
8ο και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



Όπως ξέρουμε, απο το σχολείο

μας έχουν αποφοιτήσει σπουδαίες 

προσωπικότητες οπως 

επιστήμονες, αθλητές, 

καλλιτέχνες, πολιτικοί κ.α

Στην συγκεκριμένη παρουσίαση, 

αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με 

τον αθλητισμό.



Νικολέττα Γκαβέρα:

Γνωστή και ως Νίκη

Γκαβέρα, γεννημένη
στις 15 Απριλίου του
1967,υπήρξε αθλήτρια

της εθνικής ομάδας 
στίβου στο άλμα εις 
ύψος από το 1984 
έως το 1996.



Αποφοίτησε το 1985 από το μεικτό 
πλέον  8ο Λύκειο, από το οποίο 
μάλιστα κέρδισε το πρώτο της 
κύπελλο στο άλμα εις ύψος. 

Από μικρή της άρεσε να αθλείται, να 
ταξιδεύει και ονειρευόταν να 
ακολουθήσει τον αθλητισμό ως 
επάγγελμα. 



Αποφοίτησε το 1985 από το μεικτό 
πλέον  8ο Λύκειο, από το οποίο 
μάλιστα κέρδισε το πρώτο της 
κύπελλο στο άλμα εις ύψος. 

Από μικρή της άρεσε να αθλείται, να 
ταξιδεύει και ονειρευόταν να 
ακολουθήσει τον αθλητισμό ως 
επάγγελμα. 



Έλαβε μέρος σε Πνευρωπαικούς, 

Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς αγώνες 

ενώ υπήρξε παγκόσμια πρωταθλήτρια 

σε Μεσογειακούς, Βαλκανικούς και 

Πανελλήνιους αγώνες, κάτοχος 

πανελληνίων ρεκόρ ανοικτού και 

κλειστού στίβου.



Είναι κάτοχος της 3ης καλύτερης 
επίδοσης στην Ελλάδα όλων των 
εποχών (1,95m), 2η καλύτερη επίδοση 
στην Ευρώπη και 5η στον κόσμο.

Ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας στίβου 
που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Βαρκελώνης το έτος 1992.



Η ίδια περιγράφει την ζωή μιας 

αθλήτριας μοναδική, γεμάτη χαρές, 

λύπες αλλά και συγκινήσεις. 

Παρ’όλες τις δυσκολίες η οικογένεια 

της και οι κοντινοί της άνθρωποι την 

στήριξαν.

Είχε από μικρή ως πρότυπο την 

Νάντια Κομανέτσι και η φράση που 

την έκανε να μην τα παρατά ήταν

‘’ο επιμένων νικά’’



Πλέον με πολύ συγκίνηση, 

επέστρεψε στο 8ο λύκειο ως 

καθηγήτρια φυσικής αγωγής αυτην

την φορά. 

Παράλληλα εργάζεται και ως 

προπονήτρια. 

Τέλος, συμβουλεύει μικρούς 

αθλητές να μην το βάζουν κάτω,  να 

έχουν υπομονή, επιμονή και να είναι 

σεμνοί στις επιτυχίες. 



Κώστας Μουρούζης:
Ο Κώστας 

Μουρούζης
(Αθήνα 1934 - 11 
Ιουνίου 2014) 
υπήρξε 
καλαθοσφαιριστής 
και προπονητής.

Αγωνίστηκε με την εθνική Ελλάδος σε 24 αγώνες και 
σημείωσε 242 πόντους. Συμμετείχε στους 

Μεσογειακούς Αγώνες 1955 και Ευρωμπάσκετ 1961.

http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωμπάσκετ_1961


Από το 1955 και για πέντε χρόνια 

αγωνίστηκε με τη Τζίρα Μπολόνια, με 

την οποία αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ 

του ιταλικού πρωταθλήματος το 1956.

Ως αθλητής, αγωνίστηκε στον 
Τρίτωνα από το 1948 έως 1955.

Σε ηλικία 17 ετών αγωνίστηκε στην 
Εθνική Ελλάδος και τη μικτή Αθηνών.



Το 1959 επέστρεψε για να αγωνιστεί 

και πάλι στον Τρίτωνα ως παίκτης -

προπονητής.

Δύο χρόνια αργότερα, εγκατέλειψε 

την αθλητική καριέρα του μετά από 

πνευμονικό πρόβλημα.



● Υπήρξε προπονητής της Εθνικής 

Ελλάδος σε 40 αγώνες, σημειώνοντας 

22 νίκες. Οδήγησε την ομάδα 

στο Ευρωμπάσκετ1973.

Κατέκτησε 6 πρωταθλήματα με 

τον Παναθηναϊκό (1967, 1969, 1971, 
1972, 1973, 1974).
Οδήγησε επίσης τον ΠΑΟ στα 
ημιτελικά του κυπέλλου Πρωταθλητριών 
το 1972 και το 1973 και στα ημιτελικά 
του κυπέλλου Κυπελλούχων το 1969.

http://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωμπάσκετ_1973
http://el.wikipedia.org/wiki/ΚΑΕ_Παναθηναϊκός_Α.Ο.
http://el.wikipedia.org/wiki/ΚΑΕ_Παναθηναϊκός_Α.Ο.


Το 1976 ήταν προπονητής 

της ΑΕΚ και ήρθε δεύτερος στο 

κύπελλο Ελλάδος.

Το 1978 τον βρήκε πρωταθλητή και 

κυπελλούχο στον πάγκο 

του Ολυμπιακού με τον οποίο ήταν 

και φιναλίστ κυπέλλου το 1979.

Απεβίωσε τον Ιούνιο του 2014

http://el.wikipedia.org/wiki/ΑΕΚ_Αθηνών_(καλαθοσφαίριση_ανδρών)
http://el.wikipedia.org/wiki/ΟΣΦΠ

