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Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού συνάντησε τους αθλητές που έλαβαν μέρος και
διακρίθηκαν στους 21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στην Αυστραλία

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης υποδέχθηκε σήμερα στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τους αθλητές, τους προπονητές και τους συνοδούς της
κυπριακής αποστολής, που έλαβε μέρος στους 21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της
Αυστραλίας.
Στους κοινοπολιτειακούς αγώνες, οι οποίοι διεξήχθησαν από τις 4 μέχρι τις 15 Απριλίου 2018,
οι Κύπριοι αθλητές εξασφάλισαν συνολικά 14 μετάλλια. Τα σπουδαία αυτά αποτελέσματα
κατέταξαν την Κύπρο 10η στον πίνακα των μεταλλείων, αφήνοντας πίσω χώρες πολύ
μεγαλύτερες

πληθυσμιακά

και

σε

έκταση,

ενώ,

αδιαμφισβήτητα,

στους

φετινούς

Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, η Κύπρος είχε την καλύτερη της παρουσία μέχρι σήμερα σε
αθλητική διοργάνωση.
Ο κ. Χαμπιαούρης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού προς τιμήν των αθλητών, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η κυπριακή
αποστολή με την παρουσία και τις επιδόσεις της στους 21ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της
Αυστραλίας, μάς γέμισε χαρά κι υπερηφάνεια.

Τα παιδιά της Κύπρου, συμπλήρωσε ο Υπουργός Παιδείας, «απέδειξαν ότι διαθέτουν τεράστια
αποθέματα ψυχικής δύναμης κι αντοχής και ξεχώρισαν στον Στίβο, στη Γυμναστική, στη
Σκοποβολή, στην Ποδηλασία, στην Πάλη, στην Πυγμαχία, στο Beach Volleyball και στην
Κολύμβηση».

«Οι αθλητές μας έφυγαν από την Αυστραλία με 8 χρυσά, 1 αργυρό, και 5 χάλκινα μετάλλια, ενώ
αξίζει να τονίσουμε με έμφαση ότι η «χρυσή» μαθήτρια Διαμάντω Ευριπίδου συγκέντρωσε 6
μετάλλια και δίκαια χαρακτηρίστηκε «η Αθλήτρια» των φετινών Κοινοπολιτειακών Αγώνων. Άξιοι
επαίνου θεωρούνται επίσης οι Γιώργος Αχιλλέως και Παναγιώτα Ανδρέου, οι οποίοι πέτυχαν
νέα ρεκόρ αγώνων», ανέφερε ο κ. Χαμπιαούρης.
Επίσης, έδωσε θερμά συγχαρητήρια στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή που ανέλαβε και
διεκπεραίωσε άρτια την οργάνωση και τον συντονισμό των Εθνικών μας Ομάδων και που
εργάστηκε υπεύθυνα για την ομαλή μετάβαση και τη συμμετοχή των αθλητών μας στο
σπουδαίο αυτό αθλητικό γεγονός κι ευχαρίστησε τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και τις
Ομοσπονδίες για το αξιόλογο έργο που επιτελούν. Τέλος, τα πιο θερμά συγχαρητήρια και την
αγάπη του, εξέφρασε ο Υπουργός, σε όλους τους αθλητές, οι προσπάθειες και οι επιτυχίες των
οποίων δεν μπορεί παρά να αποτελούν πρότυπο αριστείας και άξιο παράδειγμα προς μίμηση
όχι μόνο για τους νέους μας άλλα για τον κάθε άνθρωπο που δίνει καθημερινά τον δικό του
αγώνα.
«Τα λαμπρά αυτά παιδιά της Κύπρου αναμφίβολα μας κάνουν υπερήφανους και τα
ευχαριστούμε γι’ αυτό. Η υπομονή και η επιμονή που τους διακρίνει αποδεικνύει έμπρακτα σε
όλους μας ότι “τα αγαθά κόποις κτώνται”. Ευχόμαστε στον καθένα ξεχωριστά καλή συνέχεια και
ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον», κατέληξε ο κ. Χαμπιαούρης.

