


Αποτελείται από 35 αθλήτριες και αθλητές. Δημιουργήθηκε το 2001.
Από τότε και μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες και

φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατακτώντας πρώτες θέσεις
και σημαντικές διακρίσεις.



Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Προπονήτρια της ομάδας είναι η Χριστίνα Ψαράκη,

καθηγήτρια Φυσικής αγωγής με ειδικότητα στη Ρυθμική Γυμναστική.
Έχει εργαστεί σε προγράμματα Ρυθμικής σε πολλούς νηπιακούς

σταθμούς και σχολεία. Προπονήτρια επί 18 χρόνια στον Δήμο
Ηρακλείου Αττικής, στα μαζικά τμήματα ρυθμικής και το τμήμα

αγωνιστικού με πολλές διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις όπως
στο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ γενικής γυμναστικής στο

Χέλσινγκμποργκ της Σουηδίας, στο παγκόσμιο φεστιβάλ Dornbirn
της Αυστρίας, το πανευρωπαϊκό φεστιβάλ στην Coimbra της

Πορτογαλίας κ.ά. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι υπεύθυνη για τη
διοργάνωση και επιμέλεια της τελετής λήξης στο ετήσιο

«Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής για Όλους» στο
Ηράκλειο Αττικής, στην οποία συμμετέχει η



ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Στην ομάδα συμμετέχουν ενεργά οι αθλήτριες

της Εθνικής Ελλάδας Ρυθμικής του Ensemble (2007 -2009)
Μανιού Βάλια

Γεωργοβασίλη Αφροδίτη
Παπαϊωάννου Τάνια



ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

με διεθνείς συμμετοχές και διακρίσεις

2008 Tie - Γαλλία

2008 Tορίνο - Ιταλία

2008 Ολυμπιάδα στο Πεκίνο

2009 Mie - Ιαπωνία



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
στην πόλη Helsingborg της ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Το Eurogym είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση της ευρωπαϊκής γυμναστικής για νέους από 12

ετών και πάνω. Πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Γυμναστικής UEG. Το 2014 συμμετείχαν 4600 αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ευρώπη.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν 8 ομάδες από τις οποίες η

ήταν η μοναδική που εκπροσώπησε τη χώρα μας στους αγώνες κατά την

τελετή έναρξης της διοργάνωσης. Σε σύνολο 25 ομάδων από 13 χώρες,

η ομάδα μας κατέκτησε ΑΣΗΜΕΝΙΑ διάκριση!





ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
στην πόλη Coimbra της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού φεστιβάλ γενικής γυμναστικής,

μαζί με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, η

πήρε μέρος στην Εθνική βραδιά Ελλάδας στο Estadio Cidade de Coibra,

σκορπίζοντας ελληνικό άρωμα στον ευρωπαϊκό ορίζοντα.



ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
2013 & 2014 στο Περιστέρι Αττικής

κατέκτησε τη 2η θέση στην τελική κατάταξη των ΧΡΥΣΩΝ ομάδων!

Για δύο συνεχείς χρονιές, η ομάδα μας συμμετείχε στο Cosmogym Festival

και στους αγώνες Cosmogym Contest στους οποίους λαμβάνουν μέρος

ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρουσιάζοντας ένα

πρόγραμμα με στοιχεία ρυθμικής και ακροβατικής, η





ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής στο Dornbirn της ΑΥΣΤΡΙΑΣ

2013 Διεθνές Φεστιβάλ Γυμναστικής στην Κεφαλονιά





ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής στο Ηράκλειο Αττικής

Η ομάδα συμμετέχει κάθε χρόνο στο φεστιβάλ με εντυπωσιακό πρόγραμμα

ρυθμικής, ακροβατικής και χορογραφίας ενώ παρουσιάζει αποκλειστικά

την τελετή λήξης της διοργάνωσης.





2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η δραστηριότητα της ομάδας το 2015 είναι μεγάλη καθώς θα

συμμετάσχει σε διεθνείς και πανευρωπαϊκούς αγώνες αλλά και σε

διάφορα φεστιβάλ γυμναστικής στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Πανευρωπαϊκό φεστιβάλ γυμναστικής

στο Nessebar της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 6-12 Ιουλίου

Διεθνές Cosmogym Festival του Περιστερίου, 17-21 Ιουνίου

Διεθνείς αγώνες Cosmogym Contest του Περιστερίου, 20-21 Ιουνίου

Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής

Ηρακλείου Αττικής, τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου

Τελετή Αποφοίτησης Ελληνοαγγλικής Αγωγής, επίσημος χορηγός της ομάδας





Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Ψαράκη
Kινητό: 6972223835 ● e-mail:


