
Σύντοµο βιογραφικό της Μάντης Περσάκη 

Η Περσάκη Μάντη, είναι απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Αθηνών του τµήµατος της 

επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού µε ειδικότητα στην κολύµβηση, 

διπλωµατούχος ναυαγοσώστρια και διπλωµατούχος του ιδιωτικού φορέα GRAFTS 

FITNESS SCHOOL στην ειδικότητα PILATES. 

Η πρώτη THW επαφή µε τον αθλητισµό έγινε σε ηλικία 3 χρονών που ξεκίνησε 

κολυµβητήριο! Από τότε ο αθλητισµός αλλά και ο πρωταθλητισµός έγιναν 

αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής της, καθώς συµµετείχε και είχε πολλές διακρίσεις σε 

πολλούς αγώνες και πρωταθλήµατα, ως αθλήτρια κολύµβησης µε την οµάδα του 

Παλαιού Φαλήρου και στη συνέχεια τεχνικής κολύµβησης στην οµάδα της 

Βουλιαγµένης όπου ανήκει µέχρι σήµερα, ερασιτεχνικά πλέον! 

Με την είσοδό της στο Πανεπιστήµιο της δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθεί και 

παράλληλα να τελειοποιήσει τις γνώσεις τις και σε εναλλακτικούς τρόπους 

προπόνησης, όπως είναι το PILATES να το αγαπήσει και να συνειδητοποιήσει ότι 

αυτός είναι ο τρόπος εκγύµνασης που της ταιριάζει. Γι' αυτό και µόνο κάτι τέτοιο θα 

µπορούσε να διδάσκει. Είναι της άποψης ότι το κυριότερο είναι ο κόσµος να µπορεί 

να γυµναστεί µε τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο και σε προγράµµατα που 

συνδυάζουν την εκγύµναση του σώµατος µε την πνευµατική ισορροπία. 

Έχει εργαστεί ως προπονήτρια κολύµβησης σε αρκετά σωµατεία, προπονητικά camp, 

ιδιωτικά σχολεία και υπήρξε εθελόντρια στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, στον 

τοµέα της κολύµβησης µέσα στον αγωνιστικό χώρο. 

Με το Pilates έχει ασχοληθεί παράλληλα τα τελευταία 5 χρόνια ξεκινώντας από πολύ 

γνωστά γυµναστήρια (gym tonic) ιδιωτικά σχολεία (Ιορδανάκειον, Νέα 

Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα), personal, έως σήµερα που έχει δηµιουργήσει και το 

PILATES BY MANDY στο οποίο οι προπονήσεις γίνονται σε group που δεν 

ξεπερνούν τα 8-10 άτοµα και απευθύνονται από εντελώς αρχάρια άτοµα, παιδιά, 

µεγαλύτερες ηλικίες, έως και σε επαγγελµατίες αθλητές. Άλλη µεγάλη της αγάπη 

είναι ο χορός και µε τον οποίο ασχολείται από πολύ µικρή ηλικία και πλέον ως 

γυµνάστρια επαγγελµατικά, κάτι το οποίο συµπεριλαµβάνεται πάντα στη δουλειά της 

άµεσα η έµµεσα. 

Τέλος παράλληλα µε το πρακτικό µέρος της δουλειάς της ασχολείται µε έρευνες στο 

Πανεπιστήµιο, προσπαθώντας οτιδήποτε υποστηρίζει να έχει επιστηµονική βάση. 

Έχει ήδη παρουσιάσει 2 έρευνες σε Παγκόσµια Συνέδρια.  

Μάντη Περσάκη 

Οδός Ψαρών 2, Ν. Σµύρνη (σύνορα µε Παλαιό Φάληρο - τηλ. 210 90 18 969 και 

6981 055 327)  

Οδός Πλαπούτα 39 & Ροδοπόλεως 73, Ελληνικό (σύνορα µε Άνω Γλυφάδα - 

τηλ. 6981 055 327)  

website: http://www.mandypersaki.gr 



 


