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ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                 Π. ΦΑΛΗΡΟ, 15/3/2018 
 

 
Δελτίο  Τύπου 

 

Κάλεσμα από την Εθνική ομάδα ανσάμπλ  
και τους διοργανωτές του 4ου “Aphrodite Cup”:  

«Ελάτε στο Φάληρο για να απολαύσετε ένα μοναδικό θέαμα!» 
 

Την ευκαιρία να μυηθούν στην ομορφιά της ρυθμικής γυμναστικής και να 
απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα θα έχουν όσοι φίλαθλοι βρεθούν στο 
Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο του Φαλήρου (Tae Kwon Do) από την 

Παρασκευή (16/03) έως την Κυριακή (18/03), για το 4ο διεθνές τουρνουά 
“Aphrodite Cup”. 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, σε μια διοργάνωση που συγκεντρώνει 
239 κορυφαίες και ανερχόμενες αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής από 21 

χώρες. 
 

Οι ετοιμασίες για το “Aphrodite Cup 2018” κορυφώθηκαν με την επίσημη 
Συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε στο στάδιο των αγώνων το μεσημέρι της 

Τετάρτης (14/03). 
 

Παρόντες εκ μέρους των διοργανωτών και υποστηρικτών του διεθνούς τουρνουά 
ήταν η Πρόεδρος του Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία» και της Οργανωτικής Επιτροπής 

Ελένη Μιχοπούλου, ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. Θανάσης Βασιλειάδης, ο 
Αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο Εντεταλμένος 

Περιφερειακός Σύμβουλος Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής Σπύρος 
Πάντζας, ο Αντιπρόεδρος του Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία» Γιώργος 

Καζαντζόπουλος και η επικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής Ρυθμικής της Ε.Γ.Ο. 
Αθανασία Λαμπροπούλου, ενώ το δικό τους ξεχωριστό χρώμα έδωσαν τα 

κορίτσια της Εθνικής ομάδας ανσάμπλ (Μυρτώ Αθανασουλάκη, Διώνη 
Διώχνου, Μαριάννα Μανδέλλου, Ζωή Ντίτσιου, Αύρα Ντούρο, Κατερίνα 

Ποζίδου, Ιωάννα Τζιατζιά), που απεύθυναν το δικό τους κάλεσμα προς όλους 
τους φιλάθλους. 

 
Παράλληλα, ο κ. Φωστηρόπουλος μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου 

Παλαιού Φαλήρου, Διονύση Χατζηδάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί 
λόγω της παρουσίας του στο «τελευταίο αντίο» του δασκάλου της 

δημοσιογραφίας Χρήστου Πασαλάρη, η κηδεία του οποίου έγινε στην Παναγίτσα 
του Παλαιού Φαλήρου. Στη μνήμη του εκλιπόντος τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο 

ξεκίνημα της Συνέντευξης Τύπου, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Παλαιού 
Φαλήρου. 
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Το “Aphrodite Cup 2018”, που διεξάγεται για 4η συνεχόμενη χρονιά και είναι 
ενταγμένο στο επίσημο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG), 

συνδιοργανώνεται από τον Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία», την Ε.Γ.Ο. και τον Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου, έχοντας ως θεσμικό υποστηρικτή το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Αττικής και τελώντας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. 
 
Ακολουθούν οι τοποθετήσεις των ομιλητών: 
 
Ελένη Μιχοπούλου (Πρόεδρος του Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία» και της 
Οργανωτικής Επιτροπής): «Θέλουμε να απευθύνουμε ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ 
σε όλους τους φορείς και τους ανθρώπους που συμβάλλουν στην επιτυχία του 
‘Aphrodite Cup’. Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα άθλημα που δεν προβάλλεται 
ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά μέσα από αυτή τη διοργάνωση έχει την ευκαιρία να 
αναδειχθεί η ομορφιά της. Για άλλη μια φορά, ετοιμαζόμαστε να παρέχουμε τις 
καλύτερες συνθήκες και να προσφέρουμε μία διοργάνωση κορυφαίου επιπέδου 
σε όλες τις αποστολές που μας τιμούν με την συμμετοχή τους. Έχουμε στη 
διάθεσή μας μία αγωνιστική εγκατάσταση επιπέδου ευρωπαϊκού ή παγκόσμιου 
πρωταθλήματος και πιστεύουμε ότι φέτος θα σημειώσουμε ακόμα μεγαλύτερη 
επιτυχία. Αξίζει να έρθουν όλοι οι φίλαθλοι και οι οικογένειες, για να απολαύσουν 
το άθλημα της ρυθμικής γυμναστικής και να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία. Καλή 
επιτυχία σε όλες τις αθλήτριες». 
 
Θανάσης Βασιλειάδης (Πρόεδρος Ε.Γ.Ο.): «Ως συνδιοργανωτές του ‘Aphrodite 
Cup’ χαιρόμαστε που διαπιστώνουμε ότι έχει εξελιχθεί πολύ σύντομα σε 
επιτυχημένο θεσμό και κάθε χρόνο μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ, προσφέροντας 
ιδανικές συνθήκες φιλοξενίας και διαφημίζοντάς μας διεθνώς. Φέτος θα έχουμε 
την ευκαιρία να χειροκροτήσουμε τις νέες αθλήτριες της ελληνικής ρυθμικής 
γυμναστικής. Τα κορίτσια του ανσάμπλ δουλεύουν με το βλέμμα στο μέλλον, είναι 
μια ομάδα με προοπτική να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα τρία χρόνια και να μας 
χαρίσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Θα δώσουν τον 
καλύτερο εαυτό τους στο τριήμερο των αγώνων, όπως άλλωστε διαβεβαιώνουν 
και οι ίδιες! Είναι επίσης σίγουρο ότι όλοι θα φύγουν κερδισμένοι από το 
‘Aphrodite Cup’, οι αθλήτριες αλλά και οι θεατές».  
 
Γιάννης Φωστηρόπουλος (Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας και 
Αθλητισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου): «Το “Aphrodite Cup’ έχει, εκτός 
όλων των άλλων, πολύ σημαντική κοινωνική και οικονομική διάσταση για την 
περιοχή μας. Τα ξενοδοχεία γεμίζουν, το τουριστικό προϊόν του Παλαιού 
Φαλήρου και τα μέλη των ξένων αποστολών ενισχύουν με έσοδα την τοπική 
οικονομία. Επιπλέον, δίνεται στους μαθητές των σχολείων μας και στους δημότες 
του Παλαιού Φαλήρου η ευκαιρία να έρθουν ακόμα πιο κοντά στο όμορφο άθλημα 
της ρυθμικής γυμναστικής. Ευχόμαστε καλή διαμονή και καλή επιτυχία σε όλες τις 
αθλήτριες». 
 
Σπύρος Πάντζας (Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθλητισμού της 
Περιφέρειας Αττικής): «Η Περιφέρεια Αττικής έχει αγκαλιάσει αυτή τη 
διοργάνωση, που διαθέτει ισχυρό περιβαλλοντικό, τουριστικό και κοινωνικό 
χαρακτήρα και αποτελεί τη μοναδική που γίνεται στην Ελλάδα και είναι ενταγμένη 
στο καλεντάρι της FIG. Εκ μέρους της Περιφερειάρχη Αττικής, ευχόμαστε 
ολόψυχα στους διοργανωτές και στις συμμετέχουσες αθλήτριες να στεφθεί από 
απόλυτη επιτυχία το 4ο “Aphrodite Cup”, αλλά και να βοηθήσει ώστε να μπει η 
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ρυθμική γυμναστική πιο βαθιά στην ελληνική κοινωνία, να αναπτυχθεί 
περισσότερο στις μικρές ηλικίες και να περάσει στα σχολεία, ώστε να έχουμε 
ακόμα πιο πολλές επιτυχίες στο μέλλον». 
 
Αθανασία Λαμπροπούλου (Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής Ρυθμικής της 
Ε.Γ.Ο.): 
«Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές αυτής της διοργάνωσης, που έχει 
καθιερωθεί και έχει κάθε φορά τεράστια επιτυχία! Η Ελλάδα θα έχει επίσημη 
εκπροσώπηση τόσο στο ατομικό, όσο και στο ανσάμπλ των γυναικών. Στο 
ατομικό, θα δούμε και θα χειροκροτήσουμε τις αδερφές Κατερίνα και Μαρία 
Δερβίση, που μάλιστα προέρχονται από το Φάληρο παρότι ζουν στη 
Θεσσαλονίκη, καθώς και την Ελεάννα Δημοπούλου. Για τις δύο τελευταίες, αυτή 
θα είναι η πρώτη διεθνής συμμετοχή στην κατηγορία των γυναικών, στην οποία 
ανέβηκαν φέτος. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, τα παιδιά 
δουλεύουν σκληρά και ευχόμαστε οι κόποι τους να ανταμειφθούν! 
Και στο ανσάμπλ έχουμε μια νέα ομάδα, με καινούργια προγράμματα και 
εξαιρετικές χορογραφίες. Τα παιδιά ‘χτίζουν’ μία πολύ ωραία και δεμένη ομάδα, 
είναι δυναμικές και αγωνίστριες... Περιμένουμε να μας δείξουν τον καλύτερο εαυτό 
τους σ’ αυτή τη διοργάνωση, αλλά και στις επόμενες!» 
 
Γιώργος Καζαντζόπουλος (Αντιπρόεδρος του Γ.Ο.Π.Φ. «Η Αρμονία», 
επικεφαλής της «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική 
Συμμαχία 2004+»): «Το 4ο ‘Aphrodite Cup’ δείχνει τον δρόμο για το πώς μία 
σημαντική αθλητική διοργάνωση μπορεί να πάει χέρι-χέρι με τις περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές ευαισθησίες. Για άλλη μια χρονιά έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες, 
ώστε όλες οι συμμετέχουσες και όλοι οι θεατές, από την Παρασκευή έως την 
Κυριακή, να μπορέσουν να συμβάλουν στη βελτίωση της ζωής κάποιων 
συνανθρώπων μας και στην προστασία του περιβάλλοντος:  
Συλλέγουμε χρησιμοποιημένα αθλητικά παπούτσια και τα προωθούμε σε 
συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη, εφαρμόζουμε πρόγραμμα 
ανακύκλωσης σε όλους τους χώρους της διοργάνωσης και στέλνουμε το μήνυμα 
για τη χρήση λιγότερου πλαστικού στη ζωή μας, προσφέροντας σε όλες τις 
αποστολές υφασμάτινες τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Επιπλέον, φέτος 
παίρνουμε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσουμε συμβολική δενδροφύτευση, 
η οποία θα γίνει από συμμετέχουσες αθλήτριες και προπονήτριες, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.  
Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε και να ευχαριστήσουμε τους φορείς και τις 
εταιρείες που υποστηρίζουν το 4ο ‘Aphrodite Cup’: Το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Αττικής, τους χορηγούς μας που είναι η εταιρεία αθλητικού εξοπλισμού 
Kapola Gymnastics, την εταιρεία Kanakis Family που προσφέρει σε όλους τους 
συμμετέχοντες προϊόντα της μεσσηνιακής γης, τους χορηγούς επικοινωνίας της 
διοργάνωσης που είναι η ΕΡΤ, η ΕΡΑ ΣΠΟΡ και η COSMOTE TV, όπως επίσης 
και τους υποστηρικτές μας, που είναι τα Νέα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα και το 
Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου. Αυτή η ‘παλέτα’ χορηγών και υποστηρικτών 
ολοκληρώνεται με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την οποία έχουμε πάντοτε 
δίπλα μας». 
 
Μαριάννα Μανδέλλου (Αθλήτρια Εθνικής ανσάμπλ): «Είναι η τρίτη μου χρονιά 
στην Εθνική ομάδα και η δεύτερη στο βασικό της σχήμα. Είμαστε πολύ 
χαρούμενες που για μια ακόμη χρονιά θα συμμετάσχουμε σ’ αυτή την τόσο ωραία 
διοργάνωση». 
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Μυρτώ Αθανασουλάκη (Αθλήτρια Εθνικής ανσάμπλ): «Αυτή είναι η δεύτερη 
χρονιά μου στη βασική ομάδα και εύχομαι να έρθουν όλοι οι φίλαθλοι την 
Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή για να απολαύσουν ένα πολύ όμορφο 
θέαμα». 
 
Κατερίνα Ποζίδου (Αθλήτρια Εθνικής ανσάμπλ): «Είναι μεγάλη μας τιμή που 
συμμετέχουμε στο ‘Aphrodite Cup’ και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Είναι 
η πρώτη μου χρονιά στην Εθνική ομάδα». 
 
Ζωή Ντίτσιου (Αθλήτρια Εθνικής ανσάμπλ): «Βρίσκομαι για δεύτερο χρόνο 
στην Εθνική των γυναικών. Φέτος έχουμε μία νέα ομάδα και οι συνθέσεις των 
προγραμμάτων μας, στα 5 στεφάνια και στις 3 μπάλες / 2 σχοινάκια, έχουν 
μεγαλύτερο συντελεστή δυσκολίας σε σχέση με πέρσι. Θα θέλαμε να γεμίσει το 
στάδιο, να μας εμψυχώσει ο κόσμος και να μας δώσει δύναμη για περισσότερες 
επιτυχίες». 
 
Αύρα Ντούρο (Αθλήτρια Εθνικής ανσάμπλ): «Θα είναι η πρώτη φορά που θα 
αγωνιστώ με την Εθνική ομάδα και αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή που θα 
πάρουμε μέρος σ’ αυτή τη διοργάνωση. Ελπίζουμε οι φίλαθλοι να μας στηρίξουν 
με την παρουσία τους». 
 
Ιωάννα Τζιατζιά (Αθλήτρια Εθνικής ανσάμπλ): «Για πρώτη χρονιά αγωνίζομαι 
στη βασική ομάδα της Εθνικής. Είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ για μας, για να 
παρουσιάσουμε τα καινούργια προγράμματά μας. Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό 
αποτέλεσμα. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να απολαύσει τους αγώνες και να 
χειροκροτήσει όλες τις αθλήτριες». 
 
Διώνη Διώχνου (Αθλήτρια Εθνικής ανσάμπλ): «Είναι πολύ μεγάλη τιμή που 
εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Θα είναι πολύ όμορφο να έρθει ο κόσμος και να δει 
τα προγράμματά μας, αλλά και όλων των αθλητριών. Το θέαμα θα αποζημιώσει 
όσους βρεθούν στις εξέδρες».  
 
Χορηγοί Επικοινωνίας του “Aphrodite Cup 2018” είναι η ΕΡΤ, η ΕΡΑ ΣΠΟΡ και η 
COSMOTE TV. 
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων: 
 
Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 
 
09:00 - 13:30: Non FIG - Ατομικό Νεανίδων, 1ο σκέλος (στεφάνι, μπάλα) 
13:30 - 15:50: Non FIG - Ατομικό Γυναικών, 1ο σκέλος (στεφάνι, μπάλα) 
16:00 - 19:00: Ατομικό Νεανίδων, 1ο σκέλος (στεφάνι, μπάλα) 
19:00 - 19:30: Τελετή Έναρξης 
19:30 - 19:50: Ανσάμπλ Γυναικών, 1ο σκέλος (5 στεφάνια) 
20:00 - 20:20: Ανσάμπλ Νεανίδων, 1η παρουσίαση στις 10 κορύνες 
20:30 - 22:45: Ατομικό Γυναικών, 1ο σκέλος (στεφάνι, μπάλα) 
 
Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 
 
09:00 - 13:30: Non FIG - Ατομικό Νεανίδων, 2ο σκέλος (κορύνες, κορδέλα) 
13:30 - 15:30: Non FIG - Ατομικό Γυναικών, 2ο σκέλος (κορύνες, κορδέλα) 
15:30 - 16:00: Απονομές Επάθλων αγώνα Non FIG 
16:30 - 19:30: Ατομικό Νεανίδων, 2ο σκέλος (κορύνες, κορδέλα) 
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19:45 - 20:00: Ανσάμπλ Γυναικών, 2ο σκέλος (3 μπάλες / 2 σχοινάκια) 
20:00 - 20:20: Ανσάμπλ Νεανίδων, 2η παρουσίαση στις 10 κορύνες 
20:20 - 22:30: Ατομικό Γυναικών, 2ο σκέλος (κορύνες, κορδέλα) 
 
Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 
 
14:00 - 14:35: Ατομικό Νεανίδων: Τελικοί οργάνων (στεφάνι, μπάλα) 
14.35 - 15.05: Ατομικό Γυναικών: Τελικοί οργάνων (στεφάνι, μπάλα) 
15.30 - 16.05: Ατομικό Νεανίδων: Τελικοί οργάνων (κορύνες, κορδέλα) 
16.05 - 16.40: Ατομικό Γυναικών: Τελικοί οργάνων (κορύνες, κορδέλα) 
17.00 - 17.30: Ανσάμπλ Γυναικών: Τελικός στα 5 στεφάνια 
17.30 - 18.00: Ανσάμπλ Νεανίδων: Τελικός στις 10 κορύνες 
18.00 - 18.30: Ανσάμπλ Γυναικών: Τελικός στις 3 μπάλες / 2 σχοινάκια 
18.30 - 19.00: Γκαλά 
19.00 - 19.45: Απονομές Επάθλων 
19.45 - 20.15: Τελετή Λήξης 
 

 


