
Ο Ι.Ο.Θ. ιδρύθηκε το 1933 από νέους που είχαν 
αναπτυγμένη την φλόγα της αγάπης για την 
θάλασσα με όραμα την ανάπτυξη των θαλασσίων 
αθλημάτων και την κοινωνική προσφορά. Με την 
πάροδο των χρόνων και μετά από πολλές 
δοκιμασίες γνωρίζει μεγάλη άνθηση και φθάνει 
σήμερα να αριθμεί περίπου 300 αθλητές και περί 
τα 270 τακτικά μέλη. 
 

Σήμερα στον Ιστιοπλοϊκό λειτουργούν τμήματα 
Ιστιοπλοΐας, Κωπηλασίας, Τεχνικής Κολύμβησης, 
Κάνοε-καγιάκ και Αγωνιστικού Μπριτζ. 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ 
ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  

ΕΛΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΝΑ ΧΑΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ. 
 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ 
O Ι.Ο.Θ. στην προσπάθειά του να ξανακάνει τον 

Θερμαϊκό Κόλπο κομμάτι της καθημερινής ζωής 
του κόσμου της Θεσσαλονίκης μαθαίνει τα παιδιά 
να σέβονται και να αγαπούν την θάλασσα. Στόχοι 
μας , η προώθηση των αγωνιστικών κατηγοριών 
optimist Laser 4.7 και 420. 

Αποτέλεσμα της προσπάθειά μας ήταν να 
μαζέψουμε στο τμήμα αρχαρίων 30 παιδιά και για 
πρώτη φορά να δημιουργήσουμε 2 τμήματα 
αρχαρίων όπως πιλοτικά δημιουργήσαμε τμήμα 
αρχαρίων για παιδιά μικρότερα των 7 ετών, τα 
οποία μέσα από το παιχνίδι και την συμμετοχή 
στην ομάδα παίρνουν τα πρώτα μαθήματα 
Ιστιοπλοΐας.  

 

Ωστόσο και στις μεγαλύτερες ηλικίες είχαμε πολλούς 
αθλητές με πολλές επίσης διακρίσεις. Κατά την 
αγωνιστική περίοδο 2011-2012  είχαμε συμμετοχές σε 9 
αγώνες σε 4 διαφορετικές κατηγορίες και πήραμε 4 
κύπελλα και 8 μετάλλια. Επίσης είχαμε πολύ καλά 
αποτελέσματα στο Πανελλήνιο 420 Πάρος-Πανελλήνιο 
Laser 4.7-Πανελλήνιο optimist. 
 
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 

Το τμήμα είχε μία εξαιρετική πορεία στον χώρο του 
ναυταθλητισμού. Από το 1996  μέχρι το 2011 σε 
Πανελλήνιο επίπεδο κατέκτησε 52 χρυσά , 32 αργυρά 
και 39 χάλκινα μετάλλια. Είχε 12 συμμετοχές  σε 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα και μία συμμετοχή σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Από το 2011 δύο αθλητές μας 
συμμετείχαν στην Βαλκανική ομάδα, νέοι αθλητές 
συμμετέχουν σε διασυλλογικούς αγώνες και γενικά το 
τμήμα μας εμπλουτίζεται συνεχώς με άριστο δυναμικό. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

Είναι η εξέλιξη ενός Κολυμβητή που χρησιμοποιεί 
μονοπέδιλο ή διπλά πέδιλα είτε στην επιφάνεια του 
νερού είτε υποβρύχια. Η ταχύτητα των κολυμβητών 
είναι βελτιωμένη κατά 33% περίπου σε σύγκριση με την 
κλασσική κολύμβηση.  

Τα πρωταθλήματα οργανώνονται από την CMAS. Το 
1ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξήχθη στην Ιταλία το 
1967 ενώ το 1ο Παγκόσμιο στην Γερμανία το 1976.Το 
1961 ιδρύεται στον Ι.Ο.Θ. το τμήμα υποβρύχιας αλιείας 
και επιφανείας .Το τμήμα δραστηριοποιείται τυπικά έως 
το 1963.Το 1971 ξεκινάει εκ νέου η δραστηριοποίησή 
του. Το 1972 γίνεται η εγγραφή στην Ελληνική 
Ομοσπονδία. Από τότε δραστηριοποιείται  σε όλες τις 
εκδηλώσεις και αγώνες. Πανευρωπαϊκό 2011 –Χρυσή 
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Δ. Φυργαδιώτη. Μεγάλες 
επιτυχίες επίσης στο Χειμερινό 2012 -  Ημερίδα; Ορίων 
21-04-2012 , OPEN 2012. 
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΡΙΤΖ 
 

Το 1983 πραγματοποιείται η πρώτη ημερίδα 
στον ΙΟΘ.Ο κος Ι. Κούμενος ήταν ιδρυτικό μέλος 
του τμήματος και διετέλεσε και πρόεδρος της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ . Στον ΙΟΘ κάθε 
Τετάρτη γίνονται τα εβδομαδιαία Τουρνουά με 
μεγάλη συμμετοχή τα οποία συνεχίζονται και όλο 
το καλοκαίρι .Έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα 
μαθήματα αρχαρίων και ελπίζουμε σε μία ομαλή 
αγωνιστική δραστηριότητα και των νέων αθλητών. 
Αρχές Οκτωβρίου θα ξεκινήσει μία νέα σειρά 
μαθημάτων και θα διαρκέσει περίπου 3 μήνες. 

 
Περισσότερες πληροφορίες από την διαιτητή 

των αγώνων κα Κουκουβού Γεωργία τηλ. 
6977675301.  
  
ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ 

Το κάνοε – καγιάκ είναι συναρπαστικό 
αγώνισμα αντοχής – ταχύτητας και δύναμης. 
Διεξάγεται σε φυσικούς στίβους (ποταμούς-
λίμνες)ή τεχνικούς ήρεμων νερών. 
Σκοπός του αγώνα είναι να διανυθεί μία 
συγκεκριμένη απόσταση χωρίς εμπόδια σύμφωνα 
με τους κανονισμούς σε όσο το δυνατόν σύντομο 
χρόνο. Παρά τις αντιξοότητες ο προπονητής του 
τμήματος Ισαάκ Βαρενίδης έχει δώσει μία ανοδική 
πορεία στο τμήμα. 
 
Συμμετοχές : 
Απρίλιος 2012: Πρόκριση για την Εθνική Ομάδα 
στον Σχοινιά στο πρωτάθλημα εφήβων-ανδρών με 
Βερενίδη Στάθη , Δημόπουλο Στέφανο και Τσάτσα 
Γιώργο. 
Ιούνιος 2012: Πρόκριση για Εθνική Ομάδα εφήβων, 
στον Σχοινιά με συμμετοχή Δημόπουλου Στέφανου 
και Τσάτσα Γιώργου. 
Ιούλιος 2012: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών –
εφήβων στον Σχοινιά με συμμετοχή 15 αθλητών. 
Αύγουστος 2012: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ανάπτυξης στο Μεσολόγγι με συμμετοχή 6 
αθλητών. 
  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
  
Από τον Ιούλιο του 2012 ξεκίνησε η προσπάθεια 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω facebook. Μέχρι 
στιγμής αριθμούμε    45  φίλους. 
  
Μέσα στον Ιούλιο ξεκινά η ανακαίνιση των 
εγκαταστάσεων του εστιατορίου του ΙΟΘ η οποία θα 
διαρκέσει περίπου ένα μήνα. 
 

Ο Όμιλός μας καλωσορίζει τα νέα μέλη που 

προστέθηκαν στην παρέα μας από τον Ιανουάριο του 
2012 μέχρι σήμερα και τους εύχεται τα καλύτερα.  
 
 
 
 
 
 


