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Περήφανη η Κύπρος για τη συμμετοχή των νεαρών αθλητών στην Παγκόσμια
Σχολική Γυμνασιάδα 2018
Η κυπριακή αποστολή κέρδισε τις εντυπώσεις κατά τη συμμετοχή της στην Παγκόσμια
Σχολική Γυμνασιάδα, με τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες να επιστρέφουν στην
Κύπρο με τέσσερα μετάλλια, δύο χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, παγκύπρια ρεκόρ
και άλλες διακρίσεις.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ανακοινώνει
πως ο σχολικός αθλητισμός της Κύπρου κατάφερε, για ακόμα μία χρονιά, να έχει
σημαντικές διακρίσεις στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα, μετά την πολύ επιτυχημένη
παρουσία της χώρας μας στην Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα 2018, η οποία
διοργανώθηκε από τις 2 μέχρι τις 9 Μαΐου στις πόλεις Μαρακές και Καζαμπλάνκα, στο
Μαρόκο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχολική διοργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο, η
οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια.
Ο στόχος και η φιλοσοφία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μέσα από την
επιθεώρηση Φυσικής Αγωγής της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, είναι η παρουσία και
συμμετοχή των νεαρών αθλητών μας σε διοργανώσεις παγκόσμιου επιπέδου, ώστε να
δίνεται η ευκαιρία σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό αθλητών να αποκτήσουν
πολύτιμες εμπειρίες και σημαντικές διακρίσεις.

Πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά μας, που συμμετείχαν στην
Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα, αφού οι εμπειρίες που απέκτησαν, αλλά και οι
αγωνιστικές τους διακρίσεις, αποτελούν σημαντικά εφόδια για το μέλλον τους καθώς και
για την την αθλητική τους ανέλιξη. Οι σημερινοί αθλητές του σχολικού αθλητισμού, θα
αποτελέσουν τους αυριανούς πρωταθλητές των μεγάλων διοργανώσεων παγκοσμίου
επιπέδου, αντιπροσωπεύοντας την πατρίδα μας.
Την κυπριακή αποστολή εκπροσώπησαν 31 αθλητές, οι οποίοι αγωνίστηκαν στα
αθλήματα του Στίβου, της Κολύμβησης, της Ενόργανης και της Ρυθμικής Γυμναστικής.
Στον Στίβο συμμετείχαν 19 αθλητές, από τους οποίους οι 16 κατάφεραν να
εξασφαλίσουν μία θέση στους τελικούς του παγκόσμιου πρωταθλήματος, εκ των οποίων
οι δύο κατέκτησαν μετάλλια. Πρόκειται για τους Γρηγόρη Νικολάου, ο οποίος κατέκτησε
το αργυρό μετάλλιο στο άλμα τριπλούν και τον Ανδρέα Καζαμία, που κατέκτησε το
χάλκινο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ.
Στην κολύμβηση η Κύπρος συμμετείχε με πέντε αθλήτριες, από τις οποίες οι τέσσερις
εξασφάλισαν θέση μέσα στην πρώτη οκτάδα, ενώ η Κάλια Αντωνίου ανέβασε τη χώρα
μας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας τα δύο χρυσά μετάλλια της
αποστολής. Στην Ενόργανη Γυμναστική, η Κύπρος συμμετείχε με τέσσερεις αθλητές,
καταφέρνοντας να κατακτήσει μία 5η θέση και μία 6η θέση, ενώ στη Ρυθμική Γυμναστική,
όπου η Κύπρος συμμετείχε με τρεις αθλήτριες, κατάφερε να κατακτήσει μία 5η θέση.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως οι Κύπριοι αθλητές κατέρριψαν παγκύπρια ρεκόρ,
ατομικές επιδόσεις και μπόρεσαν να πλασαριστούν στις πρώτες οκτώ θέσεις του
παγκόσμιου στερεώματος, όσο αφορά τον σχολικό αθλητισμό.
Για ακόμα μία φορά λοιπόν, η Κύπρος μας απέδειξε πως μπορεί να ανέβει στο
υψηλότερο βάθρο και να ανταγωνίζεται αθλητές που προέρχονται από μεγάλες χώρες,
όπως είναι μεταξύ άλλων η Αμερική, η Ρωσία, η Κίνα, η Βραζιλία, η Τουρκία, η Ισπανία
σε μία υψηλού επιπέδου αθλητική διοργάνωση, η οποία φιλοξένησε 59 χώρες και
περισσότερους από 2000 αθλητές, από όλο τον κόσμο.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί πολύ μεγάλη την επιτυχία που σημείωσαν
οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες στην Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα 2018 και πιστεύει

ακράδαντα ότι ο αθλητισμός αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της χώρας μας στο
εξωτερικό.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης συγχαίρει όλα τα παιδιά,
τους προπονητές, τους κριτές και τους συνοδούς της κυπριακής αποστολής για την
εξαίρετη τους παρουσία στους αγώνες.

