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                                                       3η  θέση  Πανελλήνια  ο Γ.Α.Σ  Χολαργού στη ρυθμική 
 

    Α     ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
     
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ  
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

2η  θέση στη μπάλα,  5η  θέση στο στεφάνι,  7η  θέση στο σύνθετο 
ατομικό στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα  γυναικών. 
3η  θέση στη μπάλα,  6η  θέση στην κορδέλα, 7η θέση στο σύνθετο 
ατομικό στο Διεθνές κύπελο Καλαμάτας. 
 

 
 

 
 
ΓΚΙΝΗ  ΛΥΔΙΑ 

2η  θέση στην κορδέλα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών. 
2η  θέση στην κορδέλα, 3η θέση στο στεφάνι,  4η θέση στο σύνθετο 
ατομικό στο Διεθνές κύπελο Καλαμάτας. 

 
 

 
 
ΓΚΑΜΠΛΙΤΖ-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  
ΛΕΩΝΗ   

1η  θέση στο στεφάνι. 
3η θέση στην κορδέλα, 3η  θέση στο σύνθετο ατομικό. 
4η θέση στη μπάλα στο Διεθνές meeting στη Λάρισα,  4η  θέση στην 
κορδέλα, 4η θέση στη μπάλα, 4η  θέση στο στεφάνι και 4η  θέση στο 
σύνθετο ατομικό στο Διεθνές κύπελο Καλαμάτας.   
8η  θέση στο σύνθετο ομαδικό στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
νεανίδων. 

 
 
 
 
ΧΑΡΙΤΟΥ  ΦΡΟΣΩ 

3η  θέση στις κορίνες. 
8η θέση στο σύνθετο ατομικό στο Διεθνές κύπελο Καλαμάτας. 
4η  θέση στις κορίνες, 6η  θέση στη μπάλα, 7η  θέση στο στεφάνι, 7η  
θέση στο σύνθετο ατομικό στο Διεθνές meeting στη Λάρισα. 
8η  θέση στο σύνθετο ομαδικό στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
νεανίδων. 

 
 
 
 
ΤΑΛΙΕΡΗ  
ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

3η  θέση στις κορίνες και στη μπάλα. 
6η  θέση στο σύνθετο ατομικό στο Διεθνές κύπελο Καλαμάτας. 
5η  θέση στο στεφάνι και στην κορδέλα στο Διεθνές meeting στη 



Λάρισα. 
8η  θέση στο σύνθετο ομαδικό στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
νεανίδων. 

 
 
 
 
 

 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

 1η  θέση στο σύνθετο ατομικό στις κορασίδες στο Διεθνές κύπελο 
Καλαμάτας. 
1η θέση στο Χ.Ο., 2η  θέση στις κορίνες, 3η  θέση στο σύνθετο 
ατομικό στις κορασίδες στο Διεθνές meeting στη Λάρισα. 
4η  θέση στο Χ.Ο. στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κορασίδων.  

 
 

 
 
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ  
ΜΕΛΙΝΑ 
 

1η  θέση στο σύνθετο ατομικό, 2η  θέση στη μπάλα, 3η  θέση στο Χ.Ο. 
στο Διεθνές κύπελο Καλαμάτας στις κορασίδες. 
5η  θέση στη μπάλα στο Διεθνές meeting στη Λάρισα στις κορασίδες. 
5η  θέση στο Χ.Ο.στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κορασίδων. 

 
ΒΑΡΚΑΔΟΥ  
ΑΛΙΚΗ 

2η  θέση στη μπάλα στο Διεθνές κύπελο Καλαμάτας στις κορασίδες. 
5η  θέση στο Χ.Ο. στο Διεθνές meeting στη Λάρισα. 

 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑ  ΧΑΡΑ 
 

3η  θέση στο σύνθετο ατομικό, 3η  θέση στη μπάλα, και 4η  θέση στο 
Χ.Ο. στο Διεθνές meeting στη Λάρισα στις παγκορασίδες. 
4η θέση στη μπάλα στο Διεθνές κύπελο Καλαμάτας. 
4η  θέση στο στεφάνι, 5  θέση στη μπάλα, 6η  θέση στο σύνθετο 
ατομικό, 7η  θέση στο σχοινάκι και 8η  θέση στο Χ.Ο. στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα παγκορασίδων. 
1η  θέση στο σύνθετο ομαδικό παγκορασίδων στο Διασυλλογικό 
Α.Ε.Σ.Γ.Α  

 
 
 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 

1η  θέση στο σχοινάκι στο Διεθνές meeting στη Λάρισα, 6η  θέση στη 
μπάλα στο Διεθνές κύπελο στη Καλαμάτα. 
6η θέση στο στεφάνι, 8η  θέση στο σχοινάκι, 8η  θέση στη μπάλα, 8η  
θέση στο σύνθετο ατομικό στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
παγκορασίδων. 
1η  θέση στο σύνθετο ομαδικό παγκορασίδων Διασυλλογικό 
Α.Ε.Σ.Γ.Α. 

 
 
 
ΣΙΔΗΡΟΓΛΟΥ  ΛΙΑ 

1η  θέση  στη μπάλα στο Διεθνές meeting στη Λάρισα. 
6η  θέση στο σχοινάκι στο Διεθνές κύπελο Καλαμάτας. 
1η  θέση στο σύνθετο ομαδικό παγκορασίδων διασυλλογικό 
Α.Ε.Σ.Γ.Α 



 
 
 
 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  
ΔΗΜΗΤΡΑ 

1η  θέση στη μπάλα στο Διεθνές meeting στη Λάρισα. 
4η  θέση στο στεφάνι στο Διεθνές κύπελο Καλαμάτας, 4η  θέση στο 
στεφάνι, 5η  θέση στο σύνθετο ατομικό, 6η  θέση στη μπάλα. 
7η  θέση στο Χ.Ο. στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα παγκορασίδων. 
1η θέση στο σύνθετο ομαδικό παγκορασίδων Διασυλλογικό Α.Ε.Σ.Γ.Α 

 
 
    Β     ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
 
 
 

ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗ  
ΕΛΕΝΗ 

4η  θέση στο στεφάνι, 6η  θέση στις κορίνες, και 7η  θέση στην 
κορδέλα στο Διεθνές meeting στη Λάρισα. 
8η  θέση στο σύνθετο ομαδικό στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
νεανίδων. 

 


