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Υψηλές διακρίσεις – 1657 αγώνες – 12 αθλήματα
Στην κολυμβήτρια Κάλια Αντωνίου το βραβείο «Ευ Αγωνίζεσθαι»
20 Ιουνίου 2018
Σε μια λιτή αλλά επιβλητική τελετή, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, βράβευσε τη Δευτέρα (18 Ιουνίου 2018) τους άριστους
μαθητές-αθλητές και τις σχολικές ομάδες που διακρίθηκαν στον σχολικό αθλητισμό κατά τη
σχολική χρονιά 2017-2018.
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Χαμπιαούρης, τόνισε κατά τη διάρκεια του
χαιρετισμού του ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τιμά με ιδιαίτερη χαρά τα νέα μέλη
της κοινωνίας, τα οποία καθίστανται υγιή πρότυπα και παράλληλα πρεσβευτές των υψηλών
ιδεωδών

του

αθλητισμού.

«Οι

μαθητές-αθλητές»

είπε

ο

κ.

Χαμπιαούρης,

«μάς

διαβεβαιώνουν με τον αγώνα και την προσπάθειά τους ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως
ασπίδα προστασίας ενάντια στις σύγχρονες προκλήσεις και τα προβλήματα, έτσι ώστε να
υποστηριχθεί και να εδραιωθεί μια υγιής κοινωνία.»
Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
επιτυχή υλοποίηση της πολιτικής απόφασης για επέκταση των Αθλητικών Σχολείων και
τόνισε ότι η λειτουργία των σχολείων αυτών αποτελεί το εφαλτήριο για την επίτευξη
μεγαλύτερων αθλητικών και ακαδημαϊκών διακρίσεων.
Η επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής, Κάλλη Χατζηιωσήφ, καλωσορίζοντας τους καλεσμένους,
αναφέρθηκε στις μεγάλες φετινές επιτυχίες του σχολικού αθλητισμού και στάθηκε ιδιαίτερα
στο γεγονός ότι στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα, στην οποία

συμμετείχαν αθλητές από 58 κράτη, η Κύπρος κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, ένα αργυρό
και ένα χάλκινο ενώ 21 αθλητές/αθλήτριές μας εξασφάλισαν θέση στην πρώτη οκτάδα της
παγκόσμιας κατάταξης. Η κα Χατζηιωσήφ, κάνοντας τον απολογισμό της δράσης του
κλάδου της Φυσικής Αγωγής, στο πλαίσιο του σχολικού αθλητισμού, ενδεικτικά ανέφερε ότι
13.763 (δεκατρείς χιλιάδες επτακόσιοι εξήντα τρεις) μαθητές και μαθήτριες έλαβαν μέρος σε
1657 αγώνες, σε 12 ομαδικά και ατομικά αθλήματα, σε επαρχιακές και παγκύπριες σχολικές
διοργανώσεις κατά την περσινή σχολική χρονιά.
Κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης τιμήθηκαν μαθητές που διακρίθηκαν στην
Παγκόσμια Γυμνασιάδα και τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, σχολικές ομάδες που
κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή στις αθλοπαιδιές καθώς επίσης συνεργάτες του
Γραφείου Φυσικής Αγωγής στην ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων και στρατηγικών
συνεργασιών.
Κορωνίδα των τιμητικών βραβεύσεων αποτέλεσε το βραβείο «Ευ Αγωνίζεσθαι» το οποίο
απονέμεται κάθε χρόνο προς τιμήν εξαιρετικών διακρίσεων όχι μόνο στον αγωνιστικό τομέα
αλλά και εκτός αγωνιστικών χώρων. Για τις εξαιρετικές επιδόσεις της τόσο στον υγρό στίβο,
όπου αγωνίζεται, όσο και στο σχολείο που φοιτά, καθώς και για το ήθος της που ξεχωρίζει,
το φετινό βραβείο «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» απονεμήθηκε στην κολυμβήτρια Κάλια Αντωνίου η
οποία κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα.
Στην τελετή βράβευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παραβρέθηκαν ο
Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Κλεάνθης Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ντίνος Μιχαηλίδης, ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης,
Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης, μέλη του Δ.Σ. του ΚΟΑ, μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της
ΚΟΕ, πρόεδροι Ομοσπονδιών, αθλητικοί παράγοντες, γονείς, Διευθυντές σχολικών
μονάδων και εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής.

