Χαριτίνη Βασιλείου Ιωάννου – Παγκόσμια Πρωταθλήτρια
Τιμούμε την κόρη Φιλιώτισσα και την δαφνοστεφανώνουμε

Η Χαριτίνη Βασιλείου Ιωάννου ασχολείται με τη Ρυθμική Γυμναστική σε επίπεδο
πρωταθλητισμού και έχει να επιδείξει σημαντικές διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά και
Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει την καταγωγή της από την
Κύπρο, αφού ο πατέρας της είναι από την Φιλιά. Πατέρας της Χαριτίνης είναι ο Βασίλης
Ιωάννου, γιος του Ανδρέα Ιωάννου Μονογιού και της Χαριτίνης Ττόφα. Η Χαριτίνη έλαβε
μέρος σε πολλές διεθνείς συναντήσεις με εξαιρετικές επιδόσεις. Η Φιλιά την τίμησε για
τις παγκόσμιες διακρίσεις της στην διάρκεια της Χοροεσπερίδας του Θ.Ο.Ι. Φιλιάς που
έγινε στο ξενοδοχείο Holiday Inn στη Λευκωσία στις 31 Ιανουαρίου 2003.

Ο παππούς της Ανδρέας Ιωάννου Μονογιός
παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα εκ μέρους της
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Στις 29 Φεβρουαρίου 2000 στην εκδήλωση για τη Γιορτή του Αθλητή που έγινε στην
αίθουσα Γ. Κασιμάτης του Ο.Α.Κ.Α. προς τιμή των αθλητών και αθλητριών που πέτυχαν
εξαιρετικές διακρίσεις το έτος 1999 σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ο
Πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης βράβευσε την Χαριτίνη ως μέλος της Εθνικής
Ομάδας Ανσάμπλ νεανίδων. Η Εθνική Ομάδα κατέκτησε την 3η θέση και το χάλκινο
μετάλλιο στο σύνθετο ομαδικό στο 15ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ρυθμικής
Γυμναστικής που έγινε από 28-30/5/1999 στη Βουδαπέστη Ουγγαρίας.
Στις 16 Δεκεμβρίου 2002 στην εκδήλωση του ΠΣΑΤ που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα ΑΤΤΙΚΟΝ η Χαριτίνη βραβεύτηκε ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Ανσάμπλ
γυναικών, η οποία στο 25ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής
που έγινε στην Ν. Ορλεάνη από 11-14/7/2002 κατέκτησε την 1η θέση και το χρυσό
μετάλλιο στο αγώνισμα με τα 3 σχοινάκια και τις 2 μπάλες, την 3η θέση και το χάλκινο
μετάλλιο στο αγώνισμα με τις 5 κορδέλες και την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο
σύνθετο ομαδικό.
Συγχαρητήρια στην Χαριτίνη για τις εξαιρετικές διεθνείς επιδόσεις της που τιμούν την
ίδια και την οικογένειά της και επίσης την ιδιαίτερή της πατρίδα και το χωριό της.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Γεννήθηκα στην Αθήνα και έχω Κυπριακή καταγωγή (ο πατέρας
μου Βασίλης Ιωάννου είναι από την Φιλιά-Κύπρο) και κατοικώ στο
Καματερό Αττικής. Είμαι μαθήτρια Λυκείου και φοιτώ στο Α΄
Λύκειο Καματερού. Μου αρέσει η μουσική και μέχρι το 1995
παρακολουθούσα μαθήματα πιάνου.
Ξεκίνησα στον ΟΦΝΙ με ενόργανη, όπου και ασχολήθηκα σε επίπεδο πρωταθλητισμού
περίπου τρία χρόνια. Αποχωρώντας πήρα μεταγραφή στον ΟΓΗΡΑ, όπου άρχισα να
ασχολούμαι με την ρυθμική γυμναστική σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Ακολούθησαν
τρία χρόνια σκληρής και εντατικής προσπάθειας, γιατί το άθλημα της ρυθμικής είναι
τελείως διαφορετικό από την ενόργανη. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής
Αγωνιστικής Γυμναστικής (ΡΑΓ) του 1998 κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο και
αναδείχθηκα πρωταθλήτρια Ελλάδος στις κορασίδες με την ομάδα του ΟΓΗΡΑ.
Επιλέγομαι για την Εθνική Ομάδα νεανίδων στο Ανσάμπλ το καλοκαίρι του 1998.
Για να αντεπεξέλθω στις υψηλές απαιτήσεις των προπονήσεων και του εσωτερικού
συναγωνισμού, καταβάλλω υπεράνθρωπη προσπάθεια και καταφέρνω μέσα σε τρεις
μήνες αφενός να αλλάξω το πόδι, με το οποίο για χρόνια έκανα τις ασκήσεις μου και
αφετέρου να προσαρμοστώ με αυτό που χρησιμοποιούσαν και οι άλλες συναθλήτριές
μου (δηλαδή από εκεί που χρησιμοποιούσα το αριστερό πόδι, άλλαξα και
χρησιμοποιούσα το δεξί).
Έχω συμμετοχή σε Διεθνείς συναντήσεις, καθώς επίσης και σε Πανευρωπαϊκά και
Παγκόσμια Πρωταθλήματα με την Εθνική Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής κατακτώντας
πολλές και ποικίλες διακρίσεις, όπως:
Βράβευσή μου από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Σημίτη,
Βράβευσή μου από τον ΠΣΑΤ σαν την δεύτερη καλύτερη ομάδα του 2002.
Ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό στη γυμναστική (ρυθμική και ενόργανη) περίπου
δέκα χρόνια.
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