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Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς, Όλοι μαζί, Μια οικογένεια που προχωρά 
ακάθεκτη για ολοένα και περισσότερες διακρίσεις! 
 
Όλοι μαζί, Μια οικογένεια που προχωρά ακάθεκτη για ολοένα και περισσότερες 
διακρίσεις! 
 
Και τη φετινή αγωνιστική χρονιά, ο ΙΟΠ αποχαιρετά τα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα με σημαντικές, σαρωτικές νίκες. 
 
Η ∆ιοίκηση του Ομίλου, έχοντας ως κύριο καθημερινό της στόχο να βρίσκεται 
κοντά στους αθλητές του Ομίλου, συγχαίρει όλους τους προπονητές και αθλητές 
για τα αποτελέσματά τους αλλά κυρίως για την ουσιαστική προσπάθειά τους. 
 
Σε μια εποχή όπου η συνεισφορά της πολιτείας στον αθλητισμό είναι πολύ 
περιορισμένη εως μηδενική, η ∆ιοίκηση του ΙΟΠ φροντίζει ώστε η ανάδειξη των 
νέων ταλέντων και η συνέχιση της ανοδικής πορείας των αθλητών του να γίνεται 
χωρίς εμπόδια και με ανοιχτά πανιά, έχοντας ως προορισμό τη νίκη και την 
επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 
 
Η ολοένα και πιο δυνατή πορεία του ΙΟΠ, οι μεγάλες διακρίσεις σε ελληνικούς και 
παγκόσμιους αγώνες καθώς και η σωστή διαχείριση των οικονομικών και 
διοικητικών του θεμάτων, είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς συλλογικής 
προσπάθειας. 
 
Ο Πρόεδρος κ.Γιάννης Παπαδημητρίου δήλωσε: 
"Αθλητές, Προπονητές και ∆ιοίκηση ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν 
εκείνα τα θεμέλια, που παρά την αλμύρα της θάλασσας, κάθε μέρα "χτίζουν" έναν 
ΙΟΠ δυνατό, σίγουρο και Πολυνίκη! 
Αρωγοί, συνταξιδιώτες στην προσπάθειά μας και ταυτόχρονα ακρογωνιαίοι λίθοι 
για την ανάπτυξη του ΙΟΠ είναι οι γονείς των παιδιών, όπου στέκονται δίπλα στον 
Όμιλο, τον στηρίζουν οικονομικά και φυσικά εμψυχώνουν τα παιδιά, το μέλλον της 
χώρας μας! 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης δίνουμε στους προπονητές του Ομίλου που, με 
την εμπειρία, τη γνώση και τη μεθοδικότητά τους, δημιουργούν τις καλύτερες 
βάσεις ανάπτυξης των νέων ταλέντων μας, φέρνοντας συνέχεια ξεχωριστές 
διακρίσεις στον Όμιλο! 
Η ∆ιοίκηση του Ομίλου είναι εδώ και θα στηρίζει πάντα!" 



 
Παρά τα ταμειακά προβλήματα του Ομίλου, αθλητές, γονείς, προπονητές και 
Όμιλος καταφέρνουν να επιτυγχάνουν νίκες που κάνουν και θα συνεχίσουν να 
κάνουν περήφανη όλη την Ελλάδα! 
 
Με τη σωστή διαχείριση των οικονομικών θεμάτων και τη συνεχή επένδυση σε 
έργα υποδομής, βασική αποστολή της είναι η βελτίωση της οικονομικής του 
κατάστασης, η ανάπτυξη του Ομίλου και η διατήρησή του στην κορυφή! 
 
Στον ΙΟΠ, αθλητές, γονείς, προπονητές, στελεχιακό δυναμικό και ∆ιοίκηση  
ενώνουμε τις δυνάμεις μας και γινόμαστε ένα 
 
Η οικογένεια λοιπόν του ΙΟΠ είναι πάντα μαζί, στηρίζοντας τις προσπάθειες των 
παιδιών, των αθλητών μας! 
 
Κρατάμε λοιπόν τα πανιά ανοιχτά και συνεχίζουμε να προσπαθούμε και να 
καμαρώνουμε τον ΙΟΠ εκεί ψηλά όπου είναι και εκεί ψηλά που του αξίζει, στην 
ΠΡΩΤΗ θέση!  
 
Ο απολογισμός μεταλλίων στα Πανελλήνια είναι: 
12 ΧΡΥΣΑ 
5 ΑΡΓΥΡΑ 
3 ΧΑΛΚΙΝΑ 
 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των πληρωμάτων μας οι οποίοι είναι και 
η Εθνική Ομάδα: 
 
470 
Μάντης Παναγιώτης - Καγιαλής Παύλος,  1η νίκη ανδρών 
Τσιμπουκέλης Αντώνης - Κοντάκης Βασίλης, 2η θέση Ανδρών & 1η νίκη 470 
νέων 
Παγίδα ∆ήμητρα - Στρατηγίου Αλίνα, 1η νίκη 470 γυναικών 
 
Finn 
Γιάννης Μιτάκης, 1η νίκη 
420 
 
Ταβουλάρη Κατερίνα - Κουτσουμπού Φωτεινή, 1η νίκη στην κατηγορία 
Ν.κοριτσιών & 2η θέση γενικής 
Γουργιώτης Βασίλης - Παππάς, 3η θέση στην κατηγορία παίδων 



Γκαρή Νατάσσα - Πατεράκη Βικεντία, 1η νίκη στην κατηγορία κορασίδων 
 
Laser 
Χρυσός Νικόλαος, 2η θέση LASER STD Ανδρών 
Παπαδόπουλος Ορέστης, 1η νίκη LASER 4.7 Παίδων 
Παλαιού Κυριακή, 2η θέση LASER 4,7 Κορασίδων 
Λεουτσάκος Κυριάκος, 2η θέση LASER 4.7 Εφήβων 
 
49er 
Σωτηρίου Στέλιος - Παναγιωτίδης Αλφόνσο, 1η νίκη 
Χειμώνας Ευάγγελος - Μπενάκης ∆ημήτρης, 2η θέση 
Καφετζιδάκης Χριστόφορος & Αναστάσιος, 3η θέση 
 
Optimist 
Σπανάκη Αριάδνη, 1η νίκη στην κατηγορία κοριτσιών 
Σπανάκης Οδυσσέας, 1η νίκη στην κατηγορία παίδων 
∆ρόσος Γιώργος, 4η θέση στην κατηγορία αγοριών 
Σχινάς Αλέξανδρος, 5η θέση στην κατηγορία αγοριών 
 
2.4 mR 
Πατεράκης Νικόλαος, 1η νίκη 
Σαραφίδης Λουκάς, 3 θέση 


