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ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΣΗΚΩΣΑΝ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  
 

Με το δεξί ξεκίνησαν και φέτος οι αθλήτριες Ρυθμικής Γυμναστικής 

της Ένωσης Γαλατσίου αφού αναδείχτηκε Δευτεραθλήτρια ομάδα στην 

Σημαντική Διεθνή Συνάντηση “Helioupolis Cup” που διοργανώθηκε 

φέτος για 9η χρονιά. Ο αγώνας αποτέλεσε ένα δυνατό πρώτο τεστ για 

τα Πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και μια ξεχωριστή εμπειρία για τις 

μικρές μας αθλήτριες που είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με 

αθλήτριες από τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος 

Ρωσία, Βουλγαρία, Ιταλία, Ισραήλ κλπ και να αποδείξουν με το 

ταλέντο τους ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Οι αθλήτριες της 

πόλης μας απέδειξαν στο ταπί την σοβαρότητα και την πληρότητα 

τους σαν ομάδα και κατέλαβαν την υψηλή αυτή διάκριση, υστερώντας 

μόνο από την ομάδα του Ισραήλ και μπροστά από ομάδες με παράδοση 

στον χώρο, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι δίκαια συμπεριλαμβάνεται 

μέσα στους πρωταγωνιστές του αθλήματος. Βέβαια για όσους 

παρακολουθούν τον χώρο και γνωρίζουν την μεθοδική οργάνωση και 

τη στελέχωση της ομάδας το αποτέλεσμα δεν αποτελεί έκπληξη. 

 

Στον αγώνα που διήρκησε 3 μέρες πήραν μέρος πάνω από 200 

αθλήτριες από 16 χώρες.  

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις συνοδεύτηκαν με 2 μετάλλια και 

περισσότερα ακόμα πλασαρίσματα σε τιμητικές θέσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, στην κατηγορία νεανίδων την ομάδα 

εκπροσώπησαν οι αθλήτριες Γκολφινοπούλου Ειρήνη (Αργυρό 

μετάλλιο στο στεφάνι, 4η στην μπάλα, 5η στο Σ.Α. 8η στις 

κορύνες), Καρκαλάτου Δέσποινα (5η στο σχοινί,6η στο 

στεφάνι, 9η στην μπάλα, 8η στο Σ.Α.), και Σιφναίου 

Ιφιγένεια (7η στην μπάλα, 11η στο σχοινί 23η στο Σ.Α.), 

στην κατηγορία κορασίδων οι αθλήτριες μας Τσούλου 

Διαμάντω (7η στην μπάλα, 10η στο Σ.Α.) και Τσιμάρα 

Νικολέτα (6η στο σχοινι, 20η στο Σ.Α.), στην κατηγορία 

πανκορασίδων η Ρουσέλη Χριστίνα (Χάλκινο μετάλλιο στην 

μπάλα, 5η θέση στο Σ.Α.) και στη κατηγορία γυναικών η 

Μπαρκούκη Αντωνία (6η θεση στο Στεφάνι).  

 

Ελπίζουμε και ευχόμαστε, με πρωτεργάτη πλέον την Δημοτική 

Αρχή, τα παιδιά αυτά να αποκτήσουν στον χώρο του Παλαί Γαλατσίου το μόνο που τους λείπει. Έναν 

αξιοπρεπή και σύγχρονο χώρο, επαρκή για τις ανάγκες προπόνησης που τώρα γίνεται περιληπτικά στο 

μοναδικό και γερασμένο Γυμναστήριο της πόλης μας και σε συνθήκες ασφυξίας. Το οφείλουμε όλοι μας και 

σαν αναγνώριση των επιτυχιών τους αλλά και σαν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές που έρχονται.  

 

Περισσότερα αλλά και αναλυτικά αποτελέσματα στο www.galatsirhythmicgymnastics.com 
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