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ΘΕΜΑ: Οι μαθητές Αθλητικών Σχολείων ενημερώθηκαν για τα θέματα αντι-ντόπινγκ 

 

Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ 

(CyADA), σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 

πραγματοποίησαν τις πρώτες δύο 

παρουσιάσεις για θέματα αντι-

ντόπινγκ σε μαθητές Αθλητικών 

Σχολείων. Οι πρώτες δύο 

παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν 

στις 18 και 20 Σεπτεμβρίου  στο 

Αθλητικό Λύκειο και Αθλητικό 

Γυμνάσιο Λευκωσίας, αντίστοιχα. 

 

Οι παρουσιάσεις τις οποίες 

παρακολούθησαν συνολικά 300 

μαθητές, έγιναν από τον πρόεδρο της 

CyADA Δρ. Μιχάλη Πέτρου, και περιλάμβαναν πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς αντι-

ντόπινγκ, τις ουσίες που απαγορεύονται στον αθλητισμό, τους κινδύνους από το ντόπινγκ, τα 

συμπληρώματα διατροφής αλλά και για την ηθική πτυχή του ντόπινγκ.  

 

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους νεαρούς μαθητές-

αθλητές, που φοιτούν στα αθλητικά σχολεία και να τους δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες γύρω 

από το αντι-ντόπινγκ. Οι μαθητές μας, παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

και συζήτησαν μαζί μας διάφορους προβληματισμούς και απορίες σχετικά με το αντικείμενο» 

ανέφερε μετά την ολοκλήρωση των δύο εκδηλώσεων ο Δρ Μιχάλης Πέτρου. 

 

Στα αθλητικά σχολεία φοιτούν αθλητές Ολυμπιακών αθλημάτων που πληρούν συγκεκριμένα 

κριτήρια που αφορούν τόσο στις αθλητικές όσο και στις σχολικές επιδόσεις. Το Αθλητικό Λύκειο 

άρχισε τη λειτουργία του το 2006 σε δύο πόλεις (Λευκωσία, Λεμεσό), επεκτάθηκε στον 

Γυμνασιακό κύκλο το 2015, και από το 2016 λειτουργούν Αθλητικά Γυμνάσια σε όλες τις επαρχίες 

της ελεύθερης Κύπρου. Έχει ως στόχο την στήριξη των μαθητών-αθλητών για σωστή 

προετοιμασία και πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

Υπουργείου Παιδείας στα σχολεία αυτά, έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που να διευκολύνει τους 

μαθητές ώστε να πραγματοποιούν τρεις (3) πρωινές προπονήσεις την εβδομάδα. 
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Η επιθεωρήτρια Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κάλλη Χατζηιωσήφ 

δήλωσε τα εξής για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την CyADA : «Είναι 

πολύ σημαντικό για το Υπουργείο να ενημερώνονται οι μαθητές μας. Τα θέματα Αντι-ντόπινγκ 

κινούνται παράλληλα με την αθλητική τους σταδιοδρομία, επεκτείνονται όμως και σε ευρύτερους 

τομείς της ζωής τους. Στους εκπαιδευτικούς στόχους εντάσσεται και η ενημέρωση για το υγιές και 

έντιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλουμε να αθλούνται οι νέοι μας. Οι μαθητές των Αθλητικών 

Σχολείων αποτελούν τη βάση της αθλητικής πυραμίδας, που στην κορυφή της βρίσκονται οι 

σημερινοί πρωταθλητές μας, που διαπρέπουν στον παγκόσμιο αθλητισμό. Η πρόληψη είναι 

εξαιρετικά σημαντική για μας και με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε τη διαφύλαξη των Αρχών και Αξιών 

του αθλητισμού»   

 

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της CyADA Δρ Μιχάλης Πέτρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, οι παρουσιάσεις θα συνεχιστούν και στα υπόλοιπα αθλητικά σχολεία, 

ενώ, η CyADA ήδη έχει προγραμματίσει παρουσιάσεις και προς τους γονείς των μαθητών των 

αθλητικών σχολείων.    

 

 

Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ 

Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

 

*****   

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ 

στο media@cyada.org.cy ή στο τηλέφωνο 22774411.   
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