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2019 
Δύο προκρίσεις για το ΤΟΚΥΟ 2020 
από τον ΙΟΠ στην Ελλάδα

Πέρασαν οκτώ ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που το παρόν συμβούλιο 
κατά πλειοψηφία ανέλαβε τη διοίκηση του ομίλου. Ας θυμηθούμε μόνο 
τις καλές στιγμές γιατί μέσα στις κακές, χάσαμε μέλη φίλους οι οποίοι 
είχαν συμβάλει τα μέγιστα για να έχει ο όμιλος αυτή την πορεία μέχρι σήμερα.

Πολλά τα γεγονότα που συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν στο 
μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας μας τα οποία με σωστή διαχείρηση 
προσπαθήσαμε και δεν επηρέασαν αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία μας.

Η Διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια συνέχισε τις προσπάθειές της για ανάπτυξη  
με επενδύσεις υποδομής, σκαφών, αγορές υλικών, συντηρήσεις / 
ανακαινίσεις προβλητών εγκαταστάσεων και άλλα πολλά που συνθέτουν το 
μείγμα των ενεργειών μας.

Δημιουργήσαμε μία ακαδημία με νέα φιλοσοφία και γνώμονα την άριστη 
ψυχολογία των αθλητών με την ουσιαστική αθλητική τους ανάδειξη. Ως 
αποτέλεσμα είχε, την αύξηση ροής νέων αθλητών και πολλές διακρίσεις από 
μικρή κιόλας ηλικία.

Αγωνιστικά αυτά τα χρόνια ζήσαμε μεγάλες στιγμές με κατακτήσεις πολλών 
Παγκοσμίων και Ευρωπαϊκών Μεταλλίων. Συνεχίσαμε να είμαστε  
πολυνίκης όμιλος Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και Εθνικών 
Ομάδων. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια ζήσαμε και την κατάκτηση του  
Χάλκινου Μεταλλίου των Ολυμπιονικών μας Παναγιώτη Μάντη / Παύλου 
Καγιαλή.

Το 2019 οι Ολυμπιονίκες μας πήραν και την πρόκριση της χώρας μας για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ 2020, όπως επίσης και η ταλαντούχα 
αθλήτριά μας Βασιλεία Καραχάλιου.

Στον Όμιλο, βιώνουμε νίκες, χαρές, επιθυμίες και προπαντός αγάπη για τη 
θάλασσα και το ναυταθλητισμό!

Αυτή είναι η τεράστια οικογένειά μας!

Εύχομαι ολόψυχα καλή χρονιά σε όλους.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,
στους εργαζομένους του ομίλου, προπονητές, μέλη του ΔΣ, μέλη επιτροπών, 
μέλη ομίλου, χορηγούς, υποστηρικτές, γονείς των αθλητών και βέβαια στους 
αθλητές μας που μας κάνουν περήφανους!

Γιάννης Παπαδημητρίου
Πρόεδρος 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς
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04 Σχολή Αν. Θαλάσσης (σ.24)

05 Πανελλήνιο ORC (σ.30) 

06 Εφορία Υλικού (σ.38)

07 Εφορία Λιμένος (σ.40)

08 Εφορία Δημ. Σχέσεων (σ.44) 
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Ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε όλους όσοι στήριξαν με κάθε μέσο το 
διοικητικό συμβούλιο στην λήψη και εφαρμογή αποφάσεων, με γνώμονα 
πάντα τις καταστατικές προβλέψεις και τα συμφέροντα του ομίλου.

Άλλη μια χρονιά πέρασε στην ιστορία του Ομίλου μας.   
Άλλη μια χρονιά προσπάθειας και επιτυχιών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ
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ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ β. ΕΦ.ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ, ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒ.

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡIΟΥ ΓΙAΝΝΗΣ

ΣΧΙΝAΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ

ΠAΣΧΟΣ ΣΠYΡΟΣ

ΒΕΝEΤΗΣ AΡΗΣ 

ΠΑΛΑΙΟY ΜΑΡIΑ

ΣΠΑΝAΚΗΣ ΝΙΚOΛΑΟΣ

ΚΑΛΑΡΓΥΡOΣ ΣΤEΦΑΝΟΣ

ΘΕΟΔΟΣIΟΥ AΚΗΣ

ΜΙΧΑΛOΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡEΑΣ

ΜΠΕΤΕΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

TOY ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΣΧΟΥ

Προ-ολυμπιακή χρονιά το 2019. 

Για τους περισσότερους Ομίλους στην Ελλάδα, ένας απλός τίτλος. 

Για τον Όμιλό μας, χρονιά γεμάτη δραστηριότητα και συγκινήσεις. 

Ολυμπιακή προετοιμασία για τους μεγάλους, συμμετοχές και 

διακρίσεις σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα για 

τους μικρότερους -ένα βήμα πιο κοντά στο όνειρο-εκμάθηση-μύηση 

των μικρότερων στον υπέροχο ιστιοπλοϊκό κόσμο.  Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα ORC ανοικτής θαλάσσης, το κατά γενική ομολογία 

καλύτερο πρωτάθλημα που έχει διεξαχθεί έως σήμερα.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε την καθημερινή 

διεκπεραίωση υποχρεώσεων σε σχέση με τα Μέλη του Ομίλου, την 

υποστήριξη των εφοριών, την ΕΙΟ και λοιπούς Δημόσιους Φορείς, 

των ακαδημιών του sailing spot, των σχολών Ανοικτής Θαλάσσης 

και του summer camp, ώστε να σχηματίσουμε την εικόνα της 

δραστηριότητας της Γραμματείας.

Η επαγγελματική επάρκεια, η εμπειρία και το πνεύμα συνεργασίας 

που χαρακτηρίζει και τους 18 (δεκαοκτώ) υπαλλήλους, προπονητές 

και συνεργάτες του Ομίλου, εξασφάλισαν με τον καλύτερο τρόπο, 

την υλοποίηση όλων των αποφάσεων του ΔΣ. 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ (OLY)  /  ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ (OLY)
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ (OLY)
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ (OLY)

ΕΦΟΡΙΑ
AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

TOY ΝΙΚΟΥ ΣΠΑΝΑΚΗ

Επομένως αποτελεί τιμή για τον όμιλό μας, όσο και καταξίωση 

των προσπαθειών διοίκησης, προπονητών και αθλητών, η 

εκπροσώπηση για τη χώρα μας με 2 ελληνικά σκάφη στις δύο 

Ολυμπιακές κατηγορίες το προσεχές καλοκαίρι στην Ιαπωνία.

Οι επιτυχίες αυτές δεν είναι οι μοναδικές καθώς τόσο το δίδυμο 

των 470 κατέκτησε την 4η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της 

Enoshima στην Ιαπωνία και την κατάκτηση του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος όσο και η Βασιλεία συνέχισε τις πολύ καλές 

εμφανίσεις της σε αγώνες του εξωτερικού με την 3η θέση στο 

World Cup του Miami και φυσικά και εκείνη την κατάκτηση του 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος, στα Laser Radial.

Οι νεότεροι αθλητές ακολουθούν στα χνάρια των Ολυμπιονικών 

μας, καθώς οι επιτυχίες σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο 

δεν έχουν σταματήσει. Οι νέοι άνδρες μας Μπριλάκης Νικόλαος 

/ Γεωργακόπουλος Νικόλαος κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 

στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470 Νέων Ανδρών στην Ισπανία 

το καλοκαίρι  

Αξίζει να αναφέρουμε την καλή επίδοση των Σπανάκη Αριάδνη 

/ Παπαδοπούλου Μυρτώ στα 470, οι οποίες κατέκτησαν την 

4η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Junior 470 στις νέες 

γυναίκες (U21) στην Ισπανία. Επίδοση που ήρθε μετά από μια 

σύντομη αλλαγή κατηγορίας και αφού τα κορίτσια κατέκτησαν 

το Χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 420 που 

αγωνίζονταν μέχρι την άνοιξη του 2019. Η χρονιά έκλεισε με 

το αργυρό μετάλλιο του διδύμου Σπανάκη Αριάδνη / Τσουλφά 

Αιμιλία (OLY) στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 470 στο κλείσιμο 

της χρονιάς.

Η σταθερότητα του διδύμου Παππά Μελίνα / Τσαμοπούλου 

Μαρία επιβεβαιώθηκε και το έτος που μας πέρασε, καθώς το 

πλήρωμα των 420 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο πανελλήνιο 

πρωτάθλημα 420 και το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο και 

ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγιναν στην Ιβηρική χερσόνησο 

(Πορτογαλία-Ισπανία) το προηγούμενο καλοκαίρι.

Το 2019, ως τελευταία προ-ολυμπιακή χρονιά πέρασε, αφήνοντάς μας πολύ 
καλές προοπτικές για το νέο Ολυμπιακό έτος, το 2020. Η χρονιά μας αφήνει με 
μια νέα μεγάλη επιτυχία για τον όμιλό μας, αφού το καλοκαίρι που μας πέρασε 
οι Ολυμπιονίκες μας Μάντης Παναγιώτης (OLY) / Καγιαλής Παύλος (OLY) στην 
κατηγορία των 470 και η Βασιλεία Καραχάλιου στα Laser Radial, χάρισαν στην 
Ελλάδα την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς αγώνες του TOKYO 2020.

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ
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Η ομάδα των 420 δεν σταμάτησε όμως εδώ. 

Οι Γιαννούλης Λάμπης / Μιχαλόπουλος Συμεών κατέκτησαν την 

4η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 420 U17, προερχόμενοι 

από την 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U17, ενώ τα 

κορίτσια μας Σωτηρίου Έλενα / Γιαννούλη Ελένη κατέκτησαν 

την 3η και 4η θέση στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

στα 420 προερχόμενες και αυτές από την κατάκτηση του χρυσού 

μεταλλίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των 420 U17. Είναι 

κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι και οι 4 παραπάνω αθλητές 

έχουν θέσει γερές βάσεις για το μέλλον στοχεύοντας σε ολοένα και 

μεγαλύτερες επιτυχίες.

Αξίζει να αναφέρουμε για μια ακόμα φορά εδώ την πολύ καλή 

οργάνωση της συγκεκριμένης κατηγορίας, με την προπονητική 

δεινότητα του Παπαδόπουλου Ανδρέα (OLY) ο οποίος συνεχίζει 

να αναδεικνύει ιστιοπλόους έχοντας πλέον μαζί του τη βοήθεια 

της νεαρής προπονήτριας και πρώην εξαιρετικής αθλήτριας του 

ομίλου, Κουτσουμπού Φωτεινής. Είναι βέβαιο ότι με τη σκληρή 

δουλειά, του ζήλου και της πολύ καλής οργάνωσης οι επιτυχίες 

για τις ομάδες των διθεσίων 470 και 420 που πλέον έχουν 

αναλάβει από κοινού οι δύο προπονητές , θα συνεχιστούν.

Στα μονοθέσια, η ομάδα των Laser με τη συμβολή της 

καταξιωμένης προπονήτριας Κραβαριώτη Βιργινίας (OLY), 

βελτιώνεται συνεχώς έχοντας μεγαλύτερη πλέον συμμετοχή 

στη συλλογή μεταλλίων από αθλητές του ομίλου μας, με την 

κατάκτηση της 3ης θέσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος La-

ser 4.7 U16 από την Συρίγου Βάλια και την κατάκτηση της 3ης 

θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser Radial U21 από την 

Σμυρνούδη Βικτωρία. Πολύ σημαντική προσθήκη στην ομάδας 

μας αποτελεί η Προβελλεγγίου Αμαλία η οποία κατέκτησε (όχι 

με τα χρώματα του ομίλου) το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Laser Radial U21 και την 3η θέση στο πανελλήνιο 

πρωτάθλημα Laser Radial Γυναικών τη χρονιά που μας πέρασε. 

Στους άνδρες ο Αλυγιζάκης Λεωνίδας έφερε στη χώρα μας το 

αργυρό μετάλλιο αγωνιζόμενος στους Βαλκανικούς Αγώνες που 

έγιναν στο Μαυροβούνιο.

Κατεβαίνοντας στις μικρότερες ηλικίες το δίδυμο Σπανάκης Οδυσσέας / Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος ήταν αναμφισβήτητα 

πρωταγωνιστές της χρονιάς καθώς πρώτευσαν με το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 420 U17, κρατώντας την υπόσχεση 

που είχαν δώσει από την περυσινή χρονιά όταν είχαν έρθει 2οι στην ανάλογη διοργάνωση. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν και στα 

Πανελλήνια Πρωταθλήματα στην κατηγορία των 420 ανδρών, νέων ανδρών και εφήβων.

ΛΑΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ / ΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ / ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
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Οι ανερχόμενοι πρωταθλητές μας, τέλος αποτελούνται από 

τον Μιχαλόπουλο Γεώργιο και Κοσμά Φραγκίσκη οι οποίοι 

κατέκτησαν αμφότεροι το αργυρό μετάλλιο στα αγόρια και στα 

κορίτσια κάτω των 11 ετών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  

Optimist. Η υπόσχεση του προπονητή μας Δαρζέντα Ισίδωρου 

είναι ότι οι επιτυχίες θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν στη 

κατηγορία αυτή, καθώς η ομάδα μας ήδη έχει μεγαλώσει με την 

προσθήκη της προπονήτριας Δέσποινας Ορφανίδου, η οποία 

προπονεί τη νεότερη γενιά αθλητών όπτιμιστ.

Τις διακρίσεις συμπληρώνουν οι αθλητές Σωτηρίου Στέλιος/

Παναγιωτίδης Αλφόνσο κατακτώντας τη 2η θέση στο πανελλήνιο 

πρωτάθλημα στα 49er.

Συνολικά 22 αθλητές του ομίλου πρωταγωνίστησαν ανεβαί- 

νοντας στο βάθρο των μεταλλίων την αθλητική χρονιά που μας 

πέρασε σε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο αθλητικός όμως τομέας δεν έχει μόνο τις επιτυχίες σε επίπεδο 

μεταλλίων. Η επιτυχία μπορεί να μετρηθεί και με το ποσοστό 

των αθλητών που ασχολούνται και μαθαίνουν ιστιοπλοΐα ή 

και συμμετέχουν στις υπόλοιπες αθλητικές δραστηριότητες 

του ομίλου μας. Οι εκπαιδευτικές κατηγορίες των ακαδημιών 

του sailing spot υπό την καθοδήγηση του Άκη Τσαρούχη, 

διευρύνονται με την δημιουργία νεών κατηγοριών αθλητών, 

σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας αλλά και πάρα πολλά event. 

Οι συμβολή της Ειρήνης Δήμου, της Χλόης Μακκάρ, του 

Αλυγιζάκη Λεωνίδα στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και 

στη διαδικασία αξιολόγησης των μικρών παιδιών που επιλέγουν 

να ασχοληθούν με την ιστιοπλοΐα συνεχίζεται δημιουργικά 

και δημιουργήθηκαν νέες ενδιάμεσες κατηγορίες που σκοπό 

έχουν να εισάγουν τους μικρούς αθλητές ιστιοπλόους στον 

πρωταθλητισμό με βαθμιαίο τρόπο χωρίς εντάσεις και ιδιαίτερες 

απαιτήσεις. Απόδειξη αποτελεί η αύξηση της προσέλευσης νέων 

αθλητών στις ακαδημίες του sailing spot γεγονός που βοηθάει 

και την προέλευση των γονέων των αθλητών αυτών στα υπόλοιπα 

αθλητικά event όπως η όρθια σανιδοκωπηλασία (SUP) με πολύ 

μεγάλη επιτυχία, με την καθοδήγηση της Ελένης Γεροντή. 

Ο ΙΟΠ συνεχίζει την άρτια διοργάνωση υψηλού επιπέδου 

διασυλλογικών αγώνων στο φαληρικό όρμο, για όλες τις 

κατηγορίες σκαφών που διαθέτει, στις οποίες ο αριθμός των 

συμμετοχών φτάνει σε επίπεδα συμμετοχών πανελληνίων 

πρωταθλημάτων. Η πολύ μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης 

του Πανελληνίου Πρωταθλήματος σκαφών τύπου ORC το 

Σεπτέμβριο που μας πέρασε αποτελεί απόδειξη ότι ο ΙΟΠ ξέρει 

και μπορεί να διοργανώσει αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου. Η 

παρουσία σύσσωμης της αθλητικής ηγεσίας της χώρας στους 

παραπάνω αγώνες καθώς και στις βραβεύσεις των αθλητών 

αποτελεί επιβράβευση των προζσπαθειών της διοίκησης στην 

ενεργοποίηση όλων των παραγόντων για το καλό του αθλήματος.

Τέλος δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε την τεράστια 

αύξηση που παρουσίασε το καλοκαιρινό summer camp του 

ομίλου με τη συμμετοχή πάνω από 400 παιδιών, τα οποία για 

8 εβδομάδες έδωσαν ζωή και γέμισαν με χαμόγελα τους χώρους 

του ομίλου μας, εξασκούμενα σε πάρα πολλές δραστηριότητες με 

προεξάρχουσα βέβαια την ενασχόλησή τους με την ιστιοπλοΐα. 

Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι αποτελεί μεγάλη οικονομική 

ενίσχυση για τον όμιλό μας, μας γεμίζει με μεγαλύτερες ευθύνες 

για την εκπαίδευση όλο και περισσότερων μικρών ιστιοπλόων, 

που θα αποτελέσουν τη μαγιά για την ανάδειξη των πρωταθλητών 

του μέλλοντος.

Είμαστε βέβαιοι ότι με το δυναμικό των αθλητών και των 

προπονητών μας οι επιτυχίες θα συνεχιστούν, νέα ταλέντα θα 

εκπαιδευτούν και θα πρωταγωνιστήσουν και την επόμενη 

χρονιά και δίνουμε την υπόσχεση ότι ο ΙΟΠ θα συμπαραστέκεται 

πάντοτε στις απαιτήσεις των προπονητών και των αθλητών του 

και το νέο έτος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ (OLY)  /  ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ (OLY)

ΚΟΣΜΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΙΟΠ

Αγωνιστική Optimist
Γιαννούλη Δανάη

Καλιακμάνη Μαρία

Καλιακμάνης Ανδρέας

Κοσμά Φραγκίσκη

Λάχανης Αθανάσιος

Μάγγος Ελευθέριος

Μηταφίδη Ιωάννα

Μιχαλόπουλος Γιώργος

Παππάς Αρίων

Φαβίου Γεωργία

Χαμαριάς Σωκράτης

Αγωνιστική Optimist Junior
Γκόγκλης Γιάννης

Δέτσης Οδυσσέας

Καραπάνου Δανάη

Κατσούλη Δανάη

Μπόνης Στυλιανός

Ναχαμούλη Λυδία

Ναχαμούλη Νάνσυ

Ναχαμούλη Νέλλη

Παπαδόπουλος Θανάσης

Σουρλατζής Κωνσταντίνος

Τσουλφά Φαίδρα

Ελπίδες Optimist
Γιαννάτος Μάξιμος

Κασφίκης Γεώργιος

Μιχαλοπούλου Σοφία

Παπαδοπούλου Μιλένα

Σαντοριναίος Αλέξανδρος

Σιάνος Κωνσταντίνος

Χριστοφόρου Κωνσταντίνος

420
Γιαννούλης Λάμπης / Μιχαλόπουλος Σίμος

Γρίσπος Λευτέρης  / Τσίκου Μαριτίνα

Δέρβος Γεώργιος / Ροδουσάκης Νίκος

Διακάκη Νικολέττα / Γιαννούλη Ελένη

Παππά Μελίνα / Τσαμοπούλου Μαρία

Σουρλατζής Δημήτρης  / Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος

Σταυρόπουλος Νίκος  / Πιπεράκης Νίκος

Σωτηρίου Έλενα / Σουλιώτη Κλειώ

Laser 4.7
Μπετενιώτη Τίνα

Νικολόπουλος Θάνος

Παρίκος Θοδωρής

Πολύμος Παναγιώτης

Σπανόπουλος Γεώργιος

Συρίγου Βάλια

Laser Radial
Καραχάλιου Βασιλεία

Προβελλέγγιου Αμαλία

Σμυρνιούδη Βικτωρία

Laser Standart
Αλυγιζάκης Λεωνίδας

Κόλλιας Εμμανουήλ

Τσαραμύρσης Θοδωρής

470
Γουργιώτης Βασίλης 

Μάντης Παναγιώτης (ΟLY) / Καγιαλής Παύλος (OLY)

Μπριλάκης Νικόλαος  / Γεωργακόπουλος Νίκος

Σπανάκη Αριάδνη /  Τσουλφά Αιμιλία (ΟLY) 

Σπανάκης Οδυσσέας / Τσουλφάς Γιώργος

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Δέρβος Γεώργιος (Ν.Ο.Π.Φ.)
Διακάκη Νικολέττα (Ν.Ο.Π.Φ.)
Καλιακμάνης Ανδρέας (Ν.Ο.Κ.Β.)
Καλιακμάνη Μαρία (Ν.Ο.Κ.Β.)
Λιάσκος Ηλίας (Ν.Ο. Ελευσίνας)
Λιάσκος Σταύρος (Ν.Ο. Ελευσίνας)
Πόλυμος Παναγιώτης (Ν.Ο.Κ.Β.)
Ροδυσάκης Νικόλαος (Ν.Ο.Π.Φ.)
Σουρλατζής Δημήτρης (Ν.Ο.Κ.)
Σουρλατζής Κωνσταντίνος (Ν.Ο.Κ.)
Σουρλατζής Νικόλαος (Ν.Ο.Κ.)

Ανδρίτσος Φίλιππος
Βαρετζή Νικολέττα (Ν.Ο.Ε.)
Βασιλείου Λυδία (Ο.Σ.Φ.Π.)
Μιχάλαινα Δανάη (Ν.Ο.Β.)
Μιχάλαινας Νέστορας (Ν.Ο.Β.)
Ξύπας Ιάσωνας (Ο.Σ.Φ.Π.)
Ορφανός Ιωάννης (Ν.Ο.Π.Φ.)
Παπουτσόγλου Βασίλειος (Ν.Ο.Π.Φ.)

ΗΡΘΑΝ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑESZES TAMAS (OLY)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Α. (OLY) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (OLY) ΜΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΚΚΑΡ ΧΛΟΗΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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Καραχάλιου Βασιλεία
Χρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Πρόκριση Ελλάδας στου Ο.Α. ΤΟΚΥΟ 2020.

Αλυγιζάκης Λεωνίδας
Aργυρό μετάλλιο, Βαλκανικό Πρωτάθλημα, Μαυροβούνιο

Προβελλεγγίου Αμαλία
Χρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U21
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Σμυρνιούδη Βικτωρία
Χάλκινο μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U21

Συρίγου Βάλια
Χάλκινο μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U16

Σωτηρίου Στέλιος / Παναγιωτίδης Αλφόνσο
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Νικολαΐδης Άνθιμος
Aργυρό μετάλλιο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ελλάδα
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Μάντης Παναγιώτης (OLY) / Καγιαλής Παύλος (OLY)
4η θέση, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Enoshima Japan
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Πρόκριση Ελλάδας στου Ο.Α. ΤΟΚΥΟ 2020

Μπριλάκης Νικόλαος / Γεωργακόπουλος Νικόλαος
Aργυρό μετάλλιο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών, Ισπανία
Χάλκινο μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Σπανάκη Αριάδνη / Παπαδοπούλου Μυρτώ
4η θέση, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών, Spain

Σπανάκη Αριάδνη / Τσουλφά Αιμιλία
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών

Σπανάκη Αριάδνη / Παπαδοπούλου Μυρτώ
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων 

Παππά Μελίνα / Τσαμοπούλου Μαρία
Χάλκινο μετάλλιο, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Πορτογαλία
Χάλκινο μετάλλιο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων, Ισπανία
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών 
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων

Σπανάκης Οδυσσέας / Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος
Xρυσό μετάλλιο, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U17, Πορτογαλία
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U19 
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U17 

Γιαννούλης Λάμπης / Μιχαλόπουλος Σίμος
4η θέση, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U17, Πορτογαλία
Χάλκινο μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U17 

Σωτηρίου Έλενα / Γιαννούλη Ελένη
4η θέση, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U17 Νεανίδων, Πορτογαλία
Χάλκινο μετάλλιο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων, Ισπανία
Xρυσό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U17 Νεανίδων

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΩΝ

Μιχαλόπουλος Γιώργος
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 11χρονα

Κοσμά Φραγίσκη
Aργυρό μετάλλιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 11χρονα

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ /  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ (OLY)
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ (OLY)

ΑΚΑΔΗΜΙA
SAILING SPOT

TOY ΑΚΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ

Τα τρίτα γενέθλια του sailing spot, γιορτάστηκαν τη φετινή χρονιά με 3 σημαντικές 
διακρίσεις για τον όμιλο! Ο αριθμός 3 όμως είναι κυρίαρχός και σε έναν άλλο 
τομέα αφού το sailing spot φέτος σχεδόν τριπλασίασε τον αριθμό των μαθητών 
του! Τριπλή είναι και η χαρά όλων καθώς η 6μηνιαία έρευνα ικανοποίησης των 
μαθητών μας, δείχνει συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης καθώς και βελτίωση 
όλων των δεικτών.

Ο χορός των διακρίσεων ξεκίνησε με τα φετινά Sports Market-
ing Awards. 
Το sailing spot απέσπασε 2 βραβεία, ένα χρυσό και ένα χάλκινο, 
ανάμεσα σε όλα τα αθλήματα, από όλη την χώρα. 

Στοιχείο που έχει εισάγει το sailing spot στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, είναι οι αγώνες. Όσοι συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις 
του έπρεπε μέσα από μια σειρά αγώνων να μπορούν να μετρούν 
τις δυνάμεις και την πρόοδό τους. 
Το match racing circuit που φτιάχτηκε για τον λόγο αυτό, για 
το τμήμα των ενηλίκων, έφτασε μέσα σε δυο χρόνια να είναι 
το κορυφαίο match racing circuit της χώρας, με το υψηλότερο 
επίπεδο συμμετεχόντων, φιλικό και παρείστικο κλίμα, υψηλού 
επιπέδου αγώνες και πολύ θέαμα! 
Για τον λόγο αυτό, κέρδισε φέτος το χρυσό βραβείο στην κατηγορία 
water sports!

Το νέο καλοκαιρινό camp του sailing spot, της ακαδημίας 
του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, αποτελεί ένα μεγάλο  
success story στον χώρο. Η εκθετική αύξηση των παιδιών που 
συμμετέχουν καθώς και το ρεύμα που έχει δημιουργηθεί για 

εγγραφές στο camp είναι απόδειξη για το πως η αγορά διψούσε 
για ένα εναλλακτικό ιστιοπλοϊκό camp. 
Ένα camp που πέρα από ιστιοπλοΐα θα είχε πολλαπλές 
δραστηριότητες στο πρόγραμμά του και τα παιδιά θα ζούσαν 
συνέχεια νέες εμπειρίες! Αυτό είναι το νέο καλοκαιρινό camp του 
ομίλου που απέσπασε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία kids/
youth/grassroots.

Πριν την εκπνοή του 2019, ήρθε και το τρίτο βραβείο για το 
sailing spot από τα φετινά Yachting Awards, που τιμήθηκαν οι 
πρωταγωνιστές του χώρου. 
Το sailing spot, με τις καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και 
την ποιοτική δουλειά που κάνει, αναγνωρίστηκε από την 
διοργάνωση και βραβεύθηκε τιμητικά για τη δουλειά που κάνει 
στο χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης.

Η συνεχής ανανέωση του υλικού είναι βασικός πυλώνας για να 
παρέχει κανείς υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην ιστιοπλοΐα. 
Την φετινή χρονιά αυτή η διαδικασία συνεχίστηκε σε όλα 
τα τμήματα με κορυφαία ενέργεια την αγορά ολοκαίνουριων 
πανιών για όλα τα σκάφη στα baby και kids.

03
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Μεγάλο ήταν και φέτος το γενικότερο πλάνο δράσεων του sailing spot. Πιστό στην ιδρυτική του υπόσχεση για την δημιουργία μιας 
μοναδικής μεγάλης ιστιοπλοϊκής παρέας, και φέτος διοργάνωσε ομαδικές δράσεις για όλους. Στο φετινό αγώνα δρόμου Ιωάννης 
Καποδίστριας, το sailing spot βραβεύτηκε για την πολυπληθέστερη ομάδα που συμμετείχε. 
Παράλληλα, διοργάνωσε αγώνες για όλα του τα τμήματα ενώ πολλοί από τους μαθητές του, ειδικά από τα τμήματα του SUP και adult, 
το εκπροσώπησαν με επιτυχία σε μεγάλες και διεθνείς διοργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. 

Μια βασική νέα δράση του sailing spot που ξεκίνησε την 
φετινή χρονιά είναι η προσπάθεια για ευαισθητοποίηση όλων 
των μαθητών στα θέματα που αφορούν την οικολογία και την 
προστασία της θάλασσας. 

Για παράδειγμα, σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές του sailing spot 
παροτρύνονται να χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιούμενα 
παγούρια για νερό και όχι μπουκάλια μιας χρήσης. 

Όμως το sailing spot πήγε και ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά 
και ενεργά πλέον προσπαθεί να μειώσει την ρύπανση και το 

πλαστικό στη θάλασσα. Όλα του τα φουσκωτά εφοδιάστηκαν με 
απόχες και κάδους και οι εκπαιδευτές ζήτησαν από τους μαθητές 
να εντοπίζουν σκουπίδια και πλαστικά στη θάλασσα ώστε να τα 
μαζεύουν.

Η ιδέα είναι απλή: 
Τα φουσκωτά του sailing spot, βρίσκονται κάθε Σαββατοκύριακο, 
όλο το χρόνο, όλη τη μέρα στη θάλασσα. Μοιραία εντοπίζουν 
πλαστικά και σκουπίδια όση ώρα κάνουν προπόνηση. Πλέον 
θα το κάνουν και ενεργά. Οι μαθητές θα ψάχνουν να εντοπίζουν 
σκουπίδια και οι εκπαιδευτές θα τα μαζεύουν! 

6.000+6.000+
followersfollowers

18 19ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2019  ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



Ολοένα και περισσότεροι ναυτικοί όμιλοι έχουν μπει τα τελευταία 
χρόνια στην διαδικασία οργάνωσης καλοκαιρινών camp για 
μικρά παιδιά. 
Παραδοσιακά ο στόχος των camp αυτών είναι η γνωριμία των 
παιδιών με το άθλημα της ιστιοπλοΐας και φυσικά τον όμιλο, 
ώστε με την έναρξη της νέας περιόδου τον Σεπτέμβριο, να 
υπάρχουν εγγραφές στις ακαδημίες του. 
Τα camp αυτά εστιάζουν παραδοσιακά στην ιστιοπλοΐα και είναι 
μια καλή πηγή εσόδων για τον όμιλο ώστε να μπορεί να στηρίξει 
την δραστηριότητα και τις αγωνιστικές του ομάδες. 
Η επαφή με το υγρό στοιχείο αλλά και με την ιστιοπλοΐα είναι 
κάτι που γενικά άρεσε στους γονείς και τα camp αυτά γνώρισαν 
μεγάλη άνθιση. Αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι οι όμιλοι μπήκαν 
στη διαδικασία οργάνωσής τους και έτσι ο κόσμος ξεκίνησε να 
μοιράζεται.
Το 2017 ξεκίνησε στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς μια 
ολοκαίνουργια δομή στις ακαδημίες του. 
Το sailing spot (www.iop.gr/sailingspot), ήταν το νέο μέρος στο 
οποίο μαθητές κάθε ηλικίας θα μπορούσαν να μάθουν ιστιοπλοΐα 
μέσα από 4 τμήματα ειδικά σχεδιασμένα για την ηλικία τους: 
baby, kids, youth, adult. 
Τμήματα που σαν βάση είχαν μοντέρνες μεθόδους εκμάθησης, 
και σαν βασικό πυλώνα την ευεξία και την διασκέδαση. 
Η ιστιοπλοΐα ήταν και πάλι το κέντρο της δράσης αλλά ο «sailing 
spotter» θα απολάμβανε πολλαπλές δραστηριότητες, εκδρομές 
και άλλες δράσεις που θα έδιναν μια ευχάριστη νότα στην 
«ομιλική» καθημερινότητα του μαθητή. 

Τα τμήματα σχεδιάστηκαν με βάση την ηλικία και όχι πάνω 
στη βάση ενός συγκεκριμένου τύπου σκάφους που θα περιόριζε 
λόγω σωματότυπου το κοινό. Επίσης, με αυτό το τρόπο, θα 
μπορούσε όλη οικογένεια συνολικά να αθλείται στον όμιλο το 
Σαββατοκύριακο.
Η πολυσυλλεκτικότητα αυτή στο πρόγραμμα του sailing spot, 
μας οδήγησε στην λύση και για το καλοκαιρινό camp. 

Το νέο camp (https://iop.gr/summercamp) σχεδιάστηκε με 
πολλαπλές δραστηριότητες και με τρόπο που το παιδί θα φεύγει 
κάθε απόγευμα από τον όμιλο με χαμόγελο και νιώθοντας ότι 
έκανε νέα πράγματα. 
Κύριο όχημα είναι φυσικά η ιστιοπλοΐα αλλά στο πρόγραμμα 
έχουν προστεθεί πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων. 
Χειροτεχνία, σκάκι, κολύμπι, βόλεϊ και πολλές άλλες δράσεις 
είναι μόνο μερικές από τις νέες δράσεις που μπήκαν στο 
πρόγραμμα. Ορισμένες από τις δράσεις αυτές, μπορούν να 
γίνονται και σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους τις θερμές 
ώρες της ημέρας ώστε τα παιδιά να είναι προστατευμένα. 
Τέλος, το παιδί φεύγει από τον όμιλο με δώρα και άλλες 
καθημερινές εκπλήξεις που βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την 
εμπειρία του στο camp.

Πλέον, το καλοκαιρινό camp του ΙΟΠ είναι το μεγαλύτερο 
και πληρέστερο του χώρου και συμβάλλει πολύ στην εύρεση 
μαθητών που συνεχίζουν την ιστιοπλοΐα και άρα και την 
μετέπειτα στελέχωση των αγωνιστικών ομάδων του ομίλου.
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ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΠΠΑ 
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

και ο προπονητής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
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Η προσπάθεια των τελευταίων χρόνων, για ποιοτική εκπαίδευση, 
σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, επίκαιρη ενημέρωση και φιλικό 
περιβάλλον, απέδωσε τα μέγιστα εκπαιδεύοντας το 2019, 30% περισσότερα 
άτομα από το 2018, που αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό όλων των 
τελευταίων ετών,  για την Σχολή μας. 

ΣΧΟΛΗ
ΑΝ.ΘΑΛΑΣΣΗΣ

TOY ΒΑΓΓΕΛΗ ΡΩΜΑΙΟΥ

Αναλυτικά, το 2018 φοίτησαν 142 στο τμήμα Αρχαρίων και 
28 στο τμήμα προχωρημένων ενώ το 2019 174 στο τμήμα 
Αρχαρίων και 51 στο τμήμα Προχωρημένων. Συνολικά 
εκπαιδεύτηκαν 225 μέλη μας. 

Για την κάλυψη των αναγκών της Σχολής  εντάξαμε στο στόλο μας 
το σκάφος ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΙ ( Dehler 38 ) με εκπαιδευτή τον κ. Σπύρο 
Κανάρη που μαζί με το σκάφος μας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,  το ΑΛΣ και το 
ΝΑΥΠΑΡΙΣ σκάφος μέλους μας, έφεραν σε πέρας την αυξημένη 
ζήτηση εκπαίδευσης στη Σχολή μας. 

Η εκπαίδευση πλέον, στο τμήμα προχωρημένων γίνεται με 
δύο σκάφη ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίζουν την χρήση 
συμμετρικού αλλά και ασύμμετρου μπαλονιού ( είμαστε οι 
μοναδικοί που προσφέρουμε αυτή την δυνατότητα στους μαθητές 
μας ) αλλά ταυτόχρονα να ενημερώνονται σφαιρικά για όλα τα 
σύγχρονα συστήματα πλοήγησης και πλεύσης.
Στο σκάφος μας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ έγινε γενική επισκευή στην 
μηχανή του, αντιοσμωτική προστασία στην γάστρα και η 

απαιτούμενη ετήσια συντήρηση και πλέον είναι σε άριστη 
κατάσταση καλύπτοντας με ασφάλεια τις ανάγκες της Σχολής.

Η προβολή της Σχολής γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
μέσω των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης όπου αυτό 
οφείλεται στην συνδρομή του Προέδρου μας, ενώ η πληρότητα 
της εκπαίδευσης γίνεται πόλος έλξης νέων εκπαιδευομένων εκ 
μέρους των αποφοίτων μας. Παράλληλα η παρουσία μας στα 
ιστιοπλοϊκά δρόμενα  υποστηρίζει  στα μέγιστα την προβολή μας.
Πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους εισηγητές των 
θεωρητικών μαθημάτων καθώς και τους εκπαιδευτές μας για 
το άριστο και φιλικό κλίμα, που επικρατεί στην διάρκεια της 
εκπαίδευσης.
 
Τέλος η άριστη συνεργασία Διοικητικού Συμβουλίου - 
Γραμματείας και ανθρώπινου  δυναμικού της Σχολής  είχε σαν 
αποτέλεσμα την επιτυχή λειτουργία της και την κατά γενική 
ομολογία καθιέρωσή της στην κορυφή της εκπαίδευσης μεταξύ 
των Σχολών Ανοικτής Θαλάσσης. 
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

RANKING LIST

Σαρωνικός, B Sport

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες

4 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 Ι.Ο. Πειραιώς 19.762 24

7 CODE ZERO GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R Ι.Ο. Πειραιώς 14.810 13

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες

25 EST EMAR GRE-75 X-35 OD Ι.Ο. Πειραιώς 40 1

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
6 CHRISTINA II GRE-655 DEHLER 38 (SD) Ι.Ο. Πειραιώς 13.166 17
15 AERIKO GRE-1956 HANSE 400e Ι.Ο. Πειραιώς 8.129 18
22 NAFPARIS GRE-1745 OCEANIS 38 Cruiser Ι.Ο. Πειραιώς 4.512 12
27 FISKARDO GRE-3141 OCEANIS 423 Ι.Ο. Πειραιώς 3.634 7
40 ALS  GRE-27 DUFOUR 425 GL Ι.Ο. Πειραιώς 763 2

Σαρωνικός, B Performance

Σαρωνικός, A Performance

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
2 ANDROMEDA GRE-49063 MOODY 39 Ι.Ο. Πειραιώς 8.643 14

Σαρωνικός, C Performance

Σαρωνικός, C Sport
Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
2 CHRISTINA GRE-1604 OYSTER 37 Ι.Ο. Πειραιώς 20.565 25
10 LINA II GRE-1257 SUN FAST 32i Ι.Ο. Πειραιώς 6.499 12
14 PELISSIMA GRE-922 FIRST 38 Ι.Ο. Πειραιώς 5.310 12
19 GREAT ESCAPE GRE-1574 SUN ODYSSEY 37.1DK Ι.Ο. Πειραιώς 4.104 10

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
9 HARA GRE-1520 SUN ODYSSEY 34.2 Ι.Ο. Πειραιώς 8.017 11
22 NEPHELE GRE-3033 FIRST 30E Ι.Ο. Πειραιώς 4.424 8
41 IVILATO GRE-1491 Moody 28 Ι.Ο. Πειραιώς 2.821 5

Σαρωνικός, D Sport

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
5 BLACK JACK GRE-4242 GP 42 Ι.Ο. Πειραιώς 11.714 15
6 CODE ZERO GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R Ι.Ο. Πειραιώς 10.811 10
28 CHRISTINA GRE-1604 OYSTER 37 Ι.Ο. Πειραιώς 1.157 1
31 AERIKO GRE-1956 HANSE 400e Ι.Ο. Πειραιώς 994 2
61 LINA II GRE-1257 SUN FAST 32i Ι.Ο. Πειραιώς 500 2
64 PELISSIMA GRE-922 FIRST 38 Ι.Ο. Πειραιώς 53 1

Ελεγχόμενου Στίβου

Θέση Σκάφος Αρ.Πανιών Τύπος Όμιλος Βαθμοί Αγώνες
63 CHRISTINA GRE-1604 OYSTER 37 Ι.Ο. Πειραιώς 2.966 4
64 ANDROMEDA GRE-49063 MOODY 39 Ι.Ο. Πειραιώς 2.918 5
71 CODE ZERO GRE-9442 GRAND SOLEIL 42 R Ι.Ο. Πειραιώς 2.302 2
84 FISKARDO GRE-3141 OCEANIS 423 Ι.Ο. Πειραιώς 1.689 2
91 IVILATO GRE-1491 Moody 28 Ι.Ο. Πειραιώς 1.390 2
104 ALS GRE-27 DUFOUR 425 GL Ι.Ο. Πειραιώς 763 2
105 NEPHELE GRE-3033 FIRST 30E Ι.Ο. Πειραιώς 760 1

Ανοικτής Θαλάσσης

ΣΚΑΦΩΝ ΙΟΠ
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Tέσσερις ημέρες έντονων συγκινήσεων και σπουδαίων ιστιοπλοϊκών 
μαχών,  η διοργάνωση του Πανελληνίου Ανοιχτής Θαλάσσης ORC 2019 
ήταν αδιαμφησβήτητα η μεγάλη διοργάνωση της χρονιάς όχι μόνο του 
Ιστιοπλοϊκού Ομιλος Πειραιώς, αλλά και της Ελλάδας στην ιστιοπλοΐα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ORC

TOY ΔΗΜΟΥ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ
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Tέσσερις ημέρες έντονων συγκινήσεων και σπουδαίων 

ιστιοπλοϊκών μαχών,  η διοργάνωση του Πανελληνίου 

Ανοιχτής Θαλάσσης ORC 2019 ήταν αδιαμφησβήτητα η μεγάλη 

διοργάνωση της χρονιάς όχι μόνο του Ιστιοπλοϊκού Ομιλος 

Πειραιώς, αλλά και της Ελλάδας στην ιστιοπλοΐα.

Περισσότεροι από 200 ιστιοπλόοι με 21 σκάφη, μεταξύ των 

οποίων και οι Ολυμπιονίκες, Τάκης Μάντης, Παύλος Καγιαλής, 

Δημήτρης Μούγιος, Δημήτρης Δεληγιάννης και Λεωνίδας 

Πελεκανάκης, αλλά και οι Γιάννης Μιτάκης, Παναγιώτης 

Καμπουρίδης και Μιχάλης Πατενιώτης που έχουν πάρει μέρος 

σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ανταγωνίστηκαν μέχρι την τελευταία 

κούρσα για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος στην ανοιχτή 

θάλασσα.

Το αγωνιστικό μέρος ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 

και το βράδυ ακολούθησε η απονομή των επάθλων, σε μία τελετή 

που τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Αθλητισμούς 

Λευτέρης Αυγενάκης, ο Δήμαρχος Πειραιώς Γιάννης Μώραλης, 

ο Βουλευτής Πειραιά  Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας 

Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Γενικός Γραμματέας 

Ναυτιλίας και Λιμενικών Υποδομών Ευάγγελος Κυριαζόπουλος 

και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της ΕΙΟ Ακης 

Τσαλίκης.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORC A
1. EX OFFICIO (Ν.Ο.Ε.) 
 με κυβερνήτη τον Γιώργο Πετρόχειλο

2. CODE ZERO-MASTIHASHOP (Ι.Ο.Π.) 
 με κυβερνήτη τον Μιχάλη Μπελέγρη

3. VELOS (Ν.Ο.Ε.) 
 με κυβερνήτες τους Παναγιώτη Μάντη / Παύλο Καγιαλή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟRC B
1. BLUE LINE (Ν.Α.Σ.Κ. “ΑΙΟΛΟΣ”) 
 με κυβερνήτη τον Γιώργο Δρακόπουλο

2. PEGA-MUSTO (Π.Ο.Ι.Α.Θ.) 
 με κυβερνήτη τον Δημήτρη Αλεβιζάκη

3. ANAX-VICTORIA – TECHNOSERVICE (N.O. Λαγονησίου) 
 με κυβερνήτη τον Νίκο Αναγνώστου

Το Πανελλήνιο Ανοικτής Θαλάσσης ORC διοργάνωσε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής 
Θαλάσσης (Ε.Α.Θ.) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.) και την αιγίδα του Δήμου Πειραιά.

Χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι North Sails, Sixt rent a car, Yamaha, ABOVE, Tsakos Group of Companies, VMG factory

Γιάννης Μώραλης
Δήμαρχος Πειραιά

NIKHTΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Γιάννης Παπαδημηρτίου
Πρόεδρος ΙΟΠ

Λευτέρης Αυγενάκης
Υφυπουργός Αθλητισμού

Γιώργος Μαυρωτάς
Γ.Γραμματέας Αθλητισμού 

Ευάγγελος Κυριαζόπουλος
Γ.Γ. Λιμένων Υπ. Ναυτυλίας
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ /  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Sailing Spot:
4  Πλήρη Σκάφη Omega με τον  
 εξοπλισμό τους και τρέιλερς

4  Μπαλόνια Omega
1 Τιμόνι Οmega
 
Optimist:
70 Πανιά
41 Άλμπουρα
38 Μάτσες
42 Πίκια
31  Τιμόνια
32  Καρίνες
31  Σκάφη
16 Τρέιλερ

420:
5 Άλμπουρα
6 Μάτσες
4  Σπινακόξυλα
10 Καρίνες
5  Τιμόνια
12  Μαϊστρες
21 Φλόκοι
8  Μπαλόνια
5  Σκάφη
5  Τρέιλερ

Με συνεργασία με την εφορία αθλητισμού και όλους τους ανθρώπους του 
ομίλου,   πραγματοποιήσαμε  όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής 
σκαφών,  φουσκωτών, αυτοκινήτων και τρέιλερ μεταφοράς ώστε να είναι 
στην διάθεση των αθλητών για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

ΕΦΟΡΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

TOY ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ

470:
9 Άλμπουρα
3  Μάτσες
6     Σπινακόξυλα
4     Καρίνες
3  Τιμόνια
18 Μαϊστρες
16  Φλόκοι
12 Μπαλόνια
5 Σκάφη
5  Τρέιλερ

Laser:
15 Πάνω Άλμπουρα
14 Κάτω Αλμπουρα  STD
6 Kάτω Αλμπουρα  RDL
5   Κάτω Αλμπουρα   4,7
16  Μάτσες
20  Πανιά  STD
9    Πανιά   RDL
4   Πανιά  4,7
13 Καρίνες
12  Τιμόνια
9  Σκάφη
9  Τρέιλερ
1  Weather Station

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

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

Europe:
3  Σκάφη

Lightning:
1  Σκάφος

RS.X:
1 Σκάφος

Zapp:
1 Σκάφος

Ιστιοφόρο:
1   Σκάφος

Φουσκωτά:
9     Σκάφη

Κουρίτα Ναυκλήροu:
1

Aυτοκίνητα:
1  NISSAN  
 PRIMA STAR
1  FIAT  
 SCUDO

Παραχωρήθηκε από την 
Ε.Ι.Ο. ένα καινούργιο 
σκάφος 470, προς 
χρήση.

Το 2019 παρά τις οικονομικές δυσκολίες, με τη σωστή 
οικονομική διαχείρηση και τη συνεργασία της εφορίας 
αθλητισμού και όλων των ανθρώπων του ομίλου, καταφέραμε 
και φέτος να συντηρήσουμε τα υπάρχοντα σκάφη και υλικά, 
φουσκωτά, μηχανές και οχύματα του ομίλου μας και παράλληλα 
να να προχωρήσουμε σε ορισμένες προσθήκες, ώστε να είναι 
στην διάθεση των αθλητών για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Εγινε καταγραφή των υλικών που είναι για καταστροφή και 
συντάχτηκε το αντίστοιχο πρωτόκολλο καταστροφής. 

Επίσης στο σκάφος Μακεδονία, έγιναν εκτεταμένες επισκευές, 
αναναιλωθηκαν και εκδόθηκαν νέα πιστοποιητικά ναυσιπλοΐας.

Αγοράστηκε μετεωρολογικός σταθμός για χρήση από την 
αθλητριά μας Καραχάλιου Βασιλεία.

Αγοράστηκαν ένα κάτω άλμπουρο LASER RDL και ένα πανί 

Laser Std, δύο σκάφη Optimist και πανιά, καθώς επίσης και 
10 πανιά Optimist (μπλε-κίτρινο) και 4 πανιά Fat heat για τις 
ακαδημίες.
Προστέθηκε στο στόλο του Ομίλου ένα φουσκωτό σκάφος  
Tornado 5.40 χρώματος γκρί και αγοράστηκαν και 
τοποθετήθηκαν εμπρός και πίσω καθίσματα στο deck.

Αγοράστηκε μιά εξωλέμβια μηχανή 60ΗΡ σε συνδιασμό με 
χορηγία από την εταιρεία YAMAHA Μοτοδυναμική. 

Παραχωρήθηκαν στον ομιλό μας από τον αθλητή μας  
Παναγιώτη Μάντη (OLY), 1 κατάρτι 470  Superstars, 1 μάτσα 
470 VMG Factory, 2 set πανιά 470 North Sails και 1 φλόκος 
North Sails. 
Επίσης 1 κατάρτι 470 για χρήση από τον αθλητή μας Νικόλαο 
Μπριλάκη και 1 μπαλόνι, 1 φλόκος για χρήση από την αθλήτριά 
μας Αριάδνη Σπανάκη.

Την φετινή χρονιά 2019 απογράφθησαν τα εξής υλικά περιουσίας ομίλου:
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Με συνεργασία με την εφορία αθλητισμού και όλους τους ανθρώπους του 
ομίλου,   πραγματοποιήσαμε  όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής 
σκαφών,  φουσκωτών, αυτοκινήτων και τρέιλερ μεταφοράς ώστε να είναι 
στην διάθεση των αθλητών για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

ΕΦΟΡΙΑ
ΛΙΜΕΝΟΣ

TOY ΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Το 2019 οι δραστηριότητες της Εφορίας περιορίστηκαν στην 
συντήρηση των κτηριακών υποδομών και αυτό γιατί ακόμη και 
σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς 
ως προς τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν μετά το θέμα που 

ανέκυψε από την μελέτη στατικότατος των προβλητών. 

Μελετήθηκε και βρίσκεται στο στάδιο των προσφορών, η 
αντικατάσταση των ραμπών καθέλκυσης των σκαφών τριγώνου.  
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ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΠΠΑ 
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

και ο προπονητής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ / ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Άλλη μία χρονιά γεμάτη εκδηλώσεις, χαμόγελα, χαρές, συγκινήσεις 
και όλα αυτά μέσα από τον αθλητισμό όπου ο αθλητισμός ως ιδεώδες 
κοινωνικοποιεί και συνδέει με δεσμούς φιλίας τους συναγωνιζόμενους, 
τους συνηθίζει στην αναγνώριση της αξίας των αντιπάλων και στην ανάπτυξη 
του σεβασμού. Εξάλλου, οι κορυφαίοι αθλητές λειτουργώντας ως πρότυπα 
μπορούν να επηρεάζουν τους νέους σε κρίσιμα κοινωνικά θέματα, όπως 
είναι η βία, τα πρότυπα, τα ναρκωτικά κ.ά. Οι ευεργετικές επιδράσεις του 
αθλητισμού επεκτείνονται και στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, 
τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τον ευγενή συναγωνισμό ή άλλες αρετές, 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την προαγωγή της κοινωνικής ζωής και 
συνείδησης.

ΕΦΟΡΙΑ
ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ

TOY ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

6 / Ιανουαρίου
Αγιασμός Υδάτων, κοπή πίτας μελών, κοπή πίτας αθλητών, 
Τιμητικές Βραβεύσεις «Αθλητές της χρονιάς»

27 / Ιανουαρίου
Απονομή επάθλων  «Χειμερινό Κύπελλο 2019».

3 / Φεβρουαρίου
Συμμετοχή αθλητών του ομίλου μας  σε  αγώνα δρόμου στην 
Αίγινα εις μνήμην του μέλους μας «Κυριάκου Γκαρή».

17 / Φεβρουαρίου   
Απονομή  αγώνων εις μνήμην Οδυσσέα Εσκιντζόγλου (OLY)  
«Κύπελλο Ολυμπιονικών 2019».

2 / Μαρτίου
Φιλοξενία παιδιών στον όμιλο μας  από την «Κιβωτό του 
Κόσμου» για ιστιοπλοϊκές εμπειρίες.

11 / Σεπτεμβρίου
Απονομή διπλωμάτων στους μικρούς μας φίλους συμμετέχοντες   
στο Summer Camp 2019 της ακαδημίας μας Sailing Spot.

22 / Σεπτεμβρίου
Απονομή αγώνων «Πανελλήνιο ORC 2019».

6 / Δεκεμβρίου
Απονομές αγώνων «Σάββα Γεωργίου 2019», «Ανδρέα Ζιρώ 
2019», «Αναστασίου Σούλη 2019» & απονομές διπλωμάτων 
Σχολών Ανοικτής Θαλάσσης.

8 / Δεκεμβρίου
Οικονομική  βοήθεια  από τους  συμμετέχοντες αθλητές του 
αγώνα  «Κύπελλο Χιόνων 2019» για προσφορά στην Εταιρεία 
Προστασίας Ανηλίκων «Καλός Ποιμήν» η οποία αποτελεί 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

15 / Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο GALA μελών του ομίλου μας.

15 / Δεκεμβρίου 
Χριστουγεννιάτικο παιδικό θεατρικό από την ακαδημία μας  
Sailing Spot.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ (Σ.Ε.Ο.)
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.)
Δήμος Πειραιά
Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Πειραιά
Περιφέρεια Αττικής 
Γενική Διεύθυνση βιώσιμης 
ανάπτηξης & κλιματικής αλλαγής
Διεύθυνση Αθλητισμού & 
Πολιτισμού 
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά
Ε’ Λιμενικό τμήμα Ζέας
Λιμεναρχείο Αίγινας
Λιμεναρχείο Πόρου
Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά (ΕΚΙΠ)
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Υ.Ν.Α.Ν.Π. / Α.Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ / 
Υπηρεσία Μουσικής 
Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς
ΕΝΑΚ Ναυαγοσωστική
Ν.Α.Ο. Βούλας
Ν.Ο. Αίγινας
Ν.Ο. Βουλιαγμένης
Ν.Ο.Κ.Β.
Ο.Σ.Φ.Π.

Boats & Yachting Magazine
Cosmos (Ι.Καραπέτης)
Lion Hellas (SIXT)
North Sails
ΟPEN Τηλεόραση
Pharmasept
SKAI Τηλεόραση
Skipper OnDeck Magazine
Tsakos Shipping 
Αλευρομύτης Νικόλαος
Βασατής Αλέξανδρος
Γαλάνη Ρούλα
Γερολυμάτος Γεράσιμος
Γιαννούλη Νίκη
Διαμαντάκη Λίζα
Ζάγκας Νικόλαος
Καγιαλής Παύλος (OLY)
Κανάρης Σπύρος
Καραγιώργος Δημήτρης

Καρατζάς Παντελής
Καρζής  Χάρης
Κασκούρας Βασίλειος
Καταζής Ιωάννης
Κουρής Σταύρος
Μάντης Παναγιώτης  (OLY)
Μιτάκης Μιχαήλ (OLY)
Μπριλάκης Νικόλαος
Νικολαΐδης Άνθιμος
Οικ. Ανδρέα Μιχαλόπουλου
Παπαδόπουλος Μιχαήλ
Παπαθεοδούλου Δέσποινα
Πορτοσάλτε Βασίλειος (OLY)
Σκορδίλης Θόδωρος 
Σκυλίτζης Παύλος
Σπανάκη Αριάδνη
Τόλικα Φωτεινή
Τσαρούχης Ευθύμης
Φλουρή Ρούλα

ABOVE ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
BMW ΣΠΑΝΟΣ ΑΕ
EUMARIA VITEX
METROPOLITAN HOSPITAL
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ (YAMAHA)
PHILIPS
SAMSUNG

LALIZAS
SAIL MARINE
VMG FACTORY
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