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Η πρώτη διοργάνωση πολλαπλών αθλημάτων
που αναβλήθηκε ήταν οι Μεσογειακοί Αγώνες
που επρόκειτο να διοργανωθούν στο Οράν
της Αλγερίας από 25 Ιουνίου μέχρι 5 Ιουλίου
2021. Οι Αγώνες θα διεξαχθούν το καλοκαίρι
του 2022, κάτι που αλλάζει το αγωνιστικό κα-
λεντάρι και για την Κύπρο, αφού το ίδιο καλο-
καίρι θα διεξαχθούν και οι Κοινοπολιτειακοί
στο Μπέρμιγχαμ.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της
ιστιοπλοΐας στην κατηγορία σκαφών τύπου
Laser αναρριχήθηκε ο Παύλος Κοντίδης, μετά
την ανανεωμένη βαθμολογία που ανακοινώ-
θηκε στις 23 Μαρτίου 2020. Ο Κύπριος Ολυμ-
πιονίκης σκαρφάλωσε στο Νο1 του κόσμου
για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Η πρώτη
ήταν τον Οκτώβριο του 2017. Στον πίνακα
ακολουθούν οι Jesper Stalheim (Σουηδία) και
Tonci Stipanovic (Κροατία).

Η αναβολή των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων «Τό-
κιο 2020» για έναν χρόνο, ήταν η πρώτη φορά
που αναβλήθηκαν οι Αγώνες. Όμως πέντε φορές
στο παρελθόν είχαν ακυρωθεί εντελώς οι Αγώνες,
λόγω των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Πρόκειται
για τους Θερινούς του 1916 στο Βερολίνο, τους
Θερινούς και Χειμερινούς του 1940 σε Τόκιο/Ελ-
σίνκι και Σαπόρο/Γκάρμις Πάρτενκιρχεν αντίστοι-
χα και τους Θερινούς και Χειμερινούς του 1944 σε
Λονδίνο και Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο αντίστοιχα.

Πώς φτάσαµε στην
αναβολή του «Τόκιο 2020»
Στις 24 Μαρτίου 2020 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
(ΔΟΕ), η Οργανωτική Επιτροπή του «Τόκιο 2020», η Κυβέρ-
νηση της Ιαπωνίας και η Κυβέρνηση του Τόκιο, ανακοίνω-
σαν ότι οι 32οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα αναβληθούν για
έναν χρόνο. Οι νέες ημερομηνίες των Αγώνων, η 23η Ιου-
λίου με 8η Αυγούστου 2021. Η ιστορική απόφαση αναβο-
λής πάρθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που κτύ-
πησε απότομα τον πλανήτη στις αρχές του 2020.

Από τον Φεβρουάριο έγινε ξεκάθαρη η σοβαρότητα της
απειλής για όλο τον κόσμο και με τη ραγδαία εξάπλωση
του προβλήματος στα μέσα Μαρτίου, έγινε αναγκαστική η
αναβολή των Αγώνων. Πλέον, ξεκίνησε η κολοσσιαία προ-
σπάθεια για εκ νέου προγραμματισμό των Αγώνων.
Σελ. 4-5

Την ίδια στιγμή οι αθλητές του κόσμου προσαρμόζονται
στα νέα δεδομένα. Ανάμεσα τους και οι έντεκα Κύπριοι
αθλητές και οι υπόλοιποι που βρίσκονταν στη διαδικασία
πρόκρισης. Δέκα που έκλεισαν ήδη θέση για το Τόκιο, μί-
λησαν στα «Ολυμπιακά Νέα» για το πώς είδαν την αναβο-
λή και τι αλλάζει τώρα για τους ίδιους.
Σελ. 6-8

Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων έφερε μεγάλη ανα-
τροπή στον προγραμματισμό των αθλητικών ομοσπονδιών,
αφού αλλάζει εντελώς ο χάρτης της διαδικασίας πρόκρισης.
Σελ. 9
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Αναβλήθηκαν για το 2022
οι Μεσογειακοί του Οράν

Στο Νο1 του κόσµου ξανά
ο Κοντίδης

Οι πέντε φορές που ακυρώθηκαν 
οι Ολυµπιακοί Αγώνες



Στο Νο1 του κόσµου ξανά ο Κοντίδης
Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της ιστιοπλοΐας στην κα-
τηγορία σκαφών τύπου Laser αναρριχήθηκε ο Παύλος Κοντίδης, με-
τά την ανανεωμένη βαθμολογία που ανακοινώθηκε στις 23 Μαρτί-
ου 2020. Ο Κύπριος Ολυμπιονίκης σκαρφάλωσε στο Νο1 του κό-
σμου για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Η πρώτη ήταν τον Οκτώ-
βριο του 2017, θέση που κράτησε έως τον Απρίλιο του 2018, μερι-
κούς μήνες δηλαδή πριν το δεύτερο σερί Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
στο Όρχους και την ανάδειξή του ως Rolex World Sailor of the Year,
κάτι που τότε του χάρισε τη συμμετοχή του στους τελικούς του Star
Sailors League όπου λαμβάνει μέρος η ελίτ του αθλήματος. Κατά
τους δώδεκα τελευταίους μήνες ο Κοντίδης εξασφάλισε ένα χρυσό
και ένα αργυρό μετάλλιο στα Παγκόσμια Κύπελλα της Ενοσίμα και
της Γένοβα, αντίστοιχα, ενώ ήταν τέταρτος στο Πανευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα του Πόρτο. Συνολικά έχει 941 βαθμούς. Στον πίνακα ακο-
λουθούν οι Jesper Stalheim (Σουηδία) και Tonci Stipanovic (Κροατία)
με 932 και 905 πόντους, αντίστοιχα. Ο προκάτοχος της πρωτιάς,
Matthew Wearn (Αυστραλία) «έπεσε» στην 4η θέση με 890 βαθμούς.
Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχάρηκε τον Παύλο για τη νέα
σπουδαία του διάκριση!
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Ολυµπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσµο

Συµµετείχε η ΚΟΕ στην διεθνή εκστρατεία
#WhiteCard
Στην καμπάνια του διεθνή οργανισμού Peace
and Sport, συμμετείχε και φέτος η Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), προωθώντας με τη
σειρά της την προσπάθεια για παγκόσμια ει-
ρήνη, διαμέσου του αθλητισμού. Κάθε χρόνο,
στις 6 Απριλίου, η καμπάνια της λευκής κάρτας
(#WhiteCard) στόχο έχει την ευαισθητοποίηση
του κοινού στην παγκόσμια προσπάθεια για ει-
ρήνη στον κόσμο. Εκατοντάδες είναι οι δρά-
σεις που διεξάγονται σε όλο τον πλανήτη, από
Ολυμπιακές Επιτροπές, φορείς του αθλητι-
σμού, αθλητές και το κοινό. Στις 6 Απριλίου
εορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Προόδου και Ει-
ρήνης μέσω του Αθλητισμού. Για το 2020, η
ΚΟΕ συμμετείχε με τους δύο λειτουργούς της
και Olympians, Άντρη Σιάλου και Σταύρο Μι-
χαηλίδη, να δείχνουν #WhiteCard, από το σπί-
τι τους, όπου βρίσκονται αυτές τις δύσκολες
μέρες, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα ΕΝΟΤΗΤΑΣ
και ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

«Είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία, την
οποία είναι με χαρά που στηρίζουμε. Ειδικά για
μια χώρα όπως είναι η Κύπρος, κάθε ενέργεια για προώθηση της ει-
ρήνης είναι πολύ σημαντική», τόνισε ο Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποί-
ος αγωνίστηκε στην κολύμβηση σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες, στη
Βαρκελώνη 1992, στην Ατλάντα 1996 και στο Σίδνεϊ 2000.

Από την πλευρά της, η Άντρη Σιάλου -η οποία εκπροσώπησε την
Κύπρο στην Αθήνα το 2004 στα 400μ εμπόδια, είπε: «Χαίρομαι που
στηρίζω και εγώ αυτή την πρωτοβουλία και ευχή μου είναι στις δύ-
σκολες αυτές μέρες, τέτοιες θετικές ενέργειες να αποτελέσουν φά-
ρο ελπίδας για τον κόσμο».

Αναβλήθηκαν για το 2022 οι Μεσογειακοί Αγώνες του Οράν
Η πρώτη απόφαση αναβολής που αφορά μεγάλη διεθνή διοργάνωση πολλαπλών αθλημάτων,
και επηρεάζει άμεσα την Κύπρο, ήρθε από τη Διεθνή Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων (ΔΕΜΑ)
και την κυβέρνηση της Αλγερίας που αποφάσισαν από κοινού να αναβάλουν για ένα χρόνο
τους Μεσογειακούς Αγώνες που επρόκειτο να διοργανωθούν στο Οράν της Αλγερίας από 25
Ιουνίου μέχρι 5 Ιουλίου 2021, κατόπιν αιτήματος της ICMG. Οι Αγώνες θα διεξαχθούν το καλο-
καίρι του 2022, δίνοντας την ευκαιρία στους Αλγερινούς να προετοιμαστούν ακόμη καλύτερα
για τους Αγώνες. Για την Κύπρο, η αναβολή αυτή αλλάζει την εικόνα του επόμενου διαστήμα-
τος, αφού πλέον το 2021 οι δύο μεγάλοι αγώνες (με βάση τα σημερινά δεδομένα) είναι οι
ΑΜΚΕ της Ανδόρας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο και το 2022 οι Μεσογειακοί του Οράν
και οι Κοινοπολιτειακοί του Μπέρμιγχαμ.

Στις έξι περίπου δεκαετίες ενασχόλησης με
τον αθλητισμό, ουδέποτε έζησα κάτι παρό-
μοιο, όπως αυτό που ζούμε σήμερα, με την
παγκόσμια κρίση που δημιουργήθηκε από
την πανδημία του κορωνοϊού. Η ιστορική
αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο
2020» αποτελεί άλλωστε επιβεβαίωση αυ-
τής της πρωτόγνωρης κατάστασης στην
οποία βρισκόμαστε. Από το 1948 μέχρι και
σήμερα ουδέποτε επηρεάστηκε η διεξαγω-
γή των Ολυμπιακών Αγώνων, παρά τις πολ-
λές δυσκολίες που πέρασε η ανθρωπότητα
το διάστημα αυτό. Φτάσαμε στο 2020, όταν
η ΔΟΕ και οι Ιάπωνες διοργανωτές υποχρε-
ώθηκαν να λάβουν μια επίπονη απόφαση,
η οποία όμως ήταν και η ορθή, αφού, όπως
ήρθαν τα πράγματα, οι 32οι Ολυμπιακοί
Αγώνες δεν θα μπορούσε να εορταστούν
αυτό το καλοκαίρι με τον πρέπον τρόπο.

Για τους αθλητές ο δρόμος προς τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες αποτελεί μία σπουδαία
στιγμή στη σταδιοδρομία τους, η οποία μέ-

νει για πάντα χαραγμένη στις μνήμες τους.
Έτσι, είμαι σίγουρος ότι η αναβολή για ένα
χρόνο θα βοηθήσει εσάς τους αθλητές, του
κόσμου και φυσικά της Κυπριακής Ολυμ-
πιακής ομάδας, να απολαύσετε στο ακέ-
ραιο τον δρόμο σας προς το Τόκιο και φυ-
σικά να φτάσετε στο 100% της απόδοσής
σας, όταν έρθει η ώρα να αγωνιστείτε.

Ως Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα δώ-
σουμε το άπαν των δυνάμεών μας το επό-
μενο διάστημα, που θα βγαίνουμε ως κοι-
νωνία απ’ αυτή την έκτακτη κατάσταση
στην οποία βρισκόμαστε, για να φροντί-
σουμε -μαζί με τους συνεργάτες μας και
όλους τους φορείς- ώστε εσείς οι αθλητές
να έχετε όλα τα εφόδια για τον καινούργιο
δρόμο προς το Τόκιο. Και όλη η ομάδα μας
στην ΚΟΕ θα δουλέψει σκληρά, για να
μπούμε ως Επιτροπή και ως αθλητική οι-
κογένεια ξανά απρόσκοπτα στην πορεία
προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο
2020» το καλοκαίρι του 2021.

Τόκιο στα 41 του ο Πάου Γκασόλ
Ο Ισπανός αστέρας του ΝΒΑ, Πάου Γκασόλ, σκοπεύει να κάνει την προσπάθεια και να αγω-
νιστεί το καλοκαίρι του 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όταν θα βρίσκεται στην
ηλικία των 41 ετών. Ο Γκασόλ έχει ήδη συμμετάσχει σε τέσσερις Ολυμπιάδες, ενώ το 2012
ήταν σημαιοφόρος της Ισπανίας. Κατέκτησε τρία αργυρά μετάλλια, στο Πεκίνο 2008, στο
Λονδίνο 2012 και στο Ρίο 2016. «Η αναβολή των Ολυμπιακών μου δίνει περισσότερο χρό-
νο να επανέλθω από τον τραυματισμό μου, αλλά θα πρέπει ακολούθως να παίξω σε ψηλό
επίπεδο για να μπορώ το καλοκαίρι του 2021 να αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς και να βοη-
θήσω τη χώρα μου. Θα είμαι 41 ετών το καλοκαίρι του 2021, που είναι πρόκληση. Είναι με-
γάλη μου επιθυμία να συμμετάσχω στους 5ους μου Ολυμπιακούς Αγώνες, στο τελευταίο πι-
θανότατα μου τουρνουά».

Αλλάζει εντελώς το παγκόσµιο αθλητικό καλεντάρι
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες «Τόκιο 2020» είναι ασφαλώς η σημαντικότερη αθλητική διοργάνωση που
αναβλήθηκε, όμως σωρεία άλλων αθλητικών events πήραν αναβολή, λόγω του κορωνοϊού, αλ-
λάζοντας εντελώς το σκηνικό στο παγκόσμιο καλεντάρι. Η UEFA ανακοίνωσε ότι το Euro 2020 θα
διεξαχθεί μεταξύ 11 Ιουνίου και 11 Ιουλίου 2021 και θα φιλοξενηθεί όπως ήταν αρχικά προγραμ-
ματισμένο σε δώδεκα πόλεις και συγκεκριμένα σε Αγία Πετρούπολη, Άμστερνταμ, Βουδαπέστη,
Βουκουρέστι, Γλασκώβη, Δουβλίνο, Κοπεγχάγη, Λονδίνο, Μόναχο, Μπακού, Μπιλμπάο και Ρώμη.

Αναβολή για το 2022 πήρε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που θα διεξαχθεί στην πόλη Γιου-
τζίν της πολιτείας Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, ενώ ένα χρόνο αναβολή, για το 2022, πήρε και το Euro-
basket της FIBA, που θα γίνει σε Τσεχία, Γεωργία, Ιταλία και Γερμανία. Στο τένις, το Γουίμπλεντον
ακυρώθηκε για πρώτη φορά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ το Ρολάν Γκαρός μεταφέρθηκε
για το φθινόπωρο. Στη Formula 1 ακυρώθηκε το Γκραν Πρι του Μονακό και αυτό της Αυστρα-
λίας, ενώ τα πρώτα Γκραν Πρι της χρονιάς αναβλήθηκαν, με αβέβαιη τη διεξαγωγή τους. Βεβαί-
ως, το συνολικό ξεκαθάρισμα στο αθλητικό πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από τη συνολική διάρκεια
της κρίσης και το πότε οι χώρες όλου του κόσμου θα ελαφρύνουν τα περιοριστικά μέτρα.

Ανοικτή επιστολή
προς τους αθλητές της
κυπριακής Ολυµπιακής οµάδας
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ

Μήνυµα από τον κλινήρη
Χάνσεν

Ο πρόεδρος της European Athletics, κ.
Σβέιν Άρνε Χάνσεν, υπέστη εγκεφαλικό
επεισόδιο στις 15 Μαρτίου, σκορπώντας
ανησυχία σε όλη την αθλητική οικογέ-
νεια. Όμως με μήνυμα του στο Twitter
στις 10 Απριλίου, έστειλε μήνυμα αισιο-
δοξίας. «Φίλοι μου…Σας χαιρετώ από το
κρεβάτι του νοσοκομείου. Είμαι πολύ ευ-
γνώμων για τα μηνύματα σας και την
υποστήριξη σας, την οποία χρειάζομαι.
Οι τελευταίες τέσσερις εβδομάδες ήταν
πολύ δύσκολες και παλεύω καθημερινά
για να επανακτήσω τη δύναμή μου. Η
στήριξη σας είναι πολύ σημαντική. Θα
συναντηθούμε ξανά». Τα καθήκοντα του
προέδρου της ευρωπαϊκής ομοσπον-
δίας στίβου ανέλαβε προσωρινά ο α΄ αν-
τιπρόεδρος Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ.
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TOKIO 2020

Στις 24 Μαρτίου 2020 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ),
η Οργανωτική Επιτροπή του «Τόκιο 2020», η Κυβέρνηση
της Ιαπωνίας και η Κυβέρνηση του Τόκιο, ανακοίνωσαν ότι

οι 32οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα αναβληθούν για έναν χρόνο. Έξι
μέρες μετά, στις 30 του μήνα, ανακοινώθηκαν οι νέες ημερομη-
νίες: Οι Αγώνες θα εορταστούν μεταξύ 23 Ιουλίου 2021 και 8 Αυ-
γούστου 2021.

Η ιστορική απόφαση αναβολής πάρθηκε λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού που κτύπησε απότομα τον πλανήτη στις αρχές
του 2020.

Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ, Δρ. Τόμας Μπαχ, είπε στις 30 Μαρτίου ότι
«μαζί με την οργανωτική επιτροπή και την κυβέρνηση και όλους
τους συνεργάτες μας, θα φέρουμε εις πέρας αυτή τη μεγάλη
πρόκληση. Η ανθρωπότητα είναι αυτή τη στιγμή σε μια σκοτει-
νή σήραγγα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες ‘Τόκιο 2020’ μπορούν να
αποτελέσουν το φως στην άκρη του τούνελ».

Από τον Φεβρουάριο έγινε ξεκάθαρη η σοβαρότητα της απει-
λής για όλο τον κόσμο, όμως μέχρι τα μέσα Μαρτίου η ΔΟΕ δεν
συζητούσε το ενδεχόμενο αναβολής. Ήταν κάτι που άλλαξε ρα-

γδαία, όταν οι περιορισμοί σε όλο τον κόσμο από τις αρχές Μαρ-
τίου έκαναν αδύνατα τα ταξίδια των αθλητών, τη συμμετοχή
τους σε αγώνες πρόκρισης και το σημαντικότερο, την απρόσκο-
πτη προετοιμασία τους, αφού πολλές χώρες επέβαλαν μέχρι και
περιορισμό των μετακινήσεων για όλο τον πληθυσμό και κλεί-
σιμο των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Μετά την απόφαση για αναβολή, στα τέλη Μαρτίου, ξεκίνησε η
κολοσσιαία προσπάθεια για εκ νέου προγραμματισμό των Αγώ-
νων, αφού για μια διοργάνωση όπως είναι οι Ολυμπιακοί -που
αφορούν επί της ουσίας διεξαγωγή 50 παγκόσμιων πρωταθλη-
μάτων ταυτόχρονα σε μία πόλη- κάτι τέτοιο απαιτεί μεγάλο συν-
τονισμό. Και πέραν από τους ίδιους τους Ολυμπιακούς, ανατρά-
πηκε όλο το αθλητικό παγκόσμιο καλεντάρι για τα επόμενα χρό-
νια, αφού πολλές διοργανώσεις πολλαπλών αθλημάτων και διε-
θνή πρωταθλήματα έχουν αναβληθεί για τα επόμενα χρόνια. Οι
Ιάπωνες διοργανωτές σύστησαν έτσι την επιτροπή με την ονο-
μασία “Here We Go”, η οποία θα αναλάβει τη μελέτη του μεγά-
λου σε αριθμό logistics πίσω από τον προγραμματισμό εκ νέου
των Αγώνων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες άλλαξ
στις 30 Μαρτίου, όταν απέμεναν πλέον 479 μέρες για την τελετή έναρξης.

Το χρονικό της αναβολής των Ολυµπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020»

Το Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο θα περιμένει ένα χρόνο επιπλέον για να φιλοξενήσει τους αθλητές του κόσμου.

«Θα φέρουμε εις πέρας αυτή τη μεγάλη
πρόκληση και οι Ολυμπιακοί Αγώνες
‘Τόκιο 2020’ θα αποτελέσουν το φως
στην άκρη του τούνελ», είπε ο
Πρόεδρος της ΔΟΕ,  Δρ. Τόμας Μπαχ.

Τα γεγονότα που οδήγησαν
στην αναβολή του «Τόκιο 2020»
Η πανδηµία του κορωνοϊού υποχρέωσε τη ∆ΟΕ και την Ιαπωνία
σε µία ιστορική αλλά επιβεβληµένη απόφαση

• 24 Ιανουαρίου Η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι το προ-Ολυμπιακό
τουρνουά πυγμαχίας Ασίας-Ωκεανίας, που ήταν προγραμματι-
σμένο να διεξαχθεί στην πόλη Ούχαν της Κίνας μεταξύ 3-14 Φε-
βρουαρίου, θα διεξαχθεί στο Αμάν της Ιορδανίας τις ίδιες ημε-
ρομηνίες. Η Ούχαν ήταν το επίκεντρο τότε μιας επιδημίας νέου
κορωνοϊού…

• 27 Ιανουαρίου Η FIBA ανακοίνωσε ότι μεταφέρει τη διορ-
γάνωση του προ-Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ γυναικών (6-9
Φεβρουαρίου) από την κινεζική πόλη Φοσάν, στο Βελιγράδι. 

• 29 Ιανουαρίου Η World Athletics (πρώην IAAF) ανακοίνωσε
την αναβολή για ένα χρόνο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
Κλειστού Στίβου, που ήταν προγραμματισμένο για το τριήμερο
13-15 Μαρτίου στην Ναντζίνγκ της Κίνας. Οι αναβολές και ακυ-
ρώσεις αθλητικών γεγονότων συνεχίστηκαν τις επόμενες εβδο-
μάδες, με αποκορύφωμα τη διακοπή της σεζόν στο ΝΒΑ στις 11
Μαρτίου, το οποίο έφερε τις επόμενες μέρες αλυσιδωτά την ανα-
βολή όλων σχεδόν των αθλητικών γεγονότων παγκοσμίως.

• 19 Φεβρουαρίου Τη στιγμή που η επιδημία κάλπαζε στην
Ασία και δεν είχε φτάσει ακόμη στην Ευρώπη και στην Ασία, ο
υποψήφιος δήμαρχος του Λονδίνου, Σον Μπέιλι, δήλωσε ότι η
βρετανική πρωτεύουσα είναι έτοιμη να διοργανώσει έκτακτα
τους Ολυμπιακούς. Η κυβερνήτης του Τόκιο, Γιουρίκο Κοΐκε,
αποκάλεσε τις δηλώσεις αυτές ως προσβλητικές.

• 3 Μαρτίου Λόγω της δημόσιας συζήτησης για το πως η επι-
δημία θα επηρεάσει το «Τόκιο 2020», ο εκπρόσωπος Τύπου της
ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς, δήλωσε ότι οι Αγώνες θα διεξαχθούν κανονι-
κά το καλοκαίρι.

• 11 Μαρτίου Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε
την παγκόσμια κρίση ως πανδημία.

• 12 Μαρτίου Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργάνωσε
στην Ολυμπία την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, κεκλει-
σμένων των θυρών, λόγω της έξαρσης της πανδημίας στην
Ηλεία. Την επομένη (13/03) η ΕΟΕ έλαβε την απόφαση ακύρω-

σης του υπόλοιπου σκέλους της ελληνικής λαμπαδηδρομίας, λό-
γω της μεγάλης προσέλευσης θεατών στους δρόμους, παρά την
έκκληση της ελληνικής κυβέρνησης.

• 17-18 Μαρτίου Με διεθνή αθλητικά γεγονότα να ακυρώ-
νονται ή να αναβάλλονται σε όλο τον κόσμο και τις πτήσεις διε-
θνώς να επηρεάζονται σημαντικά, λόγω των περιορισμών των
κρατών για έλεγχο της διασποράς του ιού, η ΔΟΕ διοργάνωσε
τηλεδιασκέψεις με τις Ολυμπιακές Επιτροπές και τις Διεθνείς
Ομοσπονδίες, για να ανταλλάξει απόψεις. Η θέση της ΔΟΕ ήταν
πως οι Αγώνες θα διεξαχθούν κανονικά και πως δεν υπήρχε
ανάγκη για βιαστικές αποφάσεις.

• 19 Μαρτίου Η Φλόγα παραδίδεται από την ΕΟΕ στην οργα-
νωτική επιτροπή του «Τόκιο 2020» στο Παναθηναϊκό Στάδιο,
ενώπιων λιγοστών ατόμων, σε κεκλεισμένων των θυρών τελετή.

• 22 Μαρτίου Η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι «τις επόμενες τέσσερις
εβδομάδες, και μετά από επαφές με όλους τους μετόχους σε όλο
τον κόσμο, θα ληφθεί οριστική απόφαση για αναβολή των Αγώ-
νων ή διεξαγωγή κανονικά το καλοκαίρι», αποκαλύπτοντας έτσι
με έμμεσο τρόπο για πρώτη φορά το ενδεχόμενο αναβολής.

• 23 Μαρτίου Αυστραλία, Καναδάς και Μεγάλη Βρετανία ανα-
κοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, αν αυτοί διεξαχθούν το 2020, λόγω της αδυναμίας των αθλη-
τών τους να προετοιμαστούν κανονικά. Ο πρωθυπουργός της
Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, δήλωσε με τη σειρά του ότι δεν είναι εναν-
τίον στο ενδεχόμενο αναβολής.

• 24 Μαρτίου Η ΔΟΕ και η Οργανωτική Επιτροπή, μαζί με την
Κυβέρνηση της Ιαπωνίας, ανακοίνωσαν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες του 2020 αναβάλλονται για το 2021. Πρόσθεσαν ότι «οι Αγώ-
νες θα ενεργήσουν ως φάρος ελπίδας για όλο τον κόσμο, σε αυ-
τές τις δύσκολες στιγμές».

• 30 Μαρτίου Ανακοινώθηκαν από τη ΔΟΕ και την Οργανωτι-
κή Επιτροπή οι νέες ημερομηνίες των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων
«Τόκιο 2020», που είναι η 23 Ιουλίου 2021 με 8 Αυγούστου 2021.
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Ηαναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων
«Τόκιο 2020» για έναν χρόνο, όπως εί-
ναι φυσιολογικό, ανατρέπει τον σχε-

διασμό όλων, όπως και των χιλιάδων αθλη-
τών που προκρίθηκαν ή βρίσκονταν στη δια-
δικασία πρόκρισης. Ανάμεσα σε αυτούς είναι
και οι αθλητές της Κυπριακής Ολυμπιακής
ομάδας, έντεκα στον αριθμό, που είχαν εξα-
σφαλίσει την πρόκριση και οι οποίοι πλέον εί-
ναι υποχρεωμένοι να καταρτίσουν από την
αρχή το πρόγραμμα τους, που θα φέρει την
αγωνιστική τους κορύφωση τον Ιούλιο του
2021, όταν αρχίσουν εν τέλει οι 32οι Ολυμ-
πιακοί Αγώνες.

Δέκα Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες που προ-
κρίθηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μίλη-
σαν στα «Ολυμπιακά Νέα», για το πως είδαν την
αναβολή και πως είναι τώρα ο νέος τους δρό-
μος προς το Τόκιο. Όλοι τους συμφώνησαν με
την αναβολή, αφού προέχει η υγεία, ενώ τονί-
ζουν ότι θα αξιοποιήσουν τον επιπλέον χρόνο,
για να είναι έτοιμοι το 2021 και να εκπροσωπή-
σουν επάξια την πατρίδα μας.

Η Team Cyprus για την αναβολή των Ολυµπιακών Αγώνων Άντρη Ελευθερίου (Σκοποβολή / σκητ)

Βεβαίως ως αθλήτρια με επηρεάζει η απόφαση της αναβολής των Ολυμπιακών
Αγώνων του Τόκιο, καθώς και όλων των διεθνών και τοπικών αγώνων που θα συμ-
μετείχα, μιας και μετά την πρόκριση μου για τους Ολυμπιακούς, είχα ένα πρό-
γραμμα προετοιμασίας, το οποίο θα ακολουθούσα πιστά. Τώρα, ανατράπηκαν όλα
τα πλάνα μου, σε σχέση με την προετοιμασία μου και ακολουθεί μια γενική σύγ-
χυση. Παρόλα αυτά, συμφωνώ με αυτή την απόφαση, διότι αυτό που προέχει εί-
ναι η υγεία! Όλα τα άλλα διορθώνονται! Ελπίζω και εύχομαι όλο αυτό το πρωτό-
γνωρο για όλους μας σκηνικό να λήξει σύντομα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επι-
στρέψουμε όλοι πίσω στην όμορφη καθημερινότητα που είχαμε.

Ανδρέας Καριόλου (Ιστιοπλοΐα / RS:X)

Αναμφίβολα, όλους τους αθλητές που προπονούμαστε χρόνια για να προ-
κριθούμε και να αγωνιστούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η αναβολή μας
επηρεάζει τα μέγιστα. Ολόκληρη η ζωή μας περιστρεφόταν γύρω από την
προετοιμασία μας ώστε να είμαστε έτοιμοι να αποδώσουμε το καλύτερο.
Θεωρώ πως ήταν η σωστή απόφαση, αφού ακόμα και αν η κατάσταση ξε-
καθαρίσει μέχρι το καλοκαίρι, για κάποιους αθλητές θα ήταν άδικο, και για
όλους η προετοιμασία θα ήταν επηρεασμένη, με τον ένα ή τον άλλο τρό-
πο. Η αναβολή για μένα σημαίνει ακύρωση του προγραμματισμού που εί-
χα για το υπόλοιπο του 2020, και αντί προετοιμασίας για Ολυμπιάδα, μπή-
κα σε ένα πρόγραμμα συντήρησης της φυσικής κατάστασης.

∆ηµήτρης Κωνσταντίνου (Σκοποβολή / σκητ)

Μόλις το άκουσα, δεν ήξερα αν θα έπρεπε να χαρώ ή λυπηθώ. Μετά που το
σκέφτηκα καλά, όμως, κατάλαβα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι μόνο
η ημέρα του αγώνα, αλλά όλη η διαδικασία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έτσι,
καλύτερα που ήρθε η αναβολή, διότι θα χάναμε την ωραία διαδρομή των
τελευταίων μηνών προς τους Ολυμπιακούς και δεν θα το απολαμβάναμε.
Μακάρι όλα να πάνε καλά και να νιώσουμε αυτή την όμορφη εμπειρία του
χρόνου, όταν όλα θα είναι εντάξει. Σε ό,τι αφορά την προπόνηση μας, εμείς
παίρνουμε ξανά τα πράγματα από την αρχή. Στο άθλημα μας έχουμε την
ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να πάμε στο γήπεδο, να δεις που είσαι και να έχεις
επαφή με το όπλο. Έτσι περιμένουμε να περάσει αυτή η κατάσταση για να
επιστρέψουμε στις προπονήσεις.

Παύλος Κοντίδης (Ιστιοπλοΐα / Laser)

Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Σπλιτ της Κροατίας, στο σπίτι και κάνω προπόνηση
στον κήπο. Πολύ σωστά αναβλήθηκαν οι Αγώνες, αφού είναι η γιορτή του αθλητι-
σμού, που γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια και ενώνει λαούς, φιλάθλους και αθλητές.
Με την κατάσταση που επικρατεί δεν θα υπήρχε το γιορτινό κλίμα που θα έπρεπε γύ-
ρω από τους Ολυμπιακούς, αλλά το πιο σημαντικό απ’ όλα, πολλοί αθλητές δεν μπο-
ρούσαν να κάνουν προπόνηση όπως θα έπρεπε και όσοι δεν πήραν ακόμη την πρό-
κριση, δεν μπορούσαν να αγωνιστούν σε αγώνες. Επικρατούσε σύγχυση και άγχος και
θα ήταν άδικο για πολλούς. Έτσι, με το να πάρουν τους Αγώνες ένα χρόνο μετά, επι-
λύσανε όλα αυτά τα προβλήματα. Εμένα προσωπικά, δεν μπορώ να πω ότι με επηρε-
άζει, αλλά βλέπω τη θετική πλευρά, αφού θα έχω άλλο έναν χρόνο να προετοιμαστώ,
αν και πάλι θα ήμουν έτοιμος. Άλλαξαν οι ισορροπίες και θα συνεχίσουμε να προ-
ετοιμαζόμαστε για να είμαστε έτοιμοι 2021. Περιμένουμε τώρα να καλμάρει η κατά-
σταση με τον κορωνοϊό, για να δούμε τι αγώνες θα διεξαχθούν φέτος και αναλόγως να
αλλάξουμε το πρόγραμμά μας για το υπόλοιπο της σεζόν του 2020.

Ελένη Αρτυµατά (Στίβος / 400µ)

Η απόφαση αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν η πιο σωστή κατά την άποψη
μου. Η ταχεία εξάπλωση του ιού πιστεύω πως δεν επέτρεπε διαφορετική απόφαση.
Μείναμε όλοι οι αθλητές και θα μείνουμε ακόμη περισσότερο διάστημα εκτός προ-
πονήσεων, για μεγάλο διάστημα, και είναι κάτι που μας αποσυντόνισε εντελώς. Η ανα-
βολή μας επηρεάζει όλους, κυρίως ψυχολογικά, όμως στο τέλος της ημέρας ήταν η
πιο σωστή απόφαση. Το θετικό είναι πως ισχύουν τα όρια πρόκρισης, κάτι που με ανα-
κουφίζει πάρα πολύ για την επόμενη χρονιά, αφού θα μπορώ να δουλέψω, χωρίς να
έχω άγχος για την παρουσία μου στο Τόκιο.

Μάριος Γεωργίου (Ενόργανη Γυµναστική)

Πιστεύω πως ήταν η σωστή απόφαση, για το καλό όλων. Όπως ήρθαν τα
πράγματα, δεν θα ήταν δίκαιο για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς,
που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και δεν προπονούνται. Εννοείται πως για
εμάς, θα αρχίσουμε όλα ξανά από την αρχή. Θα έχουμε όμως άλλο ένα έξτρα
χρόνο, όπου θα προετοιμαστώ ακόμη πιο καλά. Δεν με ενοχλεί, αφού θα έχω
παραπάνω χρόνο να βελτιωθώ. Είχα ξεπεράσει το πρόβλημα με τη μέση μου,
όμως η αναβολή θα με βοηθήσει να είμαι ακόμη πιο έτοιμος. Για τώρα, γυ-
μνάζομαι σπίτι και κάνω ότι μπορώ.
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Ο νέος δρόµος προς το Τόκιο 2020
Πως επηρεάζουν τους Κύπριους αθλητές οι νέες διαδικασίες πρόκρισης για τους Ολυµπιακούς
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Ηδιακοπή κάθε αγωνιστικής δράσης, σε όλο τον κόσμο, από
τα μέσα Μαρτίου, οδήγησε στην αναβολή των 32ων Ολυμπια-
κών Αγώνων «Τόκιο 2020». Παράλληλα, έφερε και την ανα-

βολή όλων των αγώνων πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς, αφού με
τους αθλητές να είναι ανήμποροι να προπονηθούν και να ταξιδέ-
ψουν, και με τη δημόσια υγεία σε κίνδυνο, δεν υπήρχε η δυνατό-
τητα για συνέχιση της διαδικασίας πρόκρισης.

Η αναβολή των Αγώνων για ένα χρόνο, έφερε εν τέλει και το πά-
γωμα της διαδικασίας πρόκρισης, με τη ΔΟΕ να ανακοινώνει στις
αρχές Απριλίου 2020 πως η 29η Ιουνίου 2021 είναι η νέα και τελική
ημερομηνία πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η διαδικασία για το στίβο

Η κάθε διεθνής ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να καθορίζει το δικό
της σύστημα πρόκρισης και τις αντίστοιχες ημερομηνίες, εντός του
πιο πάνω χρονικού πλαισίου. Χαρακτηριστικά, η World Athletics
(πρώην IAAF) ανακοίνωσε ότι από τις 6 Απριλίου 2020 έως τις 30
Νοεμβρίου 2020 δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν ως περίοδος Ολυμπιακής
πρόκρισης και καμία επίδοση σε αυτό το διάστημα δεν θα μετρήσει
για Ολυμπιακή πρόκριση. Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και τις
29 Ιουνίου 2021 θα μπορούν οι αθλητές να διεκδικήσουν τα Ολυμ-
πιακά όρια στον στίβο.

Το γεγονός αυτό επηρεάζει αρκετούς Κύπριους αθλητές και αθλή-
τριες του στίβου που βρίσκονται στη διαδικασία πρόκρισης για το
Τόκιο. Στην παγκόσμια κατάταξη της World Athletics, την οποία πα-
ρουσίασε η ιστοσελίδα trackfieldcy.com τον Μάρτιο, η Νεκταρία
Παναγή ήταν 36η στον κόσμο στο μήκος, με 32 διαθέσιμες θέσεις
για το Τόκιο. Η Ναταλία Ευαγγελίδου ήταν 55η στα 1500μ με 45 θέ-
σεις πρόκρισης διαθέσιμες. Η Ολίβια Φωτοπούλου ήταν 65η στα
100μ με 56 θέσεις πρόκρισης. Στη δισκοβολία, η Ανδρονίκη Λαδά
ήταν 63η με 32 θέσεις πρόκρισης. Κι άλλοι Κύπριοι έμπειροι αθλη-
τές κάνουν την προσπάθεια τους για να επανέλθουν από τραυματι-
σμούς και να κλείσουν θέση στην Ολυμπιάδα, όπως ο Πάρης
Μπατζάβαλης στον ακοντισμό, η Ραμόνα Παπαϊωάννου στα 100μ
και ο Κυριάκος Ιωάννου στο ύψος.

Τάεκβοντο, πυγµαχία, σκοποβολή

Από κει και πέρα, οι πλείστες διεθνείς ομοσπονδίες βρίσκονται
ακόμη σε διαδικασία αναμονής, αφού περιμένουν να ομαλοποιηθεί
διεθνώς η εικόνα με την πανδημία του κορωνοϊού και ακολούθως να
προβούν σε ορισμούς νέων ημερομηνιών των διεθνών πρωταθλη-

μάτων, που θα κρίνουν και τις προκρίσεις των Ολυμπιακών Αγώνων
«Τόκιο 2020».

Στο τάεκβοντο, η Κυριακή Κουττούκη είναι η πρώτη Ευρωπαία στην
παγκόσμια κατάταξη που δεν έχει πάρει ακόμη την Ολυμπιακή πρό-
κριση και πριν ξεσπάσει η πανδημία προετοιμαζόταν για το προ-
Ολυμπιακό τουρνουά της Ευρώπης, που θα διεξαγόταν στο Μιλάνο
τον Απρίλιο. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τάεκβοντο ανακοίνωσε ότι
ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί εντός του 2020.

Στην πυγμαχία, ο Ανδρέας Κόκκινος αποκλείστηκε στον α’ γύρο του
προ-Ολυμπιακού τουρνουά στο Λονδίνο τον Μάρτιο (πριν αυτό δια-
κοπεί, λόγω της πανδημίας), και έχει μια τελευταία ευκαιρία στα -75
κιλά στο Παγκόσμιο προ-Ολυμπιακό τουρνουά, όπου θα δοθούν
τέσσερις θέσεις στην κατηγορία βάρους του. Το τουρνουά ήταν ορι-
σμένο να διεξαχθεί στο Παρίσι, αλλά προς το παρόν έχει αναβληθεί
και δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη πότε θα διεξαχθεί.

Στην σκοποβολή, όπου αρκετοί Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες
ακόμη διεκδικούν πρόκριση, σε σκητ και τραπ, το Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Σκοποβολής που θα γινόταν στο Σατορού της Γαλλίας με-
ταξύ 6-20 Μαΐου έχει αναβληθεί και πλέον υπάρχει αναμονή για τις
ανακοινώσεις από την ISSF των νέων ημερομηνιών.

Μέχρι στιγμής το 57% των 11 χιλιάδων περίπου θέσεων πρόκρισης
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο έχουν βρει κάτοχο. Σε κά-
ποια αθλήματα, όπως την ιππασία, το χόκεϊ επί χόρτου και την πε-
τόσφαιρα, έχουν ολοκληρωθεί οι προκρίσεις, ενώ αρκετά άλλα
σπορ δεν έχουν αγώνες πρόκρισης, αλλά οι θέσεις στους Ολυμπια-
κούς κρίνονται μέσα από την παγκόσμια κατάταξη, όπως στην άρση
βαρών, στο τζούντο και στο σκέιτμπορντ.
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∆εν αλλάζει ιδιαίτερα το πρόγραµµα
του Τόκιο 2020

Το γεγονός ότι οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Τόκιο θα διεξαχθούν
µεταξύ 23 Ιουλίου 2021 και 8 Αυγούστου 2021, δίνει την ευκαι-
ρία στους διοργανωτές να κρατήσουν σχεδόν αναλλοίωτο το αρ-
χικό πρόγραµµα των Αγώνων, που θυµίζουµε θα διεξαγόταν µε-
ταξύ 24 Ιουλίου και 9 Αυγούστου 2020. Βέβαια, το τελικό πρό-
γραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων θα κριθεί µέσα από τη διαθε-
σιµότητα όλων των σταδίων τη νέα χρονική στιγµή. Η οµάδα ερ-
γασίας της οργανωτικής επιτροπής και της ∆ΟΕ έχει ξεκινήσει
εδώ και λίγο καιρό το πολύπλοκο έργο της επιβεβαίωσης και
επέκτασης συµβολαίων, συµβάσεων, ενοικίων.Η 29η Ιουνίου 2021 είναι η νέα και τελική ημερομηνία πρόκρισης

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η ομάδα εργασίας της Οργανωτικής Επιτροπής (στη φώτο δεξιά, ο πρόεδρος
της κ. Γιοσίρο Μόρι) και της ΔΟΕ έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό το πολύπλοκο
έργο της επιβεβαίωσης και επέκτασης συμβολαίων, συμβάσεων, ενοικίων.

Άντρη Χριστοφόρου (Ποδηλασία δρόµου)

Στην αρχή δεν ήθελα να αναβληθούν οι Αγώνες, επειδή έδωσα πάρα πολλά στην προ-
ετοιμασία μου για να είμαι έτοιμη για εκείνο το στόχο, αφού όλη μου η καθημερινότητα
ήταν προγραμματισμένη γύρω από την Ολυμπιάδα. Όμως όσο περνούσαν οι μέρες και με-
τά που κλειστήκαμε σπίτι και έγινε ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε κανένας αθλητής να δου-
λέψει όπως πρέπει, αποδέχτηκα ότι ήταν για το καλύτερο και πιο δίκαιο για όλους τους
αθλητές. Πλέον έφυγε ένα μεγάλο βάρος από πάνω μου, ηρέμησα και τώρα δουλεύω στο
να διατηρηθώ χωρίς να αγχώνομαι. Ο προγραμματισμός τώρα αρχίζει από την αρχή, εί-
ναι σαν να αρχίζει η σεζόν τώρα. Κάνω online προγράμματα με δυνατές προπονήσεις,
που είναι σαν αγώνες, και προσαρμοστήκαμε σε αυτό. Θέλω να διατηρήσω τη φυσική κα-
τάσταση που ήμουν, αφού ξέρω πως όταν ξαναρχίσει η δράση, θα είναι απότομη η είσο-
δος στους δυνατούς αγώνες. Στόχος μου πλέον είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που θα
γίνει κάποια στιγμή μετά τον Σεπτέμβρη.

* Δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε με τον Μίλαν Τραΐκοβιτς.

Απόστολος Παρέλλης (Στίβος / δισκοβολία)

Συμφωνώ με την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί προηγείται η υγεία όλων μας.
Το ότι θα γίνουν έναν χρόνο μετά οι Αγώνες, σίγουρα επηρεάζει όχι μόνο εμένα, αλλά και
όλους τους αθλητές. Όμως είμαι σίγουρος ότι μόλις επανέλθουμε στις προπονήσεις, θα
δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και θα επανέλθω εκεί που ήμουν και πριν, για να μπορώ
το 2021 να πάω στο Τόκιο και να εκπροσωπήσω επάξια την Κύπρο.

Ανδρέας Μακρής (Σκοποβολή / τραπ)

Όταν φάνηκε η περίπτωση για αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων και μετακίνηση τους το
2021, δεν μπορώ να σας κρύψω ότι πανικοβλήθηκα και αγχώθηκα. Επειδή το να ακολου-
θείς ένα πρόγραμμα και να στερείσαι αρκετά πράγματα για ένα όνειρό σου, και αυτό να
αναβάλλεται, είναι λογικό να σε πανικοβάλει. Αλλά, με ηρεμία και ψυχραιμία σκέφτηκα
πως πάνω απ΄ όλα προηγείται η υγεία και όπως αντιμετωπίζω κάθε αγώνα και κάθε στιγ-
μή με αισιοδοξία, ψυχραιμία και θετικότητα, το αποδέχτηκα και αυτό και είπα ‘συνεχί-
ζουμε το πρόγραμμα μας, προχωρούμε θετικά και όλα θα πάνε καλά’. Θα έχω τώρα την
ευκαιρία για περισσότερη και καλύτερη προετοιμασία, που σίγουρα θα μας κάνει πιο δυ-
νατούς και πιο έτοιμους να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό.

Μαριλένα Μακρή (Ιστιοπλοΐα / Laser)

Όσο και αν ανυπομονούσα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, φυσικά και συμφωνώ με την από-
φαση. Η υγεία είναι πάνω από όλα και ακόμα και αν κατάφερναν οι Ιάπωνες να διοργανώσουν
τους Αγώνες, αυτό θα γίνονταν κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και σίγουρα δεν θα ήταν η
μεγάλη παγκόσμια γιορτή του αθλητισμού που πρέπει να είναι. Όσον αφορά το πώς με επη-
ρεάζει προσωπικά η αναβολή, εκτός από την στιγμιαία απογοήτευση, η αναβολή για εμένα έχει
πολλά θετικά. Καθώς είμαι η μικρότερη αθλήτρια που έχει προκριθεί ως τώρα στα Laser Radial,
ο ένας χρόνος επιπλέον που έχω μέχρι τους Ολυμπιακούς μου δίνει την ευκαιρία να μαζέψω
περισσότερη εμπειρία στη θάλασσα και να χτίσω ακόμα περισσότερο το σώμα μου στο γυ-
μναστήριο, κλείνοντας έτσι τη διαφορά με τις μεγαλύτερες αντιπάλους μου. Επίσης πολύ ση-
μαντικό όφελος είναι ότι καθώς το 2020 είναι η τελευταία μου χρονιά στα U19 και ο μεγάλος
μου στόχος είναι να κατακτήσω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19 τον Αύγουστο στην Πολωνία,
δεν χρειάζεται πλέον να σκεφτόμαστε μαζί με τον προπονητή μου πως θα βρεθώ στην κορύ-
φωση της απόδοσης μου σε δύο μεγάλες διοργανώσεις, τόσο κοντά η μια με την άλλη.



Ηαναβολή των 32ων Ολυμπιακών Αγώ-
νων «Τόκιο 2020» για έναν χρόνο, λό-
γω της πανδημίας του κορωνοϊού,

ήταν μία δύσκολη απόφαση που υποχρεώ-
θηκε να λάβει στις 24 Μαρτίου 2020 η Διε-
θνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Είναι η πρώτη
φορά που αναβάλλονται οι Ολυμπιακοί
Αγώνες, όμως πέντε φορές στο παρελθόν εί-
χαν ακυρωθεί εντελώς οι Αγώνες, λόγω των
δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Πρόκειται για
τους Θερινούς του 1916, τους Θερινούς και
Χειμερινούς του 1940 και τους Θερινούς και
Χειμερινούς του 1944.

Στις 16 Απριλίου 1916, εν μέσω του Μεγά-
λου Πολέμου (1914-1918), ο Πιέρ ντε Κουμ-
περτέν, πρόεδρος τότε της ΔΟΕ, σε δήλωσή
του στο Associated Press, είπε ότι οι Αγώνες
εκείνης της χρονιάς, που ήταν προγραμμα-
τισμένο να διεξαχθούν στο Βερολίνο, έχουν
ακυρωθεί. Η πρωτεύουσα της Γερμανικής
Αυτοκρατορίας είχε λάβει το χρίσμα το
1912, επικρατώντας των υποψηφιοτήτων
των Αλεξάνδρεια, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες,
Βουδαπέστη και Κλίβλαντ. Ένα χρόνο μετά,
στις 8 Ιουνίου 1913, είχαν πραγματοποιηθεί
τα εγκαίνια του “Deutsches Stadion”, το
οποίο θα φιλοξενούσε τους Αγώνες το 1916.
Τελικά, ο χώρος εκείνος έμελλε να φιλοξε-
νήσει 20 χρόνια μετά το Ολυμπιακό Στάδιο
του Βερολίνου, το οποίο ανεγέρθηκε για
τους Ολυμπιακούς του 1936.

Οι δύο Ολυμπιακοί Αγώνες του 1940, οι Θε-

ρινοί και Χειμερινοί, είχαν δοθεί το 1936
στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα σε Τόκιο και
Σαπόρο αντίστοιχα, η πρώτη φορά που η
Ασία θα φιλοξενούσε τους Αγώνες. Όμως ο
πόλεμος μεταξύ Ιαπωνίας και Κίνας, που ξέ-
σπασε το 1937, οδήγησε την κυβέρνηση της
Ιαπωνίας να εγκαταλείψει τη διοργάνωση,
για να επικεντρωθεί στις πολεμικές προ-
σπάθειες. Έτσι, η ΔΟΕ αποφάσισε οι Θερινοί
Αγώνες να δοθούν στο Ελσίνκι της Φινλαν-
δίας και οι Χειμερινοί στο Γκάρμις-Πάρτεν-
κιρχεν της Γερμανίας. Όμως ο Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του
1939, εν τέλει υποχρέωσε τη ΔΟΕ να ακυ-
ρώσει τους Αγώνες, όπως μετέδωσε -και πά-
λι- το Associated Press στις 23 Απριλίου
1940.

Τέσσερα χρόνια μετά η κατάσταση σε όλο
τον κόσμο ήταν ακόμη χειρότερη, με το Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945) να συνεχι-
ζόταν αμείλικτα. Έτσι, οι Αγώνες του 1944
που ήταν προγραμματισμένοι στο Λονδίνο
(Θερινοί) και στην ιταλική πόλη Κορτίνα ντ’
Αμπέτσο (Χειμερινοί) δεν πραγματοποιήθη-
καν ποτέ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις Θερινοί Αγώ-
νες που ακυρώθηκαν, διατήρησαν την αρίθ-
μηση τους. Δηλαδή, οι Αγώνες του 1912
στην Στοκχόλμη ήταν οι 5οι Ολυμπιακοί και
αυτοί του 1920 στην Αμβέρσα οι 7οι. Το 1936
οι Αγώνες του Βερολίνου ήταν οι 11οι και αυ-
τοί του Λονδίνου το 1948 οι 14οι.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες σήμερα βρίσκονται στην κορυφή της
επικαιρότητας, αφού για πρώτη φορά μετά το 1944 κινδύνε-
ψαν να ματαιωθούν. Τελικά βρέθηκε η λύση της αναβολής

των Αγώνων του «Τόκιο 2020» για έναν χρόνο. Έτσι διατηρήθηκε
όχι μόνο το ενδιαφέρον, αλλά και η σημασία και ουσία του θεσμού.
Ενός θεσμού που χάνεται στα βάθη της ιστορίας και αναγνωρίζεται
ως η πηγή του σύγχρονου πολιτισμού.

Ασφαλώς οι σύγχρονοι Αγώνες δεν έχουν τη βαρύτητα και τη ση-
μασία των αρχαίων Αγώνων, όμως έχουν καθιερωθεί στην παγκό-
σμια κοινωνία ως το καλύτερο και αποδοτικότερο μέσο διάδοσης
Αρχών και Αξιών.

Όταν ο πρώτος περιηγητής-συγγραφέας της ιστορίας, ο Παυσανίας,
πραγματοποίησε περίπου στο 170 μ.Χ. επίσκεψη στην περιοχή της
Ηλείας και στην Ολυμπία, αισθάνθηκε Δέος μπροστά σε ότι αντί-
κρυσε. Το μεγάλο πλήθος, το άφθονο μεγαλείο των μνημείων, η
ασύγκριτη μεγαλοπρέπεια που είχαν οι ναοί, οι βωμοί, οι θησαυροί,
τα κτήρια, οι στολές, οι ξενώνες, τα αγάλματα των θεών, τα αγάλ-
ματα των ηρώων, οι άπειρες ονομαστικές στήλες και τα άλλα αφιε-
ρώματα, ήταν τόσο θαυμαστά και μεγαλοπρεπή ώστε δεν μπόρεσε
να κρατήσει το θαυμασμό του και χαρακτήρισε την Ολυμπία «σαν
τον τόπο που τον φροντίζει ο ίδιος ο Θεός».

Σ΄ αυτή την καταπράσινη γαλήνη της Ολυμπιακής γης, σ’ αυτή την
ειδυλλιακή κοιλάδα που σχηματίζουν δύο ποτάμια -ο Αλφειός που
θεωρείται ο βασιλιάς των ποταμών της Πελοποννήσου και ο μικρός
Κλαδέος- καθώς και ένας λόφος, ο «Κρόνιος», δημιουργήθηκε από
την αρχή των ιστορικών χρόνων, μια εστία πολιτισμού που εξελίχ-
θηκε αργά αλλά μεγαλοπρεπή, επί δεκαπέντε αιώνες, σαν η πιο εκ-
πληκτική περιπέτεια του ανθρώπινου πνεύματος. Μπορούμε σήμε-
ρα, χωρίς κανένα ενδοιασμό, να ισχυρισθούμε ότι η Ολυμπία χάρα-
ξε με την πλούσια και μεγαλόδωρη προσφορά της την πορεία του
Ελληνικού πνεύματος μέσα στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού.

Η άνοδος των Ολυμπιακών Αγώνων
Τα ιστορικά στοιχεία για τις μεγάλες γιορτές της Ολυμπίας αρχίζουν
από το τέλος του 9ου π.Χ. αιώνα (884 π.Χ.) με το βασιλιά Ίφιτο ο
οποίος είχε ρωτήσει το Μαντείο των Δελφών με ποιο τρόπο μπο-
ρούσε η Ελλάδα να απαλλαγεί από τους λοιμούς και τις εμφύλιες
διαμάχες. Πήρε την απάντηση ότι αυτός και οι Ηλείοι έπρεπε «Ολυμ-
πιακόν αγώνα ανανεώσασθαι», δηλαδή να επαναλάβουν τη διεξα-
γωγή των αγώνων.

Στην αρχή το γεγονός είχε μόνο παμπελοποννησιακό χαρακτήρα. Πα-
νελλήνιο χαρακτήρα πήραν οι αγώνες από το τέλος του 7ου αιώνα
π.Χ. Αντικειμενικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον χρόνο που άρ-
χισαν οι Αγώνες και για πόσα χρόνια ετελούντο. Γνωρίζουμε τον χρη-
σμό της Πυθίας το 884 π.Χ. αλλά η πραγματική απόδειξη της ύπαρξης
των Ολυμπιακών Αγώνων χρονολογείται το 776 π.Χ. όπου νίκησε
στους Αγώνες του Σταδίου (192μ.) ο Κόροιβος, ο πρώτος καταγε-
γραμμένος νικητής. Οι αγώνες είχαν για πολλά χρόνια ένα μόνο αγώ-
νισμα, τον δρόμο ταχύτητας, το Στάδιο, και έπαιρναν το όνομα των νι-
κητών. Το 724 π.Χ. προστέθηκε ο Δίαυλος (δρόμος δύο σταδίων), το
720 π.Χ. ο Δόλιχος (δρόμος 24 σταδίων, περίπου 4500 μέτρων), το 708
π.Χ. η Πάλη και το Πένταθλον, το 668 π.Χ. η Πυγμή, το 680 π.Χ. οι Αρ-
ματοδρομίες, το 648 π.Χ. το Παγκράτιο. Κατά καιρούς προστίθεντο
και νέα αγωνίσματα, που έφθασαν τελικά στον αριθμό 23.

Οι αθλητές ήταν υποχρεωμένοι να φτάσουν στην Ολυμπία ένα μή-
να πριν τους αγώνες για να προπονηθούν κάτω από την επίβλεψη
των Ηλείων κριτών. Όσο πλησίαζαν οι μέρες των αγώνων, η περιο-
χή της Ολυμπίας γέμιζε από τα πλήθη των Ελλήνων που έρχονταν

για να παρακολουθήσουν τους αγώνες απ’ όλα τα μέρη της Ελλά-
δας. Και τότε η Ελλάδα ήταν και ο μακρινός Πόντος, οι αποικίες της
Κυρήνης και της Λιβύης, η Αίγυπτος, οι Ελληνικές αποικίες στην Ιτα-
λία, η Θράκη, ο Δούναβης και φυσικά η Κύπρος.

Οι τελετές και οι αγώνες κρατούσαν πέντε μέρες. Την πρώτη μέρα γι-
νόταν η μεγάλη θυσία στο Δία και άλλες πολλές στους προστάτες
θεούς των πόλεων, η καταγραφή στο μητρώο, η ορκωμοσία των
αθλητών που μετείχαν. Τη δεύτερη μέρα γίνονταν τα αγωνίσματα
παίδων, την τρίτη και τέταρτη μέρα τα αγωνίσματα ανδρών, τα ιπ-
πικά και οι αρματοδρομίες και την τελευταία μέρα γίνονταν οι ευ-
χαριστήριες θυσίες και η επίσημη απονομή των βραβείων.

Το Πανελλήνιο Κέντρο
Ο πρώτος που αρίθμησε τις Ολυμπιάδες είναι ο σοφιστής Ιππίας ο
Ηλείος. Το έργο του συμπλήρωσε ο Αριστοτέλης. Άλλοι ιστορικοί
που χρησιμοποίησαν τις Ολυμπιάδες για να χρονολογήσουν γεγο-
νότα πολιτικά και πολεμικά είναι ο Τίμαιος, ο Σικελιώτης, ο Παυσα-
νίας, ο Θουκυδίδης και άλλοι.

Η δόξα της Ολυμπίας ήταν πολύ μεγάλη. Μεγάλο πλήθος ερχόταν
κάθε τέσσερα χρόνια για να προσκυνήσουν τα ιερά, να θαυμάσουν
τα μεγάλα καλλιτεχνήματα, να ακούσουν τους ιστορικούς, τους ποι-
ητές, τους ραψωδούς και να απολαύσουν τους αγώνες. Χαρακτηρι-
στικά, αναφέρω, τι έγραψε ο ποιητής Πίνδαρος: «Οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες σκεπάζουν με τη λάμψη τους όλους τους Ελληνικούς τόπους,
όπως ο Ήλιος σκεπάζει την ημέρα όλα τα άστρα του ουρανού».

Για πολλούς αιώνες, η Ολυμπία είχε γίνει Πανελλήνιο Κέντρο που μό-
νο αυτό μπορούσε να εκφράσει την κοινή γνώμη των Ελλήνων. Εκεί
καλλιτέχνες παρουσίαζαν τα έργα τους, ποιητές απάγγελαν τα ποι-
ήματα τους, οι ιστορικοί ανακοίνωναν τα συγγράμματα τους. Στην
Ολυμπία αποθεώθηκε ο Θεμιστοκλής, ο Ηρόδοτος διάβασε τις Ιστο-
ρίες του, μίλησε ο Πλάτων. Ήλθαν σαν θεατές ο Δημοσθένης, ο Ιπ-
πίας, ο Πρόδικος, ο Γοργίας, ο Πώλος, ο Αναξαγόρας, ο Διογένης ο
Κυνικός, ο Λουκιανός και άλλοι. Σε βαθιά γερατειά πέθανε στην
Ολυμπία ο Θαλής ο Μιλήσιος, ενώ ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, έφυγε
από τη ζωή τη στιγμή που αγκάλιαζε το υιό του Ολυμπιονίκη της
πυγμής, με αποτέλεσμα στον τάφο του να γραφτεί η φράση: «Εμοί
τοίος ίτω θάνατος» [«Μακάρι να είχα κι εγώ ένα τέτοιο θάνατο»].
Εκεί, εμφανίστηκε σαν αρχηγός θεωρίας ο Αλκιβιάδης. Στην Ολυμ-
πία αποδοκιμάστηκε ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος ο Β΄ για-
τί επεδίωκε την υποδούλωση της Ελλάδας και εκεί εκδιώχθηκε η αν-
τιπροσωπεία του τυράννου των Συρακουσών Διονύσιου γιατί έκα-
νε συνεννοήσεις με τους Πέρσες για να κατακτήσουν την Ελλάδα.

Τελικά ποιοι είναι όλοι αυτοί; Απλά, είναι οι δημιουργοί του Σύγχρο-
νου Παγκόσμιου Πολιτισμού. Είναι οι δημιουργοί του Ελληνικού
Πνεύματος. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα ήταν το πιο ση-
μαντικό γεγονός του Ελληνισμού. Και αυτό γιατί οι αρχαίοι Έλληνες
χρησιμοποιούσαν τον αθλητισμό όχι απλά και μόνο για να αναπτύ-
ξουν σώματα και να δημιουργήσουν θεάματα αλλά και για να μορ-
φώσουν ανθρώπους. Πίστευαν ότι για να αναπτύξουν χαρακτήρες,
έπρεπε να καλλιεργήσουν την ευγενική άμιλλα, το σώμα και το πνεύ-
μα και να δημιουργήσουν τον τέλειο και ολοκληρωμένο άνθρωπο.

Το µεγαλείο των αρχαίων
Ολυµπιακών Αγώνων
Του Ντίνου Μιχαηλίδη*

* Πρόεδρος Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

Κάπως έτσι έμοιαζε η αρχαία Ολυμπία.

Οι πέντε φορές που ακυρώθηκαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες
«Βερολίνο 1916», «Τόκιο/Ελσίνκι 1940» και «Λονδίνο 1944» οι τρεις Θερινοί, 

«Σαπόρο/Γκάρμις Πάρτενκιρχεν 1940» και «Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο 1944» οι δύο Χειμερινοί

Η αφίσα των Ολυμπιακών Αγώνων
του 1940 στο Τόκιο. Η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας

φιλοξένησε εν τέλει τους Αγώνες το 1964 και
–αν όλα πάνε καλά– το 2021.

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του “Deutsches
Stadion” του Βερολίνου το 1913, το οποίο θα
φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς του 1916.
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Ευχαριστούµε αυτούς που είναι δίπλα µας!

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
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