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Λευκωσία, 29 Δεκεμβρίου 2016 

TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΑΜΠΟ 

Τεράστια επιτυχία η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την αθλήτρια και 

φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γαβριέλα Σουίδ 

 

Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου: «Η Γαβριέλα μας προσέφερε μια αξέχαστη 

εμπειρία και επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό» 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

φιλοξένησε στις αθλητικές του 

εγκαταστάσεις το 1ο Παγκόσμιο 

Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα 

ΣΑΜΠΟ, στο οποίο συμμετείχαν 

περίπου 100 αθλητές από 26 χώρες. 

Το Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό 

Πρωτάθλημα Σάμπο 2016 είναι το 

πρώτο πανεπιστημιακό στην ιστορία 

του αθλήματος και διεξήχθη για πρώτη φορά  στην Κύπρο και στο Αθλητικό Κέντρο 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, από τις 9 μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου. Το εν λόγω 

Πρωτάθλημα διοργάνωσε από κοινού η Παγκόσμια Ομοσπονδία Σάμπο (FIAS), η 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (FISU), η Κυπριακή 

Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (ΚΟΠΑ) και η Κυπριακή Ομοσπονδία 

Σάμπο (ΚΟΣΑ). Η φοιτήτρια στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

αθλήτρια Γαβριέλα Σουίδ, χάρισε στην Κύπρο μια παγκόσμια διάκριση 

καταλαμβάνοντας το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία της.  
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Φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου έφερε το χάλκινο στην Κύπρο 

Τεράστια επιτυχία μπορεί να 

χαρακτηρισθεί η κατάκτηση 

παγκοσμίως του χάλκινου 

μεταλλίου από τη φοιτήτρια του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, 

αθλήτρια μας,  Γαβριέλα Σουίδ,  

στην κατηγορία των 68 Kg. 

Με τη συμμετοχή 26 χωρών και 

πέραν των 100 αθλητών η 

Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο 

παγκοσμίως με τη διοργάνωση 

στο Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου του 1ου Παγκόσμιου 

Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος ΣΑΜΠΟ, ενός αθλήματος που σιγά σιγά κατακτά 

τον κόσμο με τον δυναμισμό και την τεχνική του.  

Το Sambo είναι μια ρώσικη πολεμική τέχνη που άρχισε να αναπτύσσεται στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση περίπου το 1920. Η λέξη Σάμπο ουσιαστικά σημαίνει 

αυτοάμυνα χωρίς όπλα.  

Γαβριέλα Σουίδ: «Όταν ο άνθρωπος θέλει μπορεί να καταφέρει τα πάντα» 

 Η «χάλκινη» αθλήτρια και 

φοιτήτρια του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Γαβριέλα Σουίδ δήλωσε: 

«Με την κατάκτηση του μοναδικού 

χάλκινου ατομικού μεταλλίου για 

την Κύπρο, με κάνει να αισθάνομαι 

υπερήφανη και ότι έκανα επίσης 

τη  χώρα μου υπερήφανη. Το 

γεγονός ότι δέχθηκα συγχαρητήρια 

και ακόμη δέχομαι και σχόλια 

όπως «Μπράβο κορίτσι μας», «Χάρη σε σένα θα δούμε και τη σημαία μας ψηλά» 

ήταν ότι καλύτερο έζησα και θα το θυμάμαι μια ζωή! Ο προπονητής μου κ. Μάριος 

Αντρέου ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε μένα και που ο ίδιος με πλησίασε να 

ξεκινήσω μαθήματα πριν από περίπου τρία χρόνια στο Αθλητικό Κέντρο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Αξίζει να αναφέρω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. 

Χριστίνο Σταυρίδη που τον τελευταίο καιρό οι προπονήσεις γίνονταν μαζί του 

(συνεργάτης του κ. Μάριου). Έτσι και άρχισα αν και παλαιότερα ασχολήθηκα και με 

άλλες πολεμικές τέχνες (krav maga, καράτε). Μαζί πήγαμε και παγκύπριους αγώνες 

κατακτώντας πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια των τριών 

αυτών ημερών είχα δυσκολευτεί αρκετά εφόσον ήταν περίοδος εξετάσεων για μένα. 

Η συμβουλή μου είναι ότι, όταν ο άνθρωπος θέλει μπορεί να καταφέρει τα πάντα».  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

αφού συνεχάρη θερμά τη Γαβριέλα Σουίδ, τόνισε: «Η αθλητική πορεία της 

Γαβριέλας μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους και η κατάκτηση του χάλκινου 



μεταλλίου στο 1ο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα ΣΑΜΠΟ τιμά την ίδια και 

το Πανεπιστήμιό της. Της λέμε ένα μεγάλο μπράβο και την παροτρύνουμε να 

συνεχίσει τις προσπάθειες για διάκριση. Συνδυάζοντας σπουδές και αθλητισμό η 

Γαβριέλα αποτελεί ένα πρότυπο αθλήτριας και φοιτήτριας. Με τη συμμετοχή και 

διάκρισή της στο πρώτο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα που έλαβε μάλιστα χώρα στις 

εγκαταστάσεις μας, μας προσέφερε μια αξέχαστη εμπειρία και επιτυχία για τον 

κυπριακό αθλητισμό. Τα συγχαρητήριά μας στη Γαβριέλα και της ευχόμαστε από 

καρδιάς και άλλες σπουδαίες επιτυχίες».   

 

 

 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 

 


