLUT MELISSA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ε. ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ
2. ΣΚΑΦΟΣ: TRITON 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ:   
 Ε. ΣΙΜΧΑΣ
3. ΣΚΑΦΟΣ: NEMESIS 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ:   
 Z. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ  
ΟRC CLUB
1. ΣΚΑΦΟΣ: LYGEIA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ:  
 Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΣΚΑΦΟΣ: NEPHELE 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ:  
 Ι. ΣΚΛΑΒΟΣ

3. ΣΚΑΦΟΣ: AETHRA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: Ι.   
 XΑΤΖΗΑΓΑΠΟΓΛΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ  
ΟRC CLUB
1. ΣΚΑΦΟΣ: GALENA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ:  
 Α. ΑΡΑΒΙΔΗΣ
2. ΣΚΑΦΟΣ: FILIRA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Σ. ΠΟΥΛΟΣ
3. ΣΚΑΦΟΣ: GIORGINO 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Γ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ

ORC CLUB OVER ALL
1. ΣΚΑΦΟΣ: LYGEIA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΣΚΑΦΟΣ: GALENA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ:  
 Α. ΑΡΑΒΙΔΗΣ
3. ΣΚΑΦΟΣ: NEPHELE 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ι. ΣΚΛΑΒΟΣ

ΑΓΩΝΑΣ 
A.ΖΙΡΩ  2016

ORC CLUB (NS)
1. ΣΚΑΦΟΣ: NAFPARIS 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Π.ΧΑΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ: Σ.   
 ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι  
ORC CLUB
1. ΣΚΑΦΟΣ :ALMYRA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ν. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ: Α. ΤΖΙΡΑΣ
2. ΣΚΑΦΟΣ: LINA II 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Λ. ΤΡΟΥΠΟΣΚΙΑΔΗΣ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ:  
 Β. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
3. ΣΚΑΦΟΣ: EX-ANIMO 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Σ. ΤΣΑΜΗΣ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ: Γ .ΓΚΑΡΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ  
ΟRC CLUB
1. ΣΚΑΦΟΣ: LYGEIA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ: 
 Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΣΚΑΦΟΣ: NEPHELE 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ι. ΣΚΛΑΒΟΣ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ: 
 Ι. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
3. ΣΚΑΦΟΣ: DE MALO V 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ι. ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ: Α. 
 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ORC CLUB OVER ALL
1. ΣΚΑΦΟΣ: LYGEIA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 ΠΛΗΡΩΜΑ: 
 Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΣΚΑΦΟΣ: ALMYRA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ν. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ: Α. ΤΖΙΡΑΣ
3. ΣΚΑΦΟΣ: NEPHELE 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ι. ΣΚΛΑΒΟΣ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ: 
 Ι. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

ORC Ι & OVER ALL
1. ΣΚΑΦΟΣ: REGA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Α. ΒΕΝΕΤΗΣ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ: 
 B. ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ
2. ΣΚΑΦΟΣ: SUGAR 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ:  
 ΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΣΚΑΦΟΣ: ADRA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ζ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 
 ΠΛΗΡΩΜΑ: 
 Β. ΚΟΝΤΑΝΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ 
A.ΣΟΥΛΗ 2016

ORC Ι & OVER ALL
1. ΣΚΑΦΟΣ: CHRYSSAOR 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

2. ΣΚΑΦΟΣ: 
 ANDROMEDA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: Κ. 
 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι  
ORC CLUB &  
OVER ALL
1. ΣΚΑΦΟΣ: THYELLA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Β. ΚΑΜΠΑΣ
2. ΣΚΑΦΟΣ: DECLARE 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Β. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
3. ΣΚΑΦΟΣ: HARA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ:  
 ΠΑΝ.ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ 
Π. ΣΓΟΥΡΟΥ 2016

ORC I  & OVER ALL
1. ΣΚΑΦΟΣ: BANA 
 BIOLETTA 4 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΚΑΡΗΣ
2. ΣΚΑΦΟΣ: ALSOUMA- 
 Alianz
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
3. ΣΚΑΦΟΣ: ΒΑΝΑ 
 BIOLETTA 3 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΚΑΡΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι  
ORC CLUB
1. ΣΚΑΦΟΣ: AFROESSA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ:  
 Κ. ΓΚΡΕΤΣΟΣ
2. ΣΚΑΦΟΣ: PELISSIMA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 
 Γ. ΝΑΤΣΗΣ
3. ΣΚΑΦΟΣ: FILIRA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 ΣΠ. ΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ  
ΟRC CLUB
1. ΣΚΑΦΟΣ: GALAZIOS 
 ANEMOS 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Γ. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
2. ΣΚΑΦΟΣ: NAFPARIS 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Π. ΧΑΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
3. ΣΚΑΦΟΣ: AETHRA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Ι. ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΟΓΛΟΥ

ORC CLUB &  
OVER ALL
1. ΣΚΑΦΟΣ: AFROESSA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ:  
 Κ. ΓΚΡΕΤΣΟΣ
2. ΣΚΑΦΟΣ: PELISSIMA 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Γ. ΝΑΤΣΗΣ
3. ΣΚΑΦΟΣ: GALAZIOS 
 ANEMOS 
 ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ: 
 Γ. ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ

4η θέση  BLACK JACK-STATUS MARITIME 
30.979β.  42 αγώνες

31η θέση  POSEIDON 
7.052β.  19 αγώνες

40η θέση  CHRYSSAOR 
4.483β.  11 αγώνες

41η θέση  ANDROMEDA 
4.320β.  10 αγώνες

28η θέση  LINA II 8.298β. 14 αγώνες

40η θέση HARA 6.718β. 15 αγώνες

41η θέση CHRISTINA 6.703β. 12 αγώνες

45η θέση IVILATO 6.385β. 13 αγώνες

49η θέση NEPHELE 5.862β. 9 αγώνες

55η θέση  AETHRA 5.589β. 9 αγώνες

57η θέση  THYELLA 5.344β. 10 αγώνες

63η θέση PELISSIMA 4.812β. 12 αγώνες

64η θέση AERIKO 4.761β. 9 αγώνες

91η θέση FISKARDO 3.635β. 11 αγώνες

101η θέση BLUE SEAL 3.268β. 4 αγώνες

Ranking List  
Σαρωνικός ORC International
από 1/1/2016 έως 31/12/2016

Ranking List 
Σαρωνικός ORC Club
από 1/1/2016 έως 31/12/20156
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
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ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Το 2016 ήταν μία χρονιά με μεγάλες επιτυχίες 
για τον ελληνικό αθλητισμό. Η Ελλάδα στους 
Ολυμπιακούς  Αγώνες τους Ρίο κατέκτησε 
έξι συνολικά μετάλλια. Ήταν η πέμπτη πιο 
πετυχημένη  παρουσία στην ιστορία των Ο.Α. αν 
και συμμετείχε με τη μικρότερη αποστολή της 
τελευταίας 20ετίας.  Για πρώτη φορά από το 1996 
οι έλληνες αθλητές ήταν λιγότεροι από 100 όμως 
κατάφεραν να φέρουν περισσότερα μετάλλια και 
από την αποστολή του Πεκίνου (2 ασημένια, 2 
χάλκινα) και από εκείνη του Λονδίνου (2 χάλκινα). 
Στο Ρίο η Ελλάδα κέρδισε τρία χρυσά μετάλλια ενώ 
στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις ούτε ένα.  

Η Άννα Κορακάκη έγραψε ιστορία αφού έφερε 
στη σκοποβολή το πρώτο μετάλλιο μετά το 1920, 
ενώ  με το χρυσό και το χάλκινο που κατέκτησε, 
έγινε και η πρώτη ελληνίδα αθλήτρια με δύο 
μετάλλια στην ίδια διοργάνωση Ολυμπιακών 
Αγώνων. Πρώτος έλληνας με  δύο μετάλλια στην 
ίδια διοργάνωση είναι ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας 
το 1908 και το 1912. «Ήταν ένα παιδικό όνειρο. 
Πάντα θαύμαζα τους αθλητές και, ως παιδί, 
έβλεπα τον πατέρα μου να παρακολουθεί 
συγκινημένος τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στον 
πατέρα μου χρωστάω τα πάντα και θα ήθελα να 
τον ευχαριστήσω. Θα ήθελα όλα τα παιδιά να 
ασχοληθούν με τον αθλητισμό», ήταν τα πρώτα 
λόγια της Ολυμπιονίκη.
 
Η Κατερίνα Στεφανίδη έφερε το πρώτο χρυσό 
στον ελληνικό στίβο μετά το 2004. «Κάνω επί 
κοντώ από τα 10 μου με πολλές ατυχίες, πέρασαν 
πολλά χρόνια να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και 
για αυτό είναι τόσο σημαντικό αυτό το μετάλλιο 
για μένα».

Είναι το 7ο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του 
Ελληνικού στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες: 
Λούης, Τσικλητήρας, Πατουλίδου, Κεντέρης, 
Τσουμελέκα και Χαλκιά οι προηγούμενοι.

Ο  Λευτέρης Πετρούνιας έφερε το πρώτο 
χρυσό στην ελληνική γυμναστική, αλλά και το 
πρώτο μετάλλιο γενικά μετά το 2004. «Έχουμε 
την ψυχή να πηγαίνουμε εκεί που μας αξίζει. 
Αφιερώνω αυτό το μετάλλιο στον πατέρα μου, 
που έχει φύγει, στον προπονητή μου και στην 
Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο μυστικό. 
Έχω προετοιμαστεί καλά, δουλεύω με υπομονή 
και χρειάζεται και λίγη τύχη».

Ο Σπύρος Γιαννιώτης με το ασημένιο μετάλλιο 
στην ανοιχτή θάλασσα, έφερε το πρώτο Ολυμπιακό 
μετάλλιο  στην ιστορία της ελληνικής κολύμβησης, 
με εξαίρεση όσα  κατακτήθηκαν το 1896.  Για να 
το πετύχει, έπρεπε να κατακτήσει πρώτα 32 χρυσά 
μετάλλια σε Πανελλήνιους Αγώνες, να συμμετάσχει 
σε  πέντε συνεχείς Ολυμπιακούς Αγώνες, να 
κερδίσει δύο συνεχόμενες φορές το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα στα 10 χλμ. ανοιχτής θαλάσσης, 
μέχρι να καταφέρει να κρεμάσει στο λαιμό του το 
ολυμπιακό μετάλλιο  στον τελευταίο αγώνα της 
καριέρας του.

Οι Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής 
με το χάλκινο, επανέφεραν την ελληνική 
ιστιοπλοΐα στο βάθρο των μεταλλίων, μετά την 
«διακοπή» του 2012. 

Παναγιώτης Μάντης: « Είμαστε περήφανοι. 
Λείψαμε πολύ από τα σπίτια μας. Οι δικοί μας 
άνθρωποι το ξέρουν αυτό. Στόχος μας ήταν το 
μετάλλιο. Τα τελευταία χρόνια αφήσαμε αγώνες 
για να πάμε στο Ρίο. Είχαμε κάνει δεύτερο 
σπίτι μας το Ρίο για να προσαρμοστούμε στις 
συνθήκες. Είμαστε αγαπημένοι και πάμε τη 
βάρκα μας μπροστά».

Παύλος Καγιαλής: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος 
αγώνας. Η τακτική μας ήταν για να πάρουμε 
το χρυσό. Είδαμε ότι δε μπορούσαμε να 
φτάσουμε τους Κροάτες και επικεντρωθήκαμε 
στους Αυστραλούς. Ο επιμένων όμως νικά. 
Όταν είχαμε χάσει την πρόκριση για τους 
Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου είχαμε πει 
ότι θα σταματούσαμε. Δεν το κάναμε όμως. 
Είχαμε πεισμώσει».

Η  Ελλάδα είχε 14 συμμετοχές σε τελικούς εκτός 
Μαραθωνίου και βάδην. Μέσα στην πρώτη οκτάδα 
είχε 12 παρουσίες και την Εθνική ομάδα ανδρών 
της υδατοσφαίρισης.
Οι τέσσερις ελληνικές παρουσίες που ήταν πιο 
πετυχημένες από αυτή του 2016, ήταν φυσικά 
στην Αθήνα το 1896 και από εκεί και πέρα, στην 
Αθήνα το 2004 με τα 16 μετάλλια εκ των οποίων τα 
6 χρυσά (και 6 ασημένια, 4 χάλκινα), στο Σίδνεϊ το 
2000 με τα 13 μετάλλια εκ των οποίων τα 4 χρυσά 
(και 6 ασημένια, 3 χάλκινα) και στην Ατλάντα το 
1996 με τα 8 μετάλλια εκ των οποίων τα 4 χρυσά 
(και 4 ασημένια).

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ
(NACRA)

ΣΟΦΙΑ
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
(NACRA)

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΚΟΚΑΛΑΝΗΣ
(RS:X)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
(RS:X)

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΤΑΚΗΣ
(FINN)
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ΕΦΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ

Αγορές ανά κατηγορία 
κατά το 2016

420: 
1 πλήρες σκάφος με τον εξοπλίσμό 
 του

470: 
6 Άλμπουρα 
1 Σετ πανιά

LASER: 
1 Kάτω Άλμπουρο RDL

ΑΚΑΔΗΜΊΕΣ: 
4 Καλύματα σκαφών  
 Τέντα 

ΦΟΥΣΚΩΤΑ:
1 Σκάφος  VSR 5,4 με καινούργια 
 μηχανή YAMAHA F50 HETL

AYTOKINHTA:
1 Μάρκας Nissan Prima Star

ΔΙΑΦΟΡΑ:
6   Καβαλέτα
16 Stands σκαφών

Απολογισμός Σκαφών & 
Υλικών Αθλητισμού

OPTIMIST:
56 Πανιά
41 Άλμπουρα
38 Μάτσες
42 Πίκια
31 Τιμόνια
32 Καρίνες
29  Σκάφη
16 Τρέιλερ.

420:
6   Άλμπουρα
7   Μάτσες
4   Σπινακόξυλα
11 Καρίνες
5  Τιμόνια
12  Μαΐστρες
21 Φλόκοι
8  Μπαλόνια
6  Σκάφη
5 Τρέιλερ

470:
7  Άλμπουρα
2  Μάτσες
6   Σπινακόξυλα
4   Καρίνες
3   Τιμόνια
16 Μαΐστρες
12 Φλόκοι
10 Μπαλόνια
5   Σκάφη
5   Τρέιλερ

LASER:
15 Πάνω άλμπουρα
14 Κάτω άλμπουρα  STD
5   Kάτω άλμπουρα  RDL
5  Κάτω άλμπουρα   4,7
16 Μάτσες
19 Πανιά   STD
 9 Πανιά   RDL
4  Πανιά  4,7
13 Καρίνες
12 Τιμόνια
9 Σκάφη
9 Τρέιλερ

49er:
1 Σκάφος
4 Άλμπουρα
2 Μάτσες
5 Μαΐστρες
5 Φλόκοι
5 Μπαλόνια
1 Τιμόνι
1    Καρίνα

2,4:
5 Άλμπουρα
5 Μάτσες
13 Μαΐστρες
14 Φλόκοι
4  Σκάφη
4 Τρέιλερ

EUROPE:
3 Σκάφη

LIGHTING:
1 Σκάφος

RSX:
1 Σκάφος

ZAPP:
1 Σκάφος

ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ:
1 Σκάφος

ΦΟΥΣΚΩΤΑ:
8  Σκάφη

ΚΟΥΡΙΤΑ  
ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ:
1

AYTOKINHTA:
1 Μάρκας  
 NISSAN  
 PRIMA STAR
1  Mάρκας 
 FIAT SCUDO

Το 2016 ήταν μια χρονιά 
κατά την οποία, λόγω 
της συνεχιζόμενης 
ύφεσης στη χώρα μας, 
και των περιορισμένων 
δυνατοτήτων για νέες 
αγορές, προσπαθήσαμε 
κυρίως να συντηρήσουμε 
τα υπάρχοντα υλικά μας.  
Ετσι, με τη συνεργασία όλων 
των ανθρώπων του ομίλου  
πραγματοποιήσαμε  όλες 
τις εργασίες συντήρησης 
και επισκευής  φουσκωτών, 
αυτοκινήτων και τρέιλερ 
μεταφοράς σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους

Επίσης έγιναν εκτεταμένες επισκευές όλων των 
σκαφών της ακαδημίας και 2 σκαφών Laser.
Εγινε καταγραφή των υλικών που είναι για 
καταστροφή και συντάχτηκε το αντίστοιχο πρωτό-
κολλο καταστροφής.
Σημαντική βοήθεια προς τον Ομιλό μας δόθηκε 
με τις δωρεές δύο μελών μας. Η αγορά ενός 
αυτοκινήτου απο τον Σταύρο Φαφαλιό και ενός 
φουσκωτού σκάφους με μηχανή από τον Ανδρέα 
Μιχαλόπουλο.  Με το αυτοκίνητο δίνεται η 
δυνατότητα στον όμιλο να οργανώνει μεγαλύτερες 
αποστολές με ίδια μέσα, καθώς επίσης οι αθλητές 
και προπονητές μας να ταξιδεύουν στο εσωτερικό 
και εξωτερικό με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. 
Το  φουσκωτό με την μηχανή, το οποίο είναι και το 
μεγαλύτερο σε διαστάσεις από τα ήδη υπάρχοντα 
στον όμιλό μας, είναι ένα επί πλέον ασφαλές 
εργαλείο στούς προπονητές για να συνεχίσουν τη 
σπουδαία δουλειά τους με τους αθλητές μας και 
τις ακαδημίες. Παράλληλα δίνουν  μεγαλύτερο 
prestige και βελτιώνουν την εικόνα του  ομίλου 
στο χώρο μας.
Ευχαριστούμε πολύ τους δωρητές και τους 
είμαστε ευγνώμονες.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΦΟΡΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ &

ΤΟΥ ΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Η καθημερινή δραστηριότητα πολυπληθών ομάδων αθλητών 
προκαλεί φυσιολογικές φθορές και δημιουργεί ανάγκες που 
πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα.  

Ακόμη και μέσα στα στενά πλαίσια του προϋπολογισμού, η 
άριστη συνεργασία με τις λοιπές εφορίες και η ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων  απέδωσαν καρπούς, με αποτέλεσμα την 
εκτέλεση ουσιαστικών εργασιών συντήρησης όπως συνοπτικά 
αναφέρονται παρακάτω.

• Συντήρηση – ελαιοχρωματισμός αίθουσας διδασκαλίας 
«Σάββα Γεωργίου». 

• Αντικατάσταση ταπετσαριών και επισκευή καθισμάτων 
αίθουσας διδασκαλίας.

• Αποξήλωση σκουριασμένων ικριωμάτων χώρου 
εναπόθεσης σκαφών τριγώνου.

• Βαφή τοιχίων και μεταλλικών κατασκευών χώρου 
εναπόθεσης σκαφών τριγώνου. Τοποθέτηση (αφισών) 
banner και τακτοποίηση χώρου.

• Ανακατασκευή γλιστρών – Ενίσχυση σημείων στήριξης – 
Τοποθέτηση ελαστικών παραβλημάτων στις γλίστρες και 
το κρηπίδωμα.

• Κατασκευή μεταλλικής ντουλάπας έξω από αποθήκη 
πανιών για την εξυπηρέτηση αναγκών των ακαδημιών. 

• Βαφή - συντήρηση γερανού σκαφών.

• Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού εξωτερικών χώρων. 
Ηλεκτρολογικές βελτιώσεις παροχών προβλητών.

• Ενίσχυση σημείων πρόσδεσης πλωτού προβλήτα.

• Κατασκευή δύο φορείων εναπόθεσης φουσκωτών 
σκαφών (καβαλέτα) και δώδεκα βάσεων στήριξης τρέιλερ 
αγωνιστικών σκαφών.

Ξεκινώντας τη νέα χρονιά με την ίδια αποφασιστικότητα και 
αισιοδοξία, προγραμματίζουμε την βελτίωση των αγκυροβολίων 
(ρεμέτζων) εντός της λιμενολεκάνης με την πόντιση κεντρικής 
αλυσίδας (μάνα) καθώς και του τρόπου εναπόθεσης- φύλαξης 
σκαφών τριγώνου με δημιουργία επάλληλων μεταλλικών 
ραφιών ώστε να περιορισθεί το μόνιμο χωροταξικό πρόβλημα.  

Κάνοντας τον απολογισμό 
της Εφορίας μου για 
το 2016  πρέπει να 
αναφέρω το σκεπτικό 
των προτάσεων και 
εισηγήσεων μου στο 
ΔΣ κατά τη διάρκεια 
του έτους. Αυτό δεν 
είναι άλλο από το 
ότι η εμφάνιση και 
λειτουργικότητα των 
εγκαταστάσεων του 
Ομίλου μας πρέπει να 
είναι ανάλογη με τις 
διακρίσεις των αθλητών 
μας σε όλα τα επίπεδα.. 
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Ένας ιστιοπλοϊκός αγώνας, διαφορετικός από όλους τους 
άλλους, διεξείχθει στις 15 Οκτωβρίου στη θαλάσσια περιοχή 
μπροστά από το Μικρολίμανο. Επρόκειτο για τον «Ιστιοπλοϊκό 
Μαραθώνιο», μία διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στην σύγκχρονη Ελλάδα αφού ο ΙΟΠ το διοργάνωνε 
παραδοσιακά πριν πολλά χρόνια. Ο αγώνας διοργανώθηκε 
σε συνεργασία με την ομάδα του «Sailing Marathon» (Νίκος 
Αλευρομύτης, Κωνσταντίνος Τσιγκαράς, Μάκης Ωρολογάς).

Στον «1ο Ιστιοπλοϊκό Μαραθώνιο» πήραν μέρος περισσότεροι 
από 300 αθλητές και αθλήτριες, στην πλειοψηφία τους από 
Ομίλους της Αττικής. Στις εγκαταστάσεις, όμως, του ΙΟΠ 
βρέθηκαν και ιστιοπλόοι από την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, 
το Αλεποχώρι και την Κρήτη. Το δικό τους «στίγμα» άφησαν 
στον αγώνα, κορυφαίοι αθλητές της ιστιοπλοΐας και όχι μόνο. 
Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης βρέθηκαν 
στην ίδια γραμμή εκκίνησης με τη νέα γενιά του αθλήματος, η 
οποία είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα ιδάλματά της αλλά 
και να τα αντιμετωπίσει. Στον αγώνα συμμετείχαν οι ακόλουθοι 
Ολυμπιονίκες, Συμμετέχοντες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 
παραΟλυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές: Αλεξάς 
Θοδωρής, Ζυγούρη Βούλα, Καγιαλής Παύλος, Κοζομπόλη 
Βούλα, Κοκκαλάνης Bύρωνας, Κοσμίδης Λευτέρης, Κραβαριώτη 
Βιργινία, Μάνθος Κώστας, Μάντης Τάκης, Μιτάκης Γιάννης, 
Μούγιος Δημήτρης, Μπουγιούρης Αντώνης, Μπουντούρης 
Τάσος, Μωραϊτάκη Τόνια, Μωραΐτη Αντωνία, Νοτάρογλου 
Αργύρης, Παπαδοπούλου Σοφία, Πασχαλίδης Ιορδάνης, 
Πατενιώτης Μιχάλης, Σκαρλάτου Αγγελική, Τριγκώνης Κώστας, 
Τσουλφά Αιμιλία, Χειμώνας Βαγγέλης, Χριστοφόρου Βασίλης. 
Την εκκίνηση του αγώνα έδωσαν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης 
Μώραλης και ο Πρόεδρος του ΙΟΠ Γιάννης Παπαδημητρίου.

Η τελετή έκλεισε με ένα υπέροχο πάρτυ.

Ζήσαμε μοναδικές στιγμές συγκίνησης και περάσαμε 
μηνύματα αθλητικής και κοινωνικής παιδείας σε όλους τους 
συνανθρώπους μας, ενισχύοντας δράσεις σε επιλεγμένους 
φορείς και κοινωνικές δομές. 

«Άρωμα» Ολυμπιακών 
Αγώνων του Ρίο 
ντε Τζανέιρο είχε 
ο «Ιστιοπλοϊκός 
Μαραθώνιος», που 
διεξάχθηκε στις 15 
Οκτωβρίου, στη θαλάσσια 
περιοχή μπροστά από το 
Μικρολίμανο. Αθλητές 
και προπονητές, οι 
οποίοι συμμετείχαν 
στη διοργάνωση της 
Βραζιλίας, πήραν μέρος 
στη διοργάνωση που είχε 
σκοπό να ενώσει, σε μία 
κοινή εκκίνηση, όλες 
τις γενιές της ελληνικής 
ιστιοπλοΐας. Ο αγώνας 
διοργανώθηκε από 
τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο 
Πειραιώς σε συνεργασία 
με την ομάδα της «Sailing 
Marathon».

SAILING MARATHON
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ
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Όπως και στους μαραθώνιους της στεριάς έτσι και 
στον δικό μας σημασία δεν έχει μόνο η νίκη αλλά και η 
συμμετοχή και η προσπάθεια.  
 
Καταφέραμε να φέρουμε όλες τις γενιές σε μία εκκίνηση 
και τα χαμογελαστά πρόσωπα που είδαμε μετά την 
ολοκλήρωση του αγώνα έδειξαν ότι πετύχαμε τον στόχο 
μας. 

Η τελετή έγινε στις εγκαταστάσεις του Ομίλου σε έναν 
εξαιρετικά διαμορφωμένο χώρο.  
Την απονομή τίμησαν με την παρουσία τους: 

Ανδρεάδης Γιώργος 
Αντιπρόεδρος ISAF

Τ.Υπουργός Παπαδόγγονας  
Αλέξανδρος, Πρόεδρος ΝΟΕ

Ολυμπιονίκης Σταυρούλα Αντωνάκου, 
Αντιδήμαρχος Πειραιά  
Πρόεδρος ΟΠΑΝ

Πλωτάρχης Ζαχαριουδάκη Ειρήνη 
Υπολιμενάρχης Μαρίνας Ζέα

Βασιλειάδης Γιάννης,  
Μέλος Ολομέλειας ΕΟΕ – Πρόεδρος ΕΠΟΠ

Όλοι οι συμμετέχοντες Ολυμπιονίκες, 
Συμμετέχοντες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 
παραΟλυμπιονίκες, Παγκόσμιοι Πρωταθλητές.

Πρόεδροι διαφόρων ομίλων και φορέων και πολλοί 
επώνυμοι επίσημοι.

Το πολύτιμο τρόπαιο του Νικητή του 1ου SAILING 
MARATHON παρέδωσε ο Τ. Υπουργός Παπαδόγγονας 
Αλέξανδρος, Πρόεδρος ΝΟΕ στο σκάφος κατηγορίας 
PLATU25 με κυβερνήτη τον Γιώργο Βάσιλα και 
πλήρωμα τους Ολυμπιονίκες Αγγελική Σκαρλάτου, 
Βύρων Κοκκαλάνη, Δημήτρη Μούγιο, Βασίλη 
Καλπακίδη, Λευτέρη Κοσμίδη. 

SAILING MARATHON
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ
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ENTEYKTHΡIOY 
            & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΦΟΡΙΑ 
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 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
• 6/1  Εορτασμός θεοφανείων –κοπή πίττας μελών/  

 αθλητών Απονομη τιμητικών διακρίσεων στους   
 αθλητές του ομίλου.

 
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
• 7/2  Απονομή επάθλων αγώνων «Χειμερινό Κύπελλο» 

• 14/2  Σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών για παιδιά   
 από την Ε.Ν.Α.Κ.

• 21/2  Απονομή επάθλων «Κυπέλλου Ολυμπιονικών»

• 21/2  Σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών για γονείς   
 από την Ε.Ν.Α.Κ. 
 

 ΜΑΡΤΙΟΣ
• 5/3  Αποκριατικό πάρτυ αθλητών Οptimist 

 

 ΜΑΪΟΣ
• 15/5  «Απόβαση καθαριότητας», συμμετοχή αθλητών   

 &  προπονητών του ομίλου στην παγκόσμια ημέρα  
 περιβάλλοντος. 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

• 16/9  Απονομή διπλωμάτων στους συμμετέχοντες στα   
 summer camp ιστιοπλοΐας 
 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

• 15/10  Απονομή επάθλων sailing marathon 2016

• 23/10  Απονομή επάθλων αγώνων τριγώνου  
 (Κυπέλλου ΟΧΙ) 
 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

• 4/12  Απονομή επάθλων αγώνων τριγώνου  
 (Κυπέλλου Χιόνων)

• 18/12  Χριστουγεννιάτικο τραπέζι μελών

Κοινωνικές εκδηλώσεις 2016

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Ετήσιος|απολογισμός|201646 47



ENTEYKTHΡIOY 
            & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΦΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ABOVE  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ

QUANTUM SAIL DESIGN GROUP

VMG O.E

METROPOLITAN HOSPITAL

ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ (VITEX)

SAXO BANK AS-HEAD

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ  FM

ONDECK SKIPPER

ΧΟΡΗΓΙΕΣ / 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο.Π.Α.Ν  ΔΗΜΟY ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

Y.E.N -Τμήμα 6ο (EΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ-
ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΖΕΑΣ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓ.ΚΟΣΜΑ

Ε.Ν.Α.Κ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΝΑΟΒ

ΝΑΟΒΒ

ΝΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΝΟΚΒ

ΝΟΒ

ΑΛΕΥΡΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΑΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΡΟΥΛΑ 

ΕΣΜΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ

ΘΑΝΑΗΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΖΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΚΑΣΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Κ. & Α.

ΤΗΛΕΦΙΝΟΣ Ο.Ε.

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΑΚΗΣ

ΤΟΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΗΝΑΣ

ΦΑΦΑΛΙΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

SOKHATSKIY ALEXANDER

W.P.L. S.A. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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Μικρολίμανο, 185 33 Πειραιάς
Τηλ.: 210 41 77 636,  210 42 25 076

Fax: 210 41 10 287

e-mail: info@iop.gr  -  www. iop.gr

piraeussailing

Ευχαριστούμε θερμά τον 
κ. Γιάννη Παπαδημητρίου (ABOVE)

για την ευγενική προσφορά 
δημιουργικού.
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