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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι

     Η Γυµναστική Εταιρεία Αγρινίου (Γ.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 1946
και αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα και πιο δραστήρια σω-
µατεία, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Στη
σχεδόν 80χρονη πορεία της, το όνοµά της είναι ταυτόσηµο µε
τον αθλητισµό και τον πολιτισµό, συµβάλλοντας καθοριστικά
στην προώθηση του ευ αγωνίζεσθαι και στην πνευµατική ανά-
ταση του τόπου. 
     Προς αυτό το σκοπό, στο πέρασµα των χρόνων, σηµαντικό
και σπουδαίο ρόλο διαδραµάτιζε και διαδραµατίζει η επιτυχής
λειτουργία των τµηµάτων µας, για τα οποία µπορείτε να ενηµερωθείτε διεξοδικά στις επό-
µενες σελίδες του παρόντος εντύπου. Σε αυτά, µικρά παιδιά αλλά και ενήλικες, έχουν τη
δυνατότητα, υπό την καθοδήγηση έµπειρων και επιστηµονικά καταρτισµένων προπονητών
και δασκάλων, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να έρθουν σε ουσιαστική επαφή µε
τον αθλητισµό και τον πολιτισµό.
     Για το λόγο αυτό εξάλλου, διαχρονικά η αγρινιώτικη κοινωνία και όχι µόνο, στήριζε και 
στηρίζει τη Γ.Ε.Α., αναγνωρίζοντας την άρτια και µεθοδική δουλειά που λαµβάνει χώρα 
στους κόλπους της. Ενήλικες την επιλέγουν και γονείς της εµπιστεύονται τα παιδιά τους, 
για την εκγύµνασή τους και την καλλιέργεια και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους.
     Αξίζει δε να αναφερθεί, ότι σε αυτό συνηγορούν και οι υποδοµές του συλλόγου, µε κυρι-
ότερη εξ αυτών το «Παπαστράτειο Μέγαρο». Πρόκειται, για ένα κτήριο µοναδικής αρχιτεκ-
τονικής οµορφιάς, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του Αγρινίου και διαθέτει τις
πλέον κατάλληλες και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, για την ορθή και αποτελεσµατική
λειτουργία των τµηµάτων µας. 
     Ως νέα διοίκηση, τη χρονιά που πέρασε, κληθήκαµε να διαχειριστούµε µία δύσκολη κα-
τάσταση λόγω των περιορισµών και των µέτρων προστασίας απέναντι στον κορωνοϊό.
Λειτουργήσαµε κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, µένοντας όµως πάντοτε πιστοί στην τή-
ρηση των υγειονοµικών πρωτοκόλλων, µε απώτερο σκοπό την προστασία διδασκόντων και
διδασκοµένων. Κατορθώσαµε λοιπόν και ανταπεξήλθαµε στο έπακρο και η ανταπόκριση
από την τοπική κοινωνία µας δικαίωσε. 
     Πλέον, ατενίζουµε µε περισσότερη αισιοδοξία το µέλλον. Για το λόγο αυτό, στη νέα χρο-
νιά που έρχεται σας καλούµε όλες και όλους, ενήλικες και µικρά παιδιά, να δώσετε το πα-
ρών και να δηµιουργήσουµε τµήµατα ακόµη πιο δυναµικά, που θα αποτελούν στην κυριο-
λεξία κοιτίδα αθλητισµού και πολιτισµού. Τµήµατα, στα οποία οι ενήλικες θα µετουσιώνουν
τον ελεύθερο χρόνο τους σε δηµιουργική ενασχόληση και οι µικροί µας φίλοι θα αναπτύξουν
τις δεξιότητές τους µέσα από τη συνεργασία και την οµαδική αλληλεπίδραση.

Με εκτίµηση

Ο Πρόεδρος της Γυµναστικής Εταιρείας Αγρινίου
Ανδρέας Κ. Μπρέσιακας

και
συνεχίζουµε

...µαζί

χρόνιαχρόνια

Supermarket Βασιλόπουλος  |        26410 51228



ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΣΤΙΒΟΥ
Στις εγκαταστάσεις του ∆ΑΚ Αγρινίου
«Μιχάλης Κούσης» λειτουργεί
Ακαδηµία Στίβου.
Ειδικευµένοι Καθηγητές Φυσικής
Αγωγής, κάθε απόγευµα,
προπονούν µε σύγχρονες
επιστηµονικές µεθόδους,
αγόρια και κορίτσια
προσχολικής (άνω των 4 ετών)
και σχολικής ηλικίας.

Στίβος
Η Γ.Ε.Α. από το 1946 που
ιδρύθηκε έως σήµερα καλλιεργεί
συστηµατικά τον κλασικό αθλητισµό.
Εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες
έχουν γαλουχηθεί στο τµήµα Στίβου
της Γ.Ε.Α. και αρκετές δεκάδες από αυτούς
αναδείχθηκαν Πρωταθλητές Ελλάδος.
Καταξιωµένοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
γυµνάζουν καθηµερινά αγόρια και κορίτσια,
µαθητές και µαθήτριες όλων των ηλικιών στο
∆ΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης».

Η Γ.Ε.Α. είναι ο πρώτος
Σύλλογος που καλλιέργησε
το µπάσκετ στο χώρο της
∆υτικής Ελλάδος.
Η οργανωµένη µεθοδολογία
εκµάθησης του Μπάσκετ
από ειδικευµένους προπονητές, 
καθώς επίσης η πολύχρονη εµπειρία,
η καταξίωση, η διαρκής πρωταγωνιστική
πορεία σε όλα τα αναπτυξιακά
πρωταθλήµατα είναι η εγγύηση για την
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας
του παιδιού.

Μπάσκετ

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ & ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Tµήµατα για αγόρια
και κορίτσια από 5 έως 16 ετών.
Προπονήσεις στο κλειστό
γυµναστήριο 2ου και 6ου
Γυµνασίου Αγρινίου.



Bόλεϊ
                 Στα τµήµατα υποδοµών προσεγγίζουµε µε πολλαπλούς
              στόχους την εκµάθηση του αθλήµατος έτσι ώστε να µην
            περιορίζονται µόνο στην αθλητική µεθοδολογία αλλά
          κυρίως στην παιδαγωγική ανάπτυξη την κινητική
        συµπεριφορά,  στην ψυχολογία και στην
      προσωπικότητα του παιδιού.

Λειτουργούν τµήµατα:
Για κορίτσια

δηµοτικού και γυµνασίου.
Προπονήσεις στο κλειστό

γυµναστήριο
του 6ου γυµνασίου.

         ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΒΟΛΕΪ
          Στελεχώνεται από
        καταξιωµένους
      γυµναστές προπονητές,
   άριστους γνώστες
 του αθλήµατος.

Συνδυάζοντας την αερόβια άσκηση (aerobics) µε το δυναµικό πρόγραµµα
γυµναστικής (power) επιτυγχάνουµε την αύξηση της καρδιοαναπνευστικής
αντοχής και της µυϊκής δύναµης (ενδυνάµωσης) καθώς και το κάψιµο του
περιττού λίπους.
Το µάθηµα γίνεται ευχάριστο µέσα από το ρυθµό της µουσικής και από την
ποικιλία των χορευτικών βηµάτων και ασκήσεων.

Λειτουργούν τµήµατα:
Για ενήλικες

(αρχάριους & προχωρηµένους)
και για αγόρια και κορίτσια
Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού,

Γυµνασίου και Λυκείου
που δίνουν έµφαση

στην ορθοσωµία και στο παιχνίδι.

∆ιδάσκονται
Aerobics:

 Dance aerobic 
High impact
Step impact

Tae bo (µε κινήσεις πολεµικών τεχνών)

∆υναµικό πρόγραµµα γυµναστικής:
Ενδυνάµωση κοιλιακών, ραχιαίων,

γλουτών, πλάτης, στήθους, ποδιών, χεριών.
Stretching 

Aerobic

Σωµατική διάπλαση & ευεξία ΓΕΑ



Σκάκι

Το σκάκι είναι ένα πνευµατικό άθληµα που δε βοηθά µόνο
    στην ανάπτυξη της ευφυΐας των παιδιών, αλλά και στο να
        αξιοποιούν την ευφυΐα τους για δηµιουργικούς στόχους.
            Και όλα αυτά συνδυάζοντας την ευχαρίστηση που
                προσφέρει ένα παιχνίδι.

                            Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται
                                 απογευµατινές και βραδινές ώρες
                                     κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.

                                                                                                

Tµήµατα oλιγοµελή:
Παιδικά (άνω των 6 ετών)

Ενηλίκων



Στο τµήµα του Λαογραφικού Οµίλου,
γίνεται συστηµατική διδασκαλία Ελληνικών
παραδοσιακών χορών από όλες τις
περιοχές της πατρίδας µας, στη γνήσιά
τους µορφή και έκφραση.

Τα µαθήµατα είναι καθηµερινά,
απογευµατινές και βραδινές 
ώρες, στο Παπαστράτειο
Μέγαρο.
Λειτουργούν τµήµατα 
ενηλίκων πρωϊνές ώρες.

Λειτουργούν
τµήµατα:
Παιδικά
Εφηβικά
Ενηλίκων

Επιδείξεων

Λαογραφικός
όµιλος

IL MONDO
DI MARE

Πλατεία Παναγοπούλου 1 - Αγρίνιο, Τ: 2641 057111

Iχθυοπωλείο - Εστιατόριο | Fishmarket - Restaurant

Λαογραφικος Όµιλος ΓΕΑ 
omilosgea@gmail.com



Ρυθµική
γυµναστική

Λειτουργούν τµήµατα:
Για παιδιά προσχολικής,
σχολικής και
εφηβικής ηλικίας.

Ενόργανη
ακροβατική
γυµναστική

Η Ρυθµική γυµναστική συνδυάζει κίνηση
και ασκήσεις µε συνοδεία µουσικής
µε τη βοήθεια των οργάνων ρυθµικής
(σχοινάκι, µπάλα, στεφάνι, κορίνες, κορδέλα).
Έτσι η τέχνη και ο αθλητισµός συνυπάρχουν
δίνοντας ένα πολύ ωραίο αποτέλεσµα.
Το ιδανικό άθληµα για κορίτσια,
αφού µέσα από αυτό θα µάθουν
να κινούνται µε χάρη και να ελέγχουν
το σώµα τους.

Η Ενόργανη γυµναστική είναι η τέλεια εξωσχολική δραστηριότητα για παιδιά
κάθε ηλικίας. 
Οι µαθητές της γυµναστικής ολοκληρώνουν ένα κύκλο βασικής σωµατοδόµησης
(ευλυγισία, δύναµη, αλτικότητα, ρυθµό) αλλά και τεχνικής σε ασκησιολόγιο
ενόργανης ακροβατικής και αεροβικής γυµναστικής,  βελτιώνοντας παράλληλα
τη φυσική τους κατάσταση. 
Τα µαθήµατα γυµναστικής για παιδιά ξεκινούν
από την ηλικία των 4 ετών.

∆ιδάσκονται:
Ρυθµική Γυµναστική

Χορευτική Γυµναστική

Λειτουργούν τµήµατα:
Για αγόρια και κορίτσια
ηλικίας άνω των 4 ετών.

∆ιδάσκονται:
Ασκήσεις εδάφους
Συνδυαστικές ακροβατικές ασκήσεις
Τραµπολίνο

Σωµατική διάπλαση & ευεξία ΓΕΑ Σωµατική διάπλαση & ευεξία ΓΕΑ



Κλασικό
Μπαλέτο

Αποτελεί τη βάση για οποιοδήποτε άλλο κινησιολογικό µάθηµα.
   Είναι ιδανική άσκηση για τα παιδιά, χαρίζοντας ευλυγισία 
      και αρµονία στην κίνηση.
          Βελτιώνει τη στάση του σώµατος, την αίσθηση του ρυθµού
              και τη µνήµη.
                  Λειτουργούν προπαρασκευαστικά τµήµατα 3-5 ετών
                     µε σκοπό την εισαγωγή των παιδιών στον κόσµο του χορού
                        και της µουσικής µέσω της κίνησης και της ψυχαγωγίας.
                            Τα τµήµατα είναι διαµορφωµένα ανάλογα µε τις ηλικίες
                                των εκπαιδευοµένων.

                                       Προετοιµασία για τη συµµετοχή σε διεθνείς
                                          και εθνικούς διαγωνισµούς χορού.

                                                 Προετοιµασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις
                                                    του ΥΠΠΟ για τις ανώτερες σχολές χορού.

∆ιδάσκονται:
Κλασικό Μπαλέτο

(αγγλικό σύστηµα R.A.D.)
Κλασικό Μπαλέτο

(σύστηµα Vaganova)
Κλασικό Ρεπερτόριο

Κάρακτερ
Barre a terre

O Σύγχρονος Χορός είναι ένας ιδιαίτερος
και δυναµικός  χορός που επικεντρώνεται
στην προσωπική ερµηνεία του χορευτή
και στα συναισθήµατά του.
Χαρακτηρίζεται από την ελευθερία
των κινήσεων, την έντονη εκφραστικότητα
και τη χρήση του βάρους του σώµατος,
βοηθώντας στο µυικό έλεγχο,
τη δύναµη και την ελαστικότητα,
γυµνάζοντας συµµετρικά το σώµα.

Προετοιµασία για τη συµµετοχή σε διεθνείς
και εθνικούς διαγωνισµούς χορού.

Προετοιµασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις
του ΥΠΠΟ για τις ανώτερες σχολές χορού.

Σύγχρονος
Χορός

∆ιδάσκονται:
Σύστηµα Limon, Release
Μοντέρνος χορός I.S.T.D.

∆ηµιουργικός χορός
Αυτοσχεδιασµός,

Μουσικοκινητική αγωγή

     Τµήµατα
    ολιγοµελή
     Για παιδιά
    προσχολικής
   και σχολικής
  ηλικίας, εφήβους
 και ενήλικες.

Ερασιτεχνική σχολή χορού ΓΕΑ Ερασιτεχνική σχολή χορού ΓΕΑ



Tα θετικά αποτελέσµατα της yoga ξεκινούν από το ψυχονοητικό
επίπεδο και επεκτείνονται παντού, τόσο για τη γυναίκα όσο
και για τον άνδρα, µειώνοντας το στρες και βελτιώνοντας
τη φυσική κατάσταση και υγεία του σώµατος, ενδυναµωνοντας το.
H γιόγκα ενισχύει τον µεταβολισµό σου, και ενεργοποιεί όλο σου
το σώµα,αφού αυξάνει την πρόσληψη οξυγόνου και διεγείρει
τη ροή του αίµατος παρέχοντάς σου ενέργεια όλη µέρα.

Αν σκέφτεσαι ότι η γιόγκα είναι απλά µια µορφή εναλλακτικής
άσκησης που κατά τη διάρκεια του µαθήµατος απλώς
χαλαρώνουµε, ίσως χρειάζεται να το ξανασκεφτείς. 
Η γιόγκα όχι µόνο µας δίνει εύρος στην κίνηση,
αλλά µαθαίνει στο σώµα να προσανατολίζεται 
και να έχει τον απόλυτο έλεγχο σε όλες 
τις διαστάσεις. 
Γι' αυτό σήµερα όλο και περισσότεροι 
αθλητές µαθαίνουν πως µπορούν
να βελτιώσουν τις επιδόσεις
τους σε πολλαπλά επίπεδα.

Yoga

Λειτουργούν τµήµατα:
Ενηλίκων

∆ιδάσκονται:
Hatha Yoga
Power Yoga

Ashtanga Yoga
Vinyasa Yoga

Detox Yoga

O Joseph Pilates είπε: «Σε 10 µαθήµατα αρχίζεις να νιώθεις τη διαφορά…
Σε 20 µαθήµατα αρχίζουν να τη βλέπουν και οι γύρω σου… Σε 30 µαθήµατα
έχεις ένα καινούργιο σώµα.» Σίγουρα δεν είπε τίποτα περισσότερο από την
αλήθεια. Αρκεί να το δοκιµάσεις!
Το Pilates αποτελεί µια µορφή γυµναστικής που στοχεύει στην ενδυνάµωση
του σώµατος και κυρίως του κορµού, συµβάλλοντας στη βελτίωση της γενικής
φυσικής κατάστασης.
Οι ασκήσεις του στοχεύουν στη σωστή στάση του σώµατος, στην ισορροπία, 
την ευκινησία καθώς και στην γράµµωση των µυών αλλά και την καύση του
περιττού λιπους.θα εκπλαγείτε βλέποντας το σώµα σας πιο δυνατό, χωρίς
πόνους στη µέση και τον αυχένα , ενώ παράλληλα θα το δείτε να σφίγγει, 
να γραµµώνει και να χάνει πόντους!  

Λειτουργούν τµήµατα:
Για ενήλικες άνδρες και γυναίκες.

∆ιδάσκονται:
Mini ball

Toning balls
Foam roller
Magic ring

Elastic band

Pilates

Σωµατική διάπλαση & Ευεξία ΓΕΑ Σωµατική διάπλαση & Ευεξία ΓΕΑ



Zumba

Zumba είναι ένα πρόγραµµα άσκησης που µας ταξιδεύει σε όλον τον κόσµο, συν-
δυάζοντας αρµονικά τον χορό µε τη γυµναστική µέσα από latin ρυθµούς salsa,
samba, mambo, cha cha, merengue, regaetone, bachata, hip hop, afro house,
funk, pop, belly dance από τα βάθη της Ανατολής, Bollywood από την Ινδία, tango,
flamenco.
Η άθληση κοντά µας γίνεται διασκεδαστική, διαφορετική, αποτελεσµατική και είναι
σχεδιασµένη για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χορευτικού επιπέδου και
φυσικής κατάστασης.

Λειτουργούν τµήµατα:
Για ενήλικες καθώς και για παιδιά

Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού,
Γυµνασίου και Λυκείου.

Ανδρέα Παναγόπουλου, Αγρίνιο 301 31     Τηλέφωνο: 2641 020560

Σωµατική διάπλαση & Ευεξία ΓΕΑ



KTEO AΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ

KTEO AΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ

Β Ρ Ε Φ Ο Ν Η Π Ι Α Κ Ο Σ  Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ
N Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Θέση Τροχός Αγρινίου     Τηλ.: 26410 27300     Fax: 26410 22331
e-mail: magik_avlos@yahoo.gr

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ     ΒΙΚΥ ΚΟΛΟΒΟΥ

Θεατρική   
 οµάδα  
  ενηλίκων

Το θεατρικό τµήµα ενηλίκων κάθε χρόνο
  ετοιµάζει µε την καθοδήγηση
   επαγγελµατία σκηνοθέτη,
    µια ολοκληρωµένη θεατρική παράσταση
      από το ελληνικό ή το διεθνές ρεπερτόριο
           και την παρουσιάζει στην πλήρως
              ανακαινισµένη και οργανωµένη
               θεατρική σκηνή, που διαθέτει
                το Παπαστράτειο Μέγαρο. 



Εκδροµικό
τµήµα

To εκδροµικό τµήµα λειτουργεί και προσφέρει
στα µέλη της Γυµναστικής Εταιρίας Αγρινίου
προορισµούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
συνεργαζόµενο µε τουριστικά
πρακτορεία της πόλης.Πολιτιστικό

τµήµα
ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

Το Τµήµα Πνευµατικών και Καλλιτεχνικών
Εκδηλώσεων είναι πάντα παρόν µε επιστηµονικές
διαλέξεις, χοροεσπερίδες, µουσικές και άλλες
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Συνεργάζεται
µε επιστήµονες και δηµιουργούς από άλλες
πόλεις ή από την περιοχή µας και συµβάλλει
στην πολιτιστική  ανάδειξη της πόλης.

ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ»

Η Σχολή παρουσιάζει διαλέξεις και εκδηλώσεις σχετικές
µε την τοπική ιστορία του Αγρινίου και της ευρύτερης
περιοχής. Ο τίτλος της Σχολής οφείλεται στο γεγονός
ότι πριν την πανδηµία, υπήρχε πρόγραµµα µε τις εκδηλώσεις
ανά µήνα για όλο το έτος. Εισηγητές είναι σπουδαίοι
πανεπιστηµιακοί και µεγάλοι καλλιτέχνες από την περιοχή
και όχι µόνο. 



Στιγµές 2020 - 2022
Οµιλίες

Συναυλίες
∆ιαγωνισµός µουσικής δηµιουργίας

Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ
Παιχνίδι κρυµµένου θησαυρού

Συνέδρια
Τελετές λήξης



26410 21008

26410 21008

Στίβος
Μπάσκετ

Βόλεϊ
Σκάκι
Yoga

Pilates
Zumba

Αερόµπικ
Κλασικό Μπαλέτο
Σύγχρονος Χορός

Λαογραφικός Όµιλος
Ρυθµική γυµναστική

Θεατρική οµάδα ενηλίκων
Eνόργανη ακροβατική γυµναστική

Πολιτιστικό τµήµα
Εκδροµικό τµήµα

Πλ. Παναγοπούλου 4 - 30131 Αγρίνιο
T: 26410 24767  |  E: info@geagr.gr

www.geagr.gr


