
Σύντοµο βιογραφικό της Σοφίας Αµούντζιας 

Ανακάλυψε και πρώτη έφερε, το 2008, στην Ελλάδα τo αυθεντικό 

holistic fitness, το εµπλούτισε η ίδια, το κατοχύρωσε και το έχει κάνει 

τρόπο ζωής. 

Η Σοφία Αµούντζια γεννήθηκε και ξεκίνησε την καριέρα της στον Βόλο στην 

ηλικία των 7 ετών µε το ολυµπιακό άθληµα Tae kwon do. 

Ασχολήθηκε µε τον στίβο και το µπάσκετ στην οµάδα του Ολυµπιακού Βόλου 

αλλά γρήγορα την κέρδισε το Tae kwon do, µε τον Ελληνοαµερικανό master John 

Kakavitsa (πρωταθλητή Αµερικής και µαθητή του γνωστού Κορεάτη δασκάλου 

Kim). 

Συνειδητοποίησε ότι ήθελε να ασχοληθεί µε τον πρωταθλητισµό και επί πολλά 

χρόνια (1990-1994) κατακτούσε τον τίτλο τής πρωταθλήτριας Eλλάδος, µε 

διακρίσεις και στο εξωτερικό. 

Η Σοφία Αµούντζια στη συνέχεια έγινε εκπαιδεύτρια, βοηθός του master 

Kakavitsa στα παιδικά τµήµατα* και µετά από 2 χρόνια υπεύθυνη του 

γυµναστηρίου Kim*. 

Με την εισαγωγή της στο Τµήµα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ) στη 

Θεσσαλονίκη, το 1996, µε ειδικότητα το T.K.D, ΒΟΧΙΝG και παρακολουθώντας 

την ιδιωτική σχολή G.R.A.F.T.S (aerobic and fitness),την σχολή προπονητών της 

Γ.Γ.Α όπως και σεµινάρια σε Ελλάδα και Αµερική (1997), ανέλαβε αθλητικούς 

συλλόγους Tae kwon do* ως εκπαιδεύτρια και εργάστηκε σε οµαδικά* και 

προσωπικά* προγράµµατα σε ένα από τα καλύτερα γυµναστήρια της 

Θεσσαλονίκης (Vis Vitalis-Universal). 

Το 2000 παρουσίασε πρώτη στην Ελλάδα, µαζί µε την Ελπίδα Τσίντσιφα 

(PhD, MSC, ∆ιδακτορικό Α.Π.Θ. Master of science), τη µέθοδο Tae bo του 

Αµερικανού Billy Blanksµε µεγάλη απήχηση και υποστήριξη των Μ.Μ.Ε. 

Ακολούθησαν προτάσεις για συνεργασία από γνωστά γυµναστήρια της Αθήνας 

(Universal)*. 

Η Σοφία Αµούντζια δέχεται και παρουσιάζει δυναµικά σχεδόν σε όλα τα 

τηλεοπτικά κανάλια τη δουλειά της. 

ΝΕΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Στόχος της ήταν να κατοχυρώσει δικά της µοντέλα εκγύµνασης, 

εναρµονίζοντας την άσκηση µε τον οραµατισµό. 

Η συνεχής ενηµέρωσή της στον χώρο της άσκησης και της υγείας (κλασική και 

ολιστική ιατρική), η συνεργασία της µε κορυφαίους επιστήµονες σε Ελλάδα και 



εξωτερικό, όπως και η ενασχόλησή της από το 2000 µε τις εναλλακτικές 

µεθόδους (Ολιστική ιατρική, Μακροβιοτική, Αποτοξίνωση, Βότανα, 

Βιοσυντονισµός και Φυσιορρύθµιση, Φυσικοπαθητική, Tai chi, Qi gong, Aikido, 

Capoeira, Self defence, Hatha yoga, Jivamukti yoga, Yin Yang yoga, Dance 

therapy, Pilates, Pranic healing, Ψυχολογία, Φένγκ σουί), επέτρεψαν στην Σοφία 

Αµούντζια να εµπνευστεί νέες µεθόδους άσκησης: Tο Active tae bo, Self 

defence, Energy body system, Holistic personal training. 

Το 2002 προώθησε τη δουλειά της στο Κέντρο Εκγύµνασης* της Ελένης 

Πετρουλάκη. 

Από το 2004 έως το 2008 ανέλαβε το Spa Hilton ως Fitness manager and 

personal trainer V.I.P.* 

Εξέχουσες προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηµατικό, ιατρικό, 

καλλιτεχνικό χώρο και showbiz εµπιστεύονται τώρα τη Σοφία Αµούντζια για την 

προσωπική τους εκγύµναση*. 

Τη διακρίνουν για τον αυστηρό επαγγελµατισµό της, την υποµονή και την 

κατανόηση που δείχνει στον καθένα ξεχωριστά. 

Κατοικεί στην Αθήνα και συνεργάζεται µε γνωστά περιοδικά(women’s health 

hellas), τηλεοπτικά κανάλια και κέντρα άθλησης. Υπεύθυνη οργάνωσης 

γυµναστηρίου, spa και gym home. 

HOLISTIC PERSONAL TRAINER  

Τη χαρακτηρίζουν holistic personal trainer για την εµπειρία της και τη 

µεταδοτικότητά της προς τους ασκούµενους, αφού ασχολείται µε ολόκληρο τον 

ανθρώπινο οργανισµό. Είναι συνεργάτης του τένις κλαµπ Ζαππείου, Tatoi 

club,Athlesis club και ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας Holistic fitness and 

health.∆ιοργανώνει αποδράσεις και προγράµµατα αποτοξίνωσης µε φυσικούς 

τρόπους. 

Συνεργάτες της και υποστηρικτές σε αθλητικά event και festival ευεξίας που 

διοργανώνει από το 2004 είναι τα: Notos home, Nike, Lipton και η Interamerican. 

*Εµπειρία σε παιδιά από την ηλικία των 4 χρόνων (τµήµατα tae kwon do), 

εφήβους, ενήλικες (τµήµατα µαχητικών τεχνών, µυικής ενδυνάµωσης και 

εναλλακτικών συστηµάτων), τρίτη ηλικία και ειδικές κατηγορίες. 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

• 1ο DAN 1 1/12/88 από την Kukkivon (Παγκόσµια οµοσπονδία TAE KWON DO). 

• 2ο DAN 12/12/92 από την ΕΛΟΤ (Ελληνική οµοσπονδία TAE KWON DO). 

• 3o DAN 16/12/00 από την ΕΛΟΤ. 

• 4o DAN από την ΕΛΟΤ. 



• 5o DAN από την ΕΛΟΤ. 

• 1η ΘΕΣΗ στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα TTF (International TAE KWON DO 

Federation) ΙΟΥΝΙΟΣ 1991. 

• 1η ΘΕΣΗ στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα ITF, ΙΟΥΝΙΟΣ 1993. 

• 2η ΘΕΣΗ στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα WTF (World TAE KWON DO Federation) 

1991. 

• 2η ΘΕΣΗ στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα ITF οµαδικό γυναικών στην Αγγλία 1991. 

• 3η ΘΕΣΗ στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα WTF, 1990. 

• 3η ΘΕΣΗ και 5η στο 8ο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα ITF (Θραύσεις οµαδικό-ατοµικό) 

στην PYONGYANG, Βόρεια Κορέα 1992. 

• 39 µετάλλια σε δια συλλογικούς αγώνες WTF και ITF. 

ΥΠΗΡΞΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ TAE KWON DO ITF-WTF ΕΠΙ ΤΡΙΑ 

ΧΡΟΝΙΑ KAI ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΡΟ ∆ΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ 

Τρόπος ζωής, Τρόπος να ζεις! 

Sofia Amountzia -Holistic Personal Trainer 
 


