
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
Ο ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ για μια ακόμα φορά αποδεικνύει πως με σταθερά βήματα και περίσσια σύνεση,   
καταφέρνει να έχει σπουδαίες επιτυχίες και να βρίσκεται μέσα στην ελίτ της ελληνικής κολύμβησης.  Όπως είχε πει ο 
Μ. Αλέξανδρος, "δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο, γι' αυτόν που θα προσπαθήσει".  Και οι αθλητές του ΓΛΑΥΚΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ προσπαθούν και τα καταφέρνουν.  Μέσα από τις επιτυχίες αποδεικνύεται πως με συνέπεια, ήθος και 
σκληρή δουλειά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.  

Για 6η χρονιά,  ο ΓΛΑΥΚΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ συνέχισε αυτή την  πορεία του και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών - 
Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στον Άλιμο το τριήμερο 29 Ιουνίου - 01 Ιουλίου 2018 με τη συμμετοχή 452 
κολυμβητών, -τριών   Μέσα από πολύ σκληρό ανταγωνισμό,   με τη συμμετοχή 13 αθλητών, -τριών κατετάγη 7ος στη 
γενική κατάταξη, 4ος στις Γυναίκες και 7ος στους Άνδρες, σε σύνολο 78 ομάδων, συγκεντρώνοντας 109 βαθμούς, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι μπορεί και κρατιέται επάξια ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες στο χώρο της 
κολύμβησης. 

Συγκεκριμένα, υπήρξαν 18 συμμετοχές από τους αθλητές, -τριες του ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ σε 18 τελικούς. Από 
τους 18 τελικούς οι 14 ήταν σε ατομικά αγωνίσματα.  Από αυτούς τους τελικούς 
κατακτήθηκαν 3 χρυσά, 4 ασημένια και 1 χάλκινο μετάλλιο.  
Ειδικότερα  χρυσό:  Μαυραντζά Αγγελική στα 100μ.  και  200μ. 
πρόσθιο γυναικών με χρόνο   01:10:28 και 02:31:93 αντίστοιχα, 
Κουτσουβέλη Ελεάννα στα 200μ. μικτή ατομική γυναικών με χρόνο 
02:15:37, ασημένιο: Κουτσουβέλη Ελεάννα στα 200μ. και 50μ. 
ύπτιο γυναικών με χρόνο 02:14:46 και 00:29:59 αντίστοιχα, 
Μαυραντζά Αγγελική στα 50μ..πρόσθιο γυναικών με χρόνο 
00:32:89, Κουτσουβέλη Ελεάννα, Μαυραντζά  Αγγελική, Μπράμου 
Ειρήνη, Τάρλεβ Μαρίνα στα 4 Χ100 μικτή ομαδική γυναικών με  
χρόνο 04:19:01  και  χάλκινο: Αϊβαλιώτης Ευάγγελος στα 100μ. 
πεταλούδα ανδρών  με χρόνο 00:54:23 

 Εκτός από τα μετάλλια κατακτήθηκαν 10 θέσεις σε οχτάδες από 
τους αθλητές, -τριες της ομάδας μας και ειδικότερα, 5η θέση:  

Αϊβαλιώτης Ευάγγελος στα 50μ. πεταλούδα ανδρών με χρόνο 00:25:19, Μπράμου Ειρήνη στα 100μ. 
και 200μ. ύπτιο γυναικών με χρόνο 01:05:89 και 02:23:43 αντίστοιχα, Αϊβαλιώτης Ευάγ., Τάρλεβ 
Μαρίνα, Μανδαλιανός Ματθαίος, Κουτσουβέλη Ελεάνα στα 4 Χ 100μ. ελεύθερο mixed, Γιαννόπουλος 
Νίκος, Μαυραντζά Αγγελική, Αϊβαλιώτης Ευάγγελο, Κουτσουβέλη Ελεάννα στα 4 Χ 100μ. μικ. 
ομαδική mixed, 6η θέση: Αϊβαλιώτης Ευάγγελος  στα 50μ. ύπτιο ανδρών  με χρόνο    00:26:84, 
Γιαννόπουλος Νίκος στα 200μ. ύπτιο ανδρών με χρόνο  02:07:01, Μπράμου Ειρήνη στα 50μ. ύπτιο 
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γυναικών με χρόνο 00:30:50, 7η θέση:  Γιαννόπουλος Νίκος στα 100μ. ύπτιο ανδρών με χρόνο 00:58:42 και 8η θέση:  
Τάρλεβ Μαρίνα, Μπράμου Ειρήνη, Ασπράγκαθου Αναστασία, Κουτσουβέλη Ελεάννα στα 4 Χ 100μ. ελεύθερο 
γυναικών  

Τέλος, πολύ καλή παρουσία είχαν οι παραπάνω αθλητές και στα υπόλοιπα αθλήματα που συμμετείχαν αλλά και οι 
υπόλοιποι αθλητές μας. Ματσώτα Μαριλένα,  Μούρτζης Διονύσης, Νεντής Γιάννης, 
Σγούρου Δανάη,  Τροχάτος Θόδωρος,  

Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν για έκτη 
συνεχόμενη φορά τον  ΓΛΑΥΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ πρώτη 
δύναμη στο Περιστέρι και με διαφορά από τους 
υπόλοιπους Συλλόγους, αλλά και πρώτη δύναμη στη 
Δυτική Αττική. 

Το Δ.Σ. συγχαίρει επίσης τον κο Νίκο Βέζο, 
αρχιπροπονητή και manager της ομάδας, ο οποίος με τις 
υποδείξεις του προς το Δ.Σ. είναι ο υπεύθυνος των 
κινήσεων που πραγματοποιεί ο ΓΛΑΥΚΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ σε θέματα αθλητών, καθώς και στο 

χτίσιμο της ομάδας σε όλα τα επίπεδα, από μικρή πισίνα 
έως αγωνιστική κατηγορία.  Εκτός όμως από τις 

υποδείξεις του καθημερινά με πάθος, αγάπη, γνώσεις και ιδρώτα, δουλεύει αγόγγυστα με 
σκοπό το καλύτερο των αθλητών και της ομάδας.  

Τα συγχαρητήρια όλων μας στους αθλητές που κατέλαβαν θέση στους τελικούς, αλλά 
και στους υπόλοιπους που συμμετείχαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. "Για να 
κάνεις μεγάλα πράγματα, δεν είναι ανάγκη να είσαι μεγαλοφυΐα.  δεν είναι ανάγκη να είσαι 
πάνω από τους άλλους ανθρώπους.  Πρέπει να είσαι μαζί τους" είχε πει ο Μοντεσκιέ.   Και 
αυτό αποδεικνύουν με τις πράξεις τους, όχι μόνο οι αθλητές, αλλά και οι προπονητές και η 
Διοίκηση του ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  . 

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και όλη η οικογένεια του  ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ εύχεται ΚΑΛΗ 
ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ και ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ, σε όσους τελείωσαν τις αθλητικές τους 
υποχρεώσεις και ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ στους υπόλοιπους και το Δ.Σ.  υπόσχεται ότι θα προσπαθεί 
ΠΑΝΤΑ για το καλύτερο της ομάδας και κυρίως των αθλητών. 

 

 

 

 

 

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΕΤΡΑΔΑ ΣΤΑ              
4 Χ 100μ. ΜΙΚ. ΟΜΑΔΙΚΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 


