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Λευκωσία, 02 Δεκεμβρίου 2016  
 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΕΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ – ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ 

MONIMO ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

Στα «Απολλώνεια Βραβεία 2016» για την ανεκτίμητη προσφορά της στην 

Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την Κυπριακή κοινωνία. 

 

Τιμητική διάκριση στην τέως Πρόεδρο 

του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

(ΚΟΑ) και μόνιμου μέλους του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα 

Επιστημών της Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Κλέα 

Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα  

απονεμήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο 

εκδήλωσης απονομής των 

«ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2016».  

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, την Πανελλήνια 

Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων, το 

Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Δικαίου και το Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων 

Αττικής. Τα “ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ” είναι ετήσιος θεσμός και απονέμονται σε σημαντικές 

προσωπικότητες και νομικά πρόσωπα της πολιτιστικής, αθλητικής, επιστημονικής και 

κοινωνικής ζωής της Ελλάδας. Στις προηγούμενες διοργανώσεις, έχουν τιμηθεί μεταξύ 

άλλων, οι Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας και Προκόπης 

Παυλόπουλος, οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων Δημήτρης Σιούφας και 

Ευάγγελος Μεϊμαράκης , οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές Παύλος Τούτουζας, Χριστόδουλος 
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Στεφανάδης, Δημήτρης Κρεμαστινός, οι Ολυμπιονίκες Νίκος Κακλαμανάκης, Δημοσθένης 

Ταμπάκος και άλλοι. 

Η επιλογή της Κλέας Παπαέλληνα έγινε με ομόφωνη απόφαση την οποία έλαβαν σε κοινή 

συνεδρίασή τους οι συνδιοργανωτές, για την ανεκτίμητη προσφορά της στη Φυσική Αγωγή, 

τον Αθλητισμό και την κυπριακή κοινωνία.  

Για την ιδιαίτερα τιμητική διάκριση η Κλέα Παπαέλληνα εξέφρασε τις ευχαριστίες της για 

την μεγάλη τιμή, η οποία προέρχεται από οργανισμούς που υπηρετούν ευρείς 

υψηλόφρονες στόχους και έχουν ως πυξίδα το αθλητικό ιδεώδες. Εξέφρασε την περηφάνια 

της και την πεποίθησή της ότι ενεργεί στα όσα συμβάλλει ως υπέρμαχος της Ελληνικής 

Παιδείας, ταγμένη στο νόημα του «ευ αγωνίζεσθαι». Τόνισε, επίσης, ότι τιμά όσα 

υποστήριξε και υποστηρίζει στα πανεπιστημιακά βήματα για το ενιαίο νόημα της Αρχαίας 

και Νέας Ελληνικής Γραμματείας για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του Αθλητισμού και τη 

σημασία του στην διαμόρφωση του νέου πολίτη.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για αυτήν την εξέχουσα 

τιμή στο πρόσωπο ενός μέλους της πανεπιστημιακής του κοινότητας.   

 

Τέλος Ανακοίνωσης 


