
 

 

 

 

 

  

Ο   ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ είναι ελληνικός αθλητικός σύλλογος που δραστηριοποιείται στον υγρό στίβο.  Ιδρύθηκε το 1998 και 
επί 20 συναπτά έτη πρωταγωνιστεί στα ελληνικά κολυμβητικά δρώμενα, αφού ειδικά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μέσα στις 8 
καλύτερες ομάδες της ελληνικής κολύμβησης. Αναπτύσσει κατά κύριο λόγο τις δραστηριότητές του στο «Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Περιστερίου» που βρίσκεται στη περιοχή της Κηπούπολης στον Άγιο Ιερόθεο (Πεύκων και Ευκαλύπτων) ,αλλά και στο 
«Ολυμπιακό Κολυμβητήριο» ( Ο.Α.Κ.Α. ). Η Γραμματεία του συλλόγου (τηλ./FAX: 210-5055077) βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο 
του κολυμβητηρίου και λειτουργεί από τις 16:30 - 21:00. Επίσης σε απόσταση μόλις 20 μ. και επί της οδού Ευκαλύπτων 53, 
λειτουργεί το Γυμναστήριο του Συλλόγου, πλήρως εξοπλισμένο, στο οποίο όλοι οι αθλητές γυμνάζονται πριν ή μετά τις 
προπονήσεις τους στην πισίνα. 
 
Καθώς η κολύμβηση είναι το άθλημα - αφετηρία για κάθε παιδί, χωρίς καμία επιβάρυνση για το μυοσκελετικό σύστημα και 
βοηθάει στην ομοιόμορφη διάπλαση του σώματος, στόχος μας είναι αφενός να προσελκύσουμε τα νέα παιδιά στον αθλητισμό 
μέσω των ακαδημιών και αφετέρου να αναπτύξουμε την αγωνιστική κολύμβηση.  Στο ΓΛΑΥΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ καλλιεργούνται 
δύο αθλήματα του υγρού στίβου. Η κλασσική  και η τεχνική κολύμβηση. Αυτή τη στιγμή  έχει δυναμικό 450 αθλητών-τριών και 
στα 2 τμήματα, αποτελώντας μία από τις ανερχόμενες δυνάμεις του Ελληνικού υγρού στίβου. 
 
Και στα δύο τμήματα υπάρχουν αρκετοί αθλητές και αθλήτριες που έχουν επιδείξεις πολλές και σπουδαίες επιτυχίες, τόσο εντός 
όσο και εκτός Ελλάδος 
 
Στην Κλασσική κολύμβηση συγκεκριμένα, υπάρχουν τα εξής τμήματα: Μικρή πισίνα, ακαδημίες, επίλεκτα, προαγωνιστική και 
αγωνιστική κατηγορία. Οι αθλητές, -τριες του Γλαύκου Περιστερίου έχουν σημειώσει σημαντικές διακρίσεις σε πανελλήνια 
πρωταθλήματα, μεσογειακά κύπελλα, βαλκανικούς και πανευρωπαϊκούς αγώνες, και κάποιοι από αυτούς είναι και κάτοχοι 
πανελληνίων ρεκόρ. Σημαντικό επίτευγμα η συμμετοχή αθλητή μας σε παγκόσμιους αγώνες κολύμβησης. Τις χρονιές 2015 και 
2016 αναδείχτηκε πρωταθλητής Ελλάδος στην Κατηγορία Νεανίδων, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών, ενώ χρόνο με 
χρόνο όλο και περισσότεροι αθλητές, -τριες κερδίζουν μετάλλια και θέσεις στην οκτάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αθλητές, -
τριες της προαγωνιστικής κατηγορίας.  
 
Στην τεχνική κολύμβηση, η οποία δημιουργήθηκε το 2007 και βρίσκεται σχεδόν πάντα στην κορυφή, υπάρχουν δύο τμήματα, 
ακαδημίες - προαγωνιστική και αγωνιστική κατηγορία. Οι αθλητές της διακρίνονται συνεχώς και αρκετοί είναι κάτοχοι 
Πανελληνίων ρεκόρ, μεταλλίων σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα τεχνικής κολύμβησης, μέλη της εθνικής ομάδας 
τεχνικής κολύμβησης. Στην κατηγορία ΟΠΕΝ τεχνικής κολύμβησης η ομάδα του Γλαύκου έχει ανέβει σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια. Το 2016 ο Γλαύκος Περιστερίου στέφθηκε πρωταθλητής στις Γυναίκες και 1ος στη γενική βαθμολογία και το 2017 
πρωταθλητής στους Άνδρες. Στα πρωταθλήματα κατηγοριών κάθε χρόνο υπάρχει αύξηση μεταλλίων και πολύ καλών επιδόσεων 
και πάντα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων. Το 2016 και εκεί στέφθηκε πρώτος στην κατηγορία γυναικών, ενώ το 2017 
στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στη γενική βαθμολογία και πρωταθλητής στους άνδρες. Για 2 συνεχόμενες χρονιές 2016 και 
2017 είναι πρωταθλητής και στην προαγωνιστική κατηγορία. 
 
Τα τελευταία πέντε χρόνια, ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ βρίσκεται στην ελίτ των κολυμβητικών ομάδων. Εξελίσσεται σε πρώτη 
δύναμη στο Περιστέρι συνδυάζοντας τη σωστή δουλειά του έμπειρου προπονητικού δυναμικού, την ισχυρή θέληση των αθλητών 
για διακρίσεις και υγιή αθλητισμό, αλλά και τις σωστές κινήσεις που γίνονται από πλευράς Διοίκησης. 
 
Υπεύθυνοι προπονητές στο τμήμα Κλασσικής κολύμβησης είναι οι: Βέζος Νίκος, υπεύθυνος και προπονητής αγωνιστικής, 
Διδάκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. με διδακτορικό δίπλωμα, με υποτροφίες, έρευνες στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και πλούσιο 
διδακτικό έργο, Γέρου Νώντας, υπεύθυνος προαγωνιστικής, Πεθεριώτη Βασιλική και Λάιου Αναστασία, προπονήτριες 
προαγωνιστικής, επίλεκτων και ακαδημιών, Πεθεριώτη Σωτηρία και Βογιατζή Χριστίνα προπονήτριες ακαδημιών και Κανόνη 
Ιωάννα, Βογιατζή Σάντυ, Πεθεριώτη Σωτηρία, Βογιατζή Χριστίνα, Ρακοπούλου Φρόσω και Γοργάκη Κατερίνα, προπονήτριες 
μικρής πισίνας. 
 
Υπεύθυνος τμήματος τεχνικής κολύμβησης και προπονητής αγωνιστικής είναι ο Σπυριούνης Γρηγόρης, διπλωματούχος ΤΕΦΑΑ, 
και ειδικότητα από τη σχολή της Γ.Γ.Α. στο άθλημα της τεχνικής κολύμβησης, καθώς και πρωταθλητής κολύμβησης επί σειρά 
ετών, πρωταθλητής τεχνικής κολύμβησης και μέλος της Εθνικής ομάδας Τεχνικής κολύμβησης. Υπεύθυνη στις ακαδημίες και 
στην προαγωνιστική η Βάσια Δαγρέ, χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης, με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α. στο  
άθλημα της τεχνικής κολύμβησης. Συνεργάτης προπονητής είναι ο Γιώργος Μυρίλος, προπονητής αθλητών με 7 παγκόσμια 
ρεκόρ και 2 πανευρωπαϊκών, υπεύθυνος στο ΟΑΚΑ 
 
Η πλειοψηφία των προπονητών μας είναι πρώην αθλητές, απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(ΤΕΦΑΑ), με δίπλωμα ναυαγοσωστικής, έμπειροι σε αυτό που κάνουν, διότι το κάνουν αρκετά χρόνια και το αγαπάνε ιδιαίτερα. 
 
Ο ΓΛΑΥΚΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ διοργανώνει εδώ και 18 χρόνια ανελλιπώς και με συνέπεια τους μακροβιότερους αγώνες με την 
ονομασία 'ΤΡΟΠΑΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ', που από το 2012 έχουν μετονομαστεί σε "ΤΡΟΠΑΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ - ΤΣΕΤΣΕΛΕΙΑ" και είναι   
αφιερωμένοι στη μνήμη της Ευδοκίας και του Άγγελου Τσετσέλη.   Είναι αγώνες - θεσμός για τα αθλητικά δρώμενα της πόλης 



μας, οι οποίοι στέφονται με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή πολλών αθλητών της ελληνικής κολύμβησης και τα τελευταία 
χρόνια και από τη Κύπρο και το εξωτερικό.. 
 
Σε επίπεδο συλλόγου, διοργανώνει δύο εκδηλώσεις για τους μικρούς του αθλητές, μία στην αρχή της σεζόν για να τους 
καλωσορίσει και μία τις απόκριες, καθώς επίσης και εκδηλώσεις όπου βραβεύονται οι καλύτεροι αθλητές του, Επιπλέον, 
διοργανώνει στο χώρο του γυμναστηρίου διαλέξεις με σημαντικούς επιστήμονες που έχουν σχέση με τον αθλητισμό (γιατροί, 
διατροφολόγοι, φυσικοθεραπευτές), καθώς και απογεύματα διασκέδασης για τους αθλητές του. Τέλος, αναπτύσσει έντονη 
φιλανθρωπική δράση και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις ενέργειες του Δήμου Περιστερίου στα πλαίσια της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και στήριξης. 
  
Θα ήταν παράβλεψη να μην αναφερθούμε στους χορηγούς του ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, οι οποίοι βοηθούν πάντα και 
ανταποκρίνονται άμεσα στο κάλεσμα του Συλλόγου. 
 
Την ευθύνη για το σημαντικό έργο που επιτελείται έχει το Δ.Σ., που αποτελείται από τους κάτωθι: 
 
  
Πρόεδρος:        Κώστας Πεθεριώτης 
Αντιπρόεδρος:       Νίκος Αρκούδης 
Γεν. Γραμματέας:       Μαρία Σιγανού 
Ταμίας:       Γιώργος Τζαμουράνης 
Γεν. Αρχηγός:      Γιάννης  Μαντζάκος 
Έφοροι Αγωνιστικής:      Δημήτρης Ματσώτας 
                                     Μαρία Σιγανού 
Έφοροι Προαγωνιστικής:    Νίκος Γιαρίκης 
                                          Νίκος Ευσταθιάδης 
                                          Αδαμαντία Καπλάνη 
Έφοροι Ακαδημιών:      Νίκος Γιαρίκης 
                                   Νίκος Ευσταθιάδης 
                                   Αδαμαντία Καπλάνη 
Έφοροι Τεχνικής:         Γιώργος Ηλιάκης 
                                  Βασίλης Τυρλής 
Έφοροι Μικρής Πισίνας:      Κώστας Πεθεριώτης 
                                          Αδαμαντία Καπλάνη 
Υπεύθυνη Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων:   Πετράκη Στέλλα 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


