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ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ 
 

Μία μεγάλη διάκριση ήρθε να προστεθεί στις επιτυχίες του 

Γαλατσιώτικου Αθλητισμού στον τελικό του πανελλήνιου 

πρωταθλήματος ρυθμικής γυμναστικής κατηγορίας 

γυναικών που διεξήχθη πρόσφατα στο Κλειστό 

Γυμναστήριο Μίκρας στην Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα  

η αθλήτρια του ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΡΑΤΩ 

ΘΕΟΠΪΣΤΟΥ εκτελώντας θαυμάσια τα προγράμματα της 

κατά τις δυο πρώτες μέρες των αγώνων εξασφάλισε την 

πρόκριση στην προνομιούχο  οκτάδα  σε Δύο τελικούς 

οργάνων στην κορυφαία κατηγορία Γυναικών. Εξίσου 

εντυπωσιακή και η παρουσία της στον Τελικό της Κυριακής 

οπού δικαίωσε τις προσδοκίες με τελική συγκομιδή το 

Χρυσό μετάλλιο στο στεφάνι  και την 4η θέση στην 

κορδέλα. 

 

Να τονίσουμε επίσης ότι η εξαιρετικά ταλαντούχα 

αθλήτρια μας, είναι μέλος από διετίας της Εθνικής Ομάδος 

Ρυθμικής Ανσάμπλ με συμμετοχές σε παγκόσμια και 

πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και που προσφάτως 

προκρίθηκε από το προολυμπιακό τουρνουά και θα 

συμμετάσχει στην Ολυμπιάδα του Ρίο τον προσεχή 

Αύγουστο. 

 

Αρκετά καλή και η εμφάνιση της Μπαρκούκη Αντωνίας που συμμετείχε επίσης στον αγώνα και κατέλαβε 

την 20η θέση στην μπάλα στηρίζοντας για πολλοστή φορά τον σύλλογο της. 

 

Πολλά συγχαρητήρια στις αθλήτριες αλλά και την προπονητική ομάδα που υπερβάλουν εαυτόν. 

Να σημειωθεί ότι οι προπονήσεις συνεχίζονται πλέον πιο δυναμικά για τις μικρότερες αγωνιστικές 

κατηγορίες πανκορασίδων και κορασίδων στο κλειστό γυμναστήριο του Άλσους Βεΐκου, αισιοδοξη για 

συνέχεια στις διακρίσεις στα αντίστοιχα Πανελλήνια Πρωταθλήματα .  

 

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους του Αθλητικού Κέντρου  για την 

υποστήριξη τους μέσω της παροχής του γυμναστηρίου και τις διευκολύνσεις στις προπονήσεις καθώς η 

έλλειψη Αθλητικών χώρων στην ευρύτερη περιοχή  καθιστά απαγορευτικά παρόμοια εγχειρήματα. Για μια 

ακόμη φορά ο Δήμος μας θα πρέπει να επανεξετάσει την θέση του και να δώσει προτεραιότητα στην 

μακροχρόνια παραχώρηση του ¨Παλάι¨ αλλά και την δημιουργία νέων σύγχρονων αθλητικών χώρων που 

θα στεγάσουν τα όνειρα και τις επιτυχίες που τόσο έχει ανάγκη η νεολαία της πόλης μας. 
 

Περισσότερα στο www.galatsirhythmicgymnastics.com. 

http://www.galatsirhythmicgymnastics.com/
http://www.galatsirhythmicgymnastics.com/

