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Πρώτη προτεραιότητα της Κυπριακής Ολυ -
μπιακής Επιτροπής, μετά την αναβολή του
«Τόκιο 2020», ήταν η στήριξη των αθλητών
της Ολυμπιακής και προ-Ολυμπιακής ομάδας
της Κύπρου. Για το σκοπό αυτό, την περίοδο
της καραντίνας ήταν καθημερινή η επαφή της
ΚΟΕ με τους αθλητές της Κύπρου, ενώ διάφο-
ρες ήταν οι ενέργειες που έγιναν.

Το COVID-19 δεν είναι η πρώτη φορά που μια
παγκόσμια πανδημία έχει παραλύσει τον κό-
σμο και κατ’ επέκταση και τον αθλητισμό. Η
ισπανική γρίπη του 1918, ήταν μια πανδημία
που έπληξε όλο τον πλανήτη και προκάλεσε
τον θάνατο κάπου μεταξύ 17 με 50 εκατομ-
μυρίων ανθρώπων. Και φυσικά, επηρέασε τον
αθλητισμό.

Μιλώντας στα «Ολυμπιακά Νέα» από το Σπλιτ
της Κροατίας, ο Παύλος Κοντίδης έστειλε ξε-
κάθαρο μήνυμα στους συναθλητές του στην
Κυπριακή Ολυμπιακή ομάδα. «Πρέπει να δού-
με τη θετική πλευρά των πραγμάτων, που εί-
ναι ο περισσότερος χρόνος για προετοιμασία,
και ειδικά γι΄ αυτούς που δεν πήραν ακόμη
την πρόκριση και τους νεαρούς για τους οποί-
ους ο χρόνος λειτουργεί υπέρ τους. Δεν πρέ-
πει να απογοητευόμαστε».

Η μετά-καραντίνα
εποχή
Μετά από δύο μήνες περιοριστικών μέτρων, που μπήκαν
σε ισχύ με σκοπό την ανακοπή της εξάπλωσης του κορω-
νοϊού, από τις αρχές Μαΐου η Κύπρος ξεκίνησε να εισέρχε-
ται στη μετά-καραντίνα εποχή. Ακολουθώντας πάντα τους
κανόνες υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης, από
τις 4 Μαΐου άρθηκαν τα πρώτα μέτρα, ενώ ακολούθησε μέ-
χρι τις 21 του μήνα η άρση όλων των περιορισμών στη δια-
κίνηση. Για τον κόσμο του αθλητισμού, η διαδικασία της
παύσης ισχύος των περιοριστικών μέτρων, δίνει την ευκαι-
ρία στην εστίαση στην επόμενη μέρα της πανδημίας.
Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» για
έναν χρόνο και η ακύρωση ή αναβολή όλων σχεδόν των
αθλητικών γεγονότων της χρονιάς που διανύουμε, αναγ-
κάζει τους αθλητές της υψηλής επίδοσης και της λίστας της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και τους αθλητές
των σχεδιασμών ταλέντων, να θέσουν νέους στόχους και
νέο τρόπο προετοιμασίας.
Το σημαντικό για τους αθλητές είναι η επιστροφή στην
αγωνιστική δράση. Το κάθε άθλημα έχει διαφορετικά δε-
δομένα, ενώ καθοριστικό ρόλο θα παίξει το πως εξελίσσε-
ται η πανδημία σε όλο τον κόσμο. Μπορεί στην Κύπρο να
βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, όμως η κρίση συνεχί-
ζεται με αμείωτη ένταση σε αρκετές μεγάλες χώρες του
εξωτερικού, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη βρίσκονται εν αμ-
φιβόλω οι αγώνες αλλά και οι μετακινήσεις σε διάφορους
προορισμούς για τους προσεχείς μήνες.
Σελ. 6-7
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Προτεραιότητα οι αθλητές Η ισπανική γρίπη και
ο αθλητισμός

Συνέντευξη Παύλου Κοντίδη
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Ολυμπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσμο

Ευκαιρία οι κοντινές ημερομηνίες Τόκιο και Πεκίνο
Απαντώντας σε ερώτηση, μετά το πέρας της συνεδρίας της εκτελεστικής επιτροπής της ΔΟΕ, στις 14 Μαΐου, ο πρόεδρος Τόμας Μπαχ ανα-
φέρθηκε στο γεγονός ότι πλέον οι Θερινοί Αγώνες του «Τόκιο 2020» και οι Χειμερινοί του «Πεκίνο 2022» βρίσκονται πολύ κοντά χρονικά
μεταξύ τους. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ είπε ότι «οι προετοιμασίες για το Πεκίνο συνεχίζονται πολύ καλά, παρά την πανδημία, τόσο από πλευ-
ράς εγκαταστάσεων, όσο και από οργανωτικής». Οι Θερινοί Αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 8 Αυγούστου 2021 και οι Χειμερινοί θα ανοί-
ξουν στις 4 Φεβρουαρίου 2022, με τον κ. Μπαχ να λέει: «Το γεγονός ότι οι δύο Αγώνες θα είναι κοντά χρονικά, θα διατηρήσει πολύ ψηλά
το ενδιαφέρον του κόσμου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περιμένουμε να δούμε τα πλεονεκτήματα από αυτό το γεγονός για την οργά-
νωση του ‘Πεκίνο 2022’». Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι το 1992, οι Θερινοί και Ολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονταν την ίδια χρονιά.

Οι Ιάπωνες δεν έχουν
καταλήξει ακόμη στο κόστος 
Μετά την ανακοίνωση από τη ΔΟΕ για εγ-
γύηση από την ίδια ποσού 650 εκατ. δο-
λαρίων (600 εκατ. ευρώ) ως κάλυψη μέ-
ρους του κόστους από την αναβολή των
Ολυμπιακών Αγώνων (άλλα 150 εκατ. δο-
λάρια θα αξιοποιηθούν ως στήριξη στο
Ολυμπιακό Κίνημα), οι Ιάπωνες διοργα-
νωτές του «Τόκιο 2020» τόνισαν από την
πλευρά τους ότι βρίσκονται ακόμη στη
διαδικασία υπολογισμού του ακριβές κό-
στους της αναβολής. Όπως τόνισε ο εκτε-
λεστικός διευθυντής κ. Τοσίρο Μούτο
(δεξιά στη φώτο), το ακριβές ποσό δεν
έχει ακόμη υπολογιστεί. Πάντως, ένας
από τους τρόπους που μελετώνται για πε-
ριορισμό του κόστους των Αγώνων, είναι
διαφοροποιήσεις στην Λαμπαδηδρομία.
Η Ολυμπιακή Φλόγα βρίσκεται στην Ια-
πωνία, μετά την παράδοση της από την
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όμως πα-
ραμένει μακριά από την δημόσια πρό-
σβαση. Η εισήγηση είναι όπως η 121-ημε-
ρών Λαμπαδηδρομία, η οποία θα περ-
νούσε και από τις 47 επαρχίες της Ιαπω-
νίας, περιοριστεί με διάφορους τρόπους.

Αποφάσεις τον Ιούνιο
από την UEFA
Αναβλήθηκε και από τις 27 Μαΐου,
θα διεξαχθεί στις 17 Ιουνίου η επό-
μενη συνεδρίαση της εκτελεστικής
επιτροπής της UEFA, όπου ένα από
τα βασικά θέματα συζήτησης θα εί-
ναι το τι μέλλει γενέσθαι με τις πό-
λεις που θα διοργανώσουν αγώνες
του «Euro 2020», το οποίο αναβλή-
θηκε για το 2021. Όπως δήλωσε ο
πρόεδρος της UEFA κ. Αλεξάντερ
Τσέφεριν, εννιά από τις δώδεκα πό-
λεις είναι έτοιμες να αναλάβουν την
ευθύνη και το 2021, ενώ εκκρεμεί το
ΟΚ από άλλες τρεις πόλεις. Το
Γουέμπλεϊ (ΦΩΤΟ) στο Λονδίνο είναι
προγραμματισμένο να φιλοξενήσει
τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό,
ενώ Μόναχο, Ρώμη, Αγία Πετρούπο-
λη και Μπακού ανέλαβαν τους τέσ-
σερις προημιτελικούς, μαζί με παι-
χνίδια ομίλων. Επιπλέον, Γλασκώβη,
Κοπεγχάγη, Βουκουρέστι, Άμστερν-
ταμ, Δουβλίνο, Μπιλμπάο και Βου-
δαπέστη είναι προγραμματισμένο
να φιλοξενήσουν παιχνίδια ομίλων.

«Ευκαιρία για το Ολυμπιακό Κίνημα
να αναδειχθεί»
Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώ-
νων «Λος Άντζελες 2028» κ. Κέισι Βάσερμαν, σχολιάζοντας την
αναβολή του «Τόκιο 2020», αφού πρώτα εξέφρασε τη συμπά-
θεια του για το πολύ δύσκολο έργο που έχουν οι Ιάπωνες μπρο-
στά τους για επαναπρογραμματισμό των Αγώνων, αναφέρθηκε
στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο Ολυμπιακό Κίνημα από
την αναβολή. «Εφόσον πάνε όλα καλά με την πανδημία, τότε οι
Αγώνες το 2021 στο Τόκιο θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον
κόσμο να έρθει κοντά, με ένα μοναδικό και σπουδαίο τρόπο. Πι-
στεύω ότι οι Αγώνες θα αποτελέσουν το έναυσμα για να ανα-
πτυχθεί ακόμη μεγαλύτερο πάθος στον κόσμο για τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες και τις Ολυμπιακές Αξίες», είπε ο Αμερικανός
παράγοντας (στη φώτο, με τον δήμαρχο του Λος Άντζελες κ.
Έρικ Γκαρσέτι).

Ενέργειες για το 2026 στο Χάμιλτον
Η πόλη του Χάμιλτον στον Καναδά, που βρίσκεται σε πολύ κο ν-
τινή απόσταση με το Τορόντο και τασ σύνορα με την αμερικάνι-
κη πολιτεία της Νέας Υόρκης, σχεδιάζει να διεκδικήσει τους Κοι-
νοπολιτειακούς Αγώνες του 2026. Η αρχική πρόθεση ήταν το Χά-
μιλτον να διοργανώσει τους Αγώνες του 2030, εκατό χρόνια με-
τά την εναρκτήρια διοργάνωση των Κοινοπολιτειακών, που έγι-
ναν το 1930 στην ίδια πόλη. Όμως, το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυ-
τή τη στιγμή άλλη διοργανώτρια διαθέσιμη να αναλάβει τους
Αγώνες το 2026 -μετά την απόσυρση του ενδιαφέροντος από την
Αδελαΐδα της Αυστραλίας- φέρνει τους Καναδούς σε πρώτο πλά-
νο. Αυτό που εκκρεμεί τώρα είναι να ληφθεί η κυβερνητική υπο-
στήριξη για τους Αγώνες του 2026, έτσι ώστε να μπορέσει να
προχωρήσει η υποψηφιότητα. Η Διεθνής Επιτροπή Κοινοπολι-
τειακών Αγώνων αναμένεται να αποφασίσει για τη διοργανώτρια
του 2026 εντός του 2020. Θυμίζουμε ότι οι Κοινοπολιτειακοί Αγώ-
νες του 2022 θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.

Το 2021 η επόμενη Γ.Σ. της ANOC
Η Ένωση Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC) ανακοίνωσε στα μέσα Μαΐου 2020, ότι η Γε-
νική της Συνέλευση, που ήταν ορισμένη για το διήμερο 25-26 Νοεμβρίου 2020 στη Σεούλ της Νο-
τίου Κορέας, θα αναβληθεί για έναν χρόνο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το 2020 δεν θα
πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση, και εξετάζονται άλλοι τρόποι συγκέντρωσης και των 206
Ολυμπιακών Επιτροπών. Η Σεούλ θα διοργανώσει τη Γενική Συνέλευση της ANOC το 2021, λί-
γους μήνες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, που θα διεξαχθούν μεταξύ 23 Ιουλίου και
8 Αυγούστου 2021. «Είμαστε απογοητευμένοι που δεν θα διοργανώσουμε φέτος τη Γενική μας
Συνέλευση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση διεθνώς, η αναβολή ήταν η σωστή από-
φαση», είπε ο προεδρεύων της ANOC κ. Ρόμπιν Μίτσελ.
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Ο ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ

Πρώτη προτεραιότητα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής,
μετά την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» για
έναν χρόνο, ήταν η στήριξη των αθλητών της Ολυμπιακής και

προ-Ολυμπιακής ομάδας της Κύπρου. Τα περιοριστικά μέτρα που
λήφθηκαν από την κυβέρνηση, περιόρισαν υποχρεωτικά τους αθλη-
τές στο σπίτι, με αποτέλεσμα η πρόσβαση τους στην εργασία τους,
που είναι η προπόνηση και οι αγώνες, να διακοπεί.

Για το σκοπό αυτό, την περίοδο της καραντίνας ήταν καθημερινή η
επαφή της ΚΟΕ με τους αθλητές της Κύπρου, ενώ μετά από κατα-
γραφή των αναγκών τους για προπόνηση στο σπίτι, η ΚΟΕ σε συ-
νεργασία με τον ΚΟΑ διασφάλισαν δανεικό εξοπλισμό από γυμνα-
στήρια και συλλόγους, όπως όργανα γυμναστικής, τα οποία δόθη-
καν στους αθλητές.

Η ΚΟΕ στήριξε τους αθλητές και με την αποστολή επιστολής στους
κυβερνητικούς φορείς, με την παράκληση όπως επιτραπεί η πρό-
σβαση σε αγωνιστικούς χώρους στους αθλητές που προετοιμάζον-
ται για τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Με την ανακοίνωση της σταδιακής άρσης των μέτρων που έγινε στα
τέλη Απριλίου από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νί-
κο Αναστασιάδη, η σχετική λίστα της ΚΟΕ αποτέλεσε τη βάση των
αθλητών στους οποίους επιτρεπόταν η επιστροφή στις προπονή-
σεις, ακολουθώντας πάντα τις κατευθυντήριες γραμμές των ειδικών
στα θέματα υγείας.

Στο οικονομικό κομμάτι, η στήριξη αθλητών μέσα από το πρό-
γραμμα Olympic Solidarity της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπή

(ΔΟΕ), το οποίο υλοποιεί στην Κύπρο η ΚΟΕ, όχι μόνο συνεχίστηκε,
αλλά επεκτάθηκε με επιπλέον χρηματοδότηση, μετά από απόφαση
της ΔΟΕ.

Ιδιαίτερα σημαντική για τους αθλητές ήταν και η στήριξη από τις
δεκαπέντε και πλέον εταιρείες και ιδιώτες που εντάχθηκαν στο χο-
ρηγικό πρόγραμμα της ΚΟΕ «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο
προς το Τόκιο». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε τον
Μάιο του 2019 και μέσα από το οποίο φορείς, εταιρείες και ιδιώτες
στηρίζουν απευθείας αθλητές, «υιοθετώντας» τους. Στο πρόγραμ-
μα συμμετέχουν οι εταιρείες, φορείς και ιδιώτες (με σειρά χρονικής
ένταξης): Petrolina (Holdings) Public Ltd, Costas Papaellinas Phar-
maceutical Organization Ltd, Carbo One Ltd, CTC-ARI Airports Du-
ty Free, EKO Hellenic Petroleum Cyprus, Elements Capital Manage-
ment, Charalambides Christis, Υφυπουργείο Τουρισμού Κυπριακής
Δημοκρατίας, Philip Christopher, AJK Wealth Management Ltd, ΠΟ-
ΜΑΚ, Απόδημοι Λονδίνου, Medochemie Ltd, Herbalife Nutrition.

Πλέον, η προσοχή στην ΚΟΕ στρέφεται στον επαναπρογραμματι-
σμό της πορείας προς το Τόκιο το 2021, με διάφορα ανοικτά μέτω-
πα όπως η εκ νέου διευθέτηση της μετάβασης της Ολυμπιακής ομά-
δας και του υποστηρικτικού προσωπικού στην Ιαπωνία, ο εξοπλι-
σμός της Ολυμπιακής ομάδας, η συνεργασία με τους χορηγούς με-
τά την αναβολή των Ολυμπιακών, η στήριξη των αθλητών μέσω των
προγραμμάτων Olympic Solidarity και ο προγραμματισμός νέων εκ-
δηλώσεων και ενεργειών στο διάστημα πριν τους Ολυμπιακούς
Αγώνες.

Το νέο καλεντάρι της ΚΟΕ το 2021 και το 2022
Η μεταφορά των Ολυμπιακών Αγώνων στο 2021 έφερε σαρωτικές αλλαγές στο πρόγραμμα
των αγώνων πολλαπλών αθλημάτων

Οι αθλητές η πρώτη προτεραιότητα
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής
Η στήριξη της Ολυμπιακής και προ-Ολυμπιακής ομάδας
της Κύπρου από την ΚΟΕ την περίοδο της καραντίνας

Ευχαριστίες
στους χορηγούς της ΚΟΕ
Καθοριστική για τη λειτουργία της Κυπρια-
κής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι η στήριξη
των χορηγών, η πολύτιμη στήριξη των
οποίων κάνει εφικτή την απρόσκοπτη
παρουσία της ΚΟΕ στα αθλητικά δρώμενα
της Κύπρου.

Η Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί
θερμά το Διαχρονικό Χορηγό
ΟΠΑΠ Κύπρου.
Τους Μέγα Χορηγούς
– RCB
– Carbo One
– Charalambides Christis
Και τους Επίσημους Χορηγούς
– Cyta
– Toyota
– Υπεραγορές ΜΕΤRΟ.

Πλέον, η προσοχή στην ΚΟΕ στρέφεται
στον επαναπρογραμματισμό
της πορείας προς το Τόκιο το 2021,
με διάφορα ανοικτά μέτωπα

Παντελώς αλλαγμένο είναι το αγωνιστικό καλεντάρι του 2021
και του 2022 για την Κύπρο στις διοργανώσεις πολλαπλών
αθλημάτων, μετά τη σειρά διαφοροποιήσεων που έφερε η

πανδημία του COVID-19 και τις αναβολές αθλητικών γεγονότων.
Όλες οι αλλαγές στο αγωνιστικό πρόγραμμα περιστρέφονται γύρω
από την αναβολή των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020», μία
απόφαση που λήφθηκε στις 24 Μαρτίου 2020.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής της σημαντικότερης αθλητικής
διοργάνωσης στον πλανήτη, που είναι η 23η Ιουλίου 2021 με 8η Αυ-
γούστου 2021, είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξουν ακολούθως οι ημε-
ρομηνίες διεξαγωγής σχεδόν όλων των διοργανώσεων πολλαπλών
αθλημάτων, στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας μέσω της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής.

Πλέον, το 2021 έχει «αδειάσει» με μόλις δύο διοργανώσεις να βρί-
σκονται στο καλεντάρι, που είναι βεβαίως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και
νωρίτερα, τον Φεβρουάριο, το Χειμερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέ-
ων που παρέμεινε στη θέση του. Αντιθέτως, το 2022 έχει τώρα «γε-
μίσει» από διοργανώσεις, ενώ ερωτηματικό υπάρχει ακόμη για τους
ΑΜΚΕ, αφού οι Ανδορέζοι ανακοίνωσαν την αναβολή της διοργά-
νωσης του 2021.

Πρώτοι χρονικά οι Αλγερινοί
Η πρώτη διοργάνωση η οποία αναβλήθηκε ήταν αυτή των 19ων Με-
σογειακών Αγώνων του Οράν της Αλγερίας. Στις 14 Απριλίου οι Αλ-
γερινοί ανακοίνωσαν ότι οι Αγώνες θα μεταφερθούν ακριβώς 365
μέρες μετά, από το 2021 στο 2022, με τις ίδιες ημερομηνίες διεξα-
γωγής, που είναι η 25η Ιουνίου με 5η Ιουλίου 2022. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι και η προηγούμενη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων,
αυτή της Ταραγόνα της Ισπανίας, είχε επίσης αναβληθεί για ένα χρό-
νο, από το 2017, στο 2018, λόγω της ισπανικής κυβερνητικής κρίσης.

«Άδειασε» το 2021
Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες να δεσπόζουν πλέον στο 2021, ακο-
λούθησαν με τις αναβολές των διοργανώσεων τους στα τέλη Απρι-
λίου και αρχές Μαΐου η Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή (EOC), η
Διεθνής Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων (CGF), η Ένωση των
Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC) και οι Ανδορέζοι διοργα-
νωτές των ΑΜΚΕ.

Ξεκινώντας από τους τελευταίους, οι διοργανωτές των 19ων Αγώ-
νων Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ), που επρόκειτο να λάβουν
χώρα στη χώρα των Πυρηναίων μεταξύ 31 Μαΐου και 5 Ιουνίου
2021, ανακοίνωσαν ότι οι αγώνες αναβάλλονται και η απόφαση για
το τι μέλλει γενέσθαι με τη διοργάνωση θα ληφθεί στη Γενική Συνέ-
λευση των ΑΜΚΕ αυτό τον Μάιο. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 20οι ΑΜ-
ΚΕ του 2023 ανακοινώθηκαν ότι θα πραγματοποιηθούν στη Μάλτα.

Η Διεθνής Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων (CGF) ανακοίνωσε
με τη σειρά της ότι οι 7οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Νέων, που θα

διεξάγονταν στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο μεταξύ 1-7 Αυγούστου
2021 αναβάλλονται για δύο χρόνια. Σύμφωνα με την CGF, η χώρα
της Καραϊβικής διατηρεί το πρώτο δικαίωμα στη διοργάνωση των
Αγώνων, εφόσον επιθυμεί να αναλάβει τη διοργάνωση το 2023.

Η Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή (EOC) ανακοίνωσε ότι αναβάλ-
λεται το 16ο Θερινό Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Νέων του 2021 για ένα
χρόνο. Η διοργάνωση που θα γίνει στην Μπάνσκα Μπίστριτσα της
Σλοβακίας, μεταφέρθηκε από την 24η Ιουλίου με 1η Αυγούστου
2021, στο 2022, με νέες ημερομηνίες τις 24 με 30 Ιουλίου.

Η Ένωση των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC), που διορ-
γανώνει τους Παγκόσμιους Παράκτιους Αγώνες, ανακοίνωσε ότι η
διοργάνωση του 2021 (για την οποία δεν είχε ανακοινωθεί ακόμη η
διοργανώτρια) θα μετατεθεί για το 2023. Η πρώτη διοργάνωση έγι-
νε τον Οκτώβριο του 2019 στη Ντόχα του Κατάρ.

Το νέο καλεντάρι της ΚΟΕ
2021
15ο Χειμερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων
Βουοκάτι, Φινλανδία
6-13 Φεβρουαρίου

32οι Ολυμπιακοί Αγώνες
Τόκιο, Ιαπωνία
23 Ιουλίου-8 Αυγούστου

2022
24οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Πεκίνο, Κίνα
4-20 Φεβρουαρίου

19οι Μεσογειακοί Αγώνες
Οράν, Αλγερία
25 Ιουνίου-5 Ιουλίου

16ο Θερινό Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων
Μπάνσκα Μπίστριτσα, Σλοβακία
24-30 Ιουλίου

22οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες
Μπέρμιγχαμ, Αγγλία
27 Ιουλίου-7 Αυγούστου

4οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων
Ντακάρ, Σενεγάλη
20 Οκτωβρίου-9 Νοεμβρίου

Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων
«Τόκιο 2020» για έναν χρόνο είχε ως
αποτέλεσμα να αλλάξουν ακολούθως
οι ημερομηνίες διεξαγωγής σχεδόν
όλων των διοργανώσεων πολλαπλών
αθλημάτων, στις οποίες συμμετέχει η
χώρα μας μέσω της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σκανάρετε εδώ για το αγωνιστικό
καλεντάρι του 2021. 

Σκανάρετε εδώ
για το αγωνιστικό

καλεντάρι του 2022. 
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Ο ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ

Στη μετά-καραντίνα εποχή εισέρχονται οι αθλητές
της Ολυμπιακής και προ-Ολυμπιακής ομάδας
Η αβεβαιότητα για το ακριβές πρόγραμμα στο δρόμο προς το Τόκιο και η έλλειψη άμεσων στόχων,
δημιουργούν εμπόδια στους αθλητές

Μετά από δύο μήνες περιοριστικών μέτρων, που μπήκαν σε
ισχύ με σκοπό την ανακοπή της εξάπλωσης του κορωνοϊ-
ού, από τις αρχές Μαΐου η Κύπρος ξεκίνησε να εισέρχεται

στη μετά-καραντίνα εποχή. Ακολουθώντας πάντα τους κανόνες υγι-
εινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης, από τις 4 Μαΐου άρθηκαν
τα πρώτα μέτρα, ενώ ακολούθησε μέχρι τις 21 του μήνα η άρση
όλων των περιορισμών στη διακίνηση. Για τον κόσμο του αθλητι-
σμού, η διαδικασία της παύσης ισχύος των περιοριστικών μέτρων,
δίνει την ευκαιρία στην εστίαση στην επόμενη μέρα της πανδημίας.

Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020» για έναν χρόνο
και η ακύρωση ή αναβολή όλων σχεδόν των αθλητικών γεγονότων
της χρονιάς που διανύουμε, αναγκάζει τους αθλητές της υψηλής επί-
δοσης και της λίστας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά
και τους αθλητές των σχεδιασμών ταλέντων, να θέσουν νέους στό-
χους και νέο τρόπο προετοιμασίας.

Η Ολυμπιακή ομάδα

Για τους αθλητές της Ολυμπιακής και προ-Ολυμπιακής ομάδας, ο
στόχος παραμένει το Τόκιο και η παρουσία στους 32ους Ολυμπια-
κούς Αγώνες, με καθυστέρηση 364 ημερών. Από τις 4 Μαΐου επέ-
στρεψαν στις προπονήσεις οι συγκεκριμένοι αθλητές, με τα στάδια
να δίνονται στη διάθεση τους τμηματικά και με έλεγχο σε θέματα
υγείας. Οι κορυφαίοι αθλητές του στίβου προπονούνται στο εθνικό
στάδιο στίβου, οι σκοπευτές στα σκοπευτήρια Λάρνακας και Πά-
φου, οι ιστιοπλόοι μπήκαν στη θάλασσα της Λεμεσού (ο Κοντίδης
βρίσκεται στην Κροατία όπου προπονείται), για την γυμναστική λει-
τούργησε το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και για τους κολυμ-
βητές, το κολυμβητήριο Λάρνακας.

Με τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Κύπρο να πηγαίνουν εξαιρε-
τικά, εντάθηκε η απαίτηση από ομοσπονδίες, προπονητές και αθλη-
τές, όπως δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους αθλητές, ανεξαρτήτου
επιπέδου, να επιστρέψουν στον αθλητισμό. Οι πρωτόγνωρες συν-
θήκες, δυστυχώς, συνέχισαν να κρατούν αρκετό κόσμο πέραν της
Ολυμπιακής ομάδας εκτός γηπέδων, κάτι που αναμένεται το επό-
μενο διάστημα να αλλάξει.

Όσον αφορά την Ολυμπιακή ομάδα της Κύπρου, αυτή αποτελείται
αυτή τη στιγμή από έντεκα αθλητές, ενώ ένας αντίστοιχος αριθμός
περίπου αποτελεί τους αθλητές της προ-Ολυμπιακής ομάδας, δη-
λαδή αυτούς που διεκδικούν πρόκριση για το «Τόκιο 2020».

Για τους πλείστους αθλητές, η απουσία πλέον ξεκάθαρου στόχου
για το 2020, αλλάζει αντιστοίχως και το πρόγραμμα προπόνησης
τους. Την ίδια στιγμή, οι αθλητές καλούνται να εξεύρουν νέα κίνη-
τρα για να προπονηθούν σε ψηλό επίπεδο, ενώ σημαντική παρά-
μετρος είναι και το ψυχολογικό κομμάτι, το οποίο απασχολεί αυτή
την περίοδο πολύ κόσμο, ανάμεσα τους και τους αθλητές. Ο Παύλος
Κοντίδης, στη συνέντευξη του στα «Ολυμπιακά Νέα» (βλ. σελ. 11),
αναφέρθηκε στην ψυχολογία, λέγοντας ότι είναι σημαντικό οι αθλη-
τές «να δουν τη θετικότητα, και να κρατούν το κίνητρο τους ψηλά»,
κρατώντας στο μυαλό τους ότι «δεν θα γίνουν φέτος οι Ολυμπιακοί,
αλλά θα γίνουν του χρόνου».

Η επιστροφή στους αγώνες

Το σημαντικό για τους αθλητές είναι η επιστροφή στην αγωνιστική
δράση. Το κάθε άθλημα έχει διαφορετικά δεδομένα, ενώ καθορι-
στικό ρόλο θα παίξει το πως εξελίσσεται η πανδημία σε όλο τον κό-

σμο. Μπορεί στην Κύπρο να βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο,
όμως η κρίση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση σε αρκετές μεγάλες
χώρες του εξωτερικού, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη βρίσκονται εν
αμφιβόλω οι αγώνες αλλά και οι μετακινήσεις σε διάφορους προ-
ορισμούς για τους προσεχείς μήνες. Η κάθε διεθνής ομοσπονδία κά-
νει το δικό της προγραμματισμό, με βάση τις ιδιαιτερότητες του
σπορ της, αλλά και του πως έμεινε στη μέση η πορεία προς το Τόκιο.

Για παράδειγμα, στην ιστιοπλοΐα, προγραμματίζεται να διεξαχθεί
τον Οκτώβριο στην Αθήνα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο στί-
βο, ανακοινώθηκαν πως θα αρχίσουν τα μίτινγκ Ντάιαμοντ Λιγκ από
τον Αύγουστο και μετέπειτα.

Στο εγχώριο κομμάτι, οι ομοσπονδίες κάνουν το δικό τους προ-
γραμματισμό για επάνοδο σε αγώνες, τόσο για τους αθλητές της
υψηλής επίδοσης, όσο και των νεαρών ταλέντων και των υπόλοι-
πων αθλητών. Ελπίδα είναι όπως διεξαχθούν από το καλοκαίρι και
έπειτα διοργανώσεις σε διάφορα αθλήματα εντός Κύπρου.

Ο νέος δρόμος προς το Τόκιο

Για τους Κύπριους αθλητές που διεκδικούν ακόμη την πρόκριση
τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπάρχει αναμονή για τις ανα-
κοινώσεις της τύχης των αγώνων πρόκρισης. Κι αν στον στίβο και
στην κολύμβηση τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, αφού οι προκρί-
σεις μέσω ορίων και ράνκινγκ θα κριθούν μέχρι τον Ιούλιο του 2021,
σε άλλα αθλήματα δεν υπάρχουν ακόμη ξεκάθαρα δεδομένα.

Για παράδειγμα, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής, όπου
θα δοθούν οι τελευταίες κάρτες σε σκητ και τραπ, ήταν αρχικά ορι-
σμένο για τον Μάιο του 2020 στη Γαλλία και αναμένεται να διεξαχ-
θεί κάποια στιγμή εντός του 2021. Στην ενόργανη γυμναστική, εκ-
κρεμεί ο επαναπρογραμματισμός του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλή-
ματος, το οποίο θα διεξαγόταν τον Μάιο στο Μπακού. Και στο τα-

εκβοντό, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου θα δοθούν δύο κάρ-
τες πρόκρισης στις διάφορες κατηγορίες βάρους, ήταν προγραμ-
ματισμένο για τον Απρίλιο στο Μιλάνο και ακολούθως στη Μόσχα
και πλέον αναμένεται να διεξαχθεί το 2021.

Η αβεβαιότητα για το ακριβές πρόγραμμα και η έλλειψη άμεσων στό-
χων, δημιουργούν προβλήματα στους αθλητές, και ελπίδα όλων εί-
ναι άμεσα να υπάρξουν καταλήξεις στα ανοικτά θέματα, για να μπο-
ρέσουν όλοι να επιστρέψουν ακόμη πιο κοντά στην κανονικότητα.

Για τους αθλητές της Ολυμπιακής και
προ-Ολυμπιακής ομάδας,
ο στόχος παραμένει το Τόκιο και η
παρουσία στους 32ους Ολυμπιακούς
Αγώνες, με καθυστέρηση 364 ημερών.

Για τους Κύπριους αθλητές που διεκδικούν ακόμη την πρόκριση τους
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπάρχει αναμονή για τις ανακοινώσεις
της τύχης των αγώνων πρόκρισης.



Πώς επηρεάστηκε ο αθλητισμός

Το 1918 και το 1919 ο κόσμος του παγκόσμι-
ου αθλητισμού διέφερε πάρα πολύ από αυ-
τόν του 2020, με τον ερασιτεχνισμό τότε να
κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ τα σημαντι-
κότερα επαγγελματικά πρωταθλήματα ήταν
αυτά του αγγλικού ποδοσφαίρου, οι αγώνες
πυγμαχίες και στις ΗΠΑ το μπέιζμπολ και το
χόκεϊ επί πάγου, ανάμεσα σε άλλα. Πάντως, ο
αθλητισμός πριν έναν αιώνα είχε και τότε τε-
ράστια απήχηση στην κοινωνία, ως μέσο ψυ-
χαγωγίας και διασκέδασης του πληθυσμού. 

Χωρίς παγκόσμια πρωταθλήματα και διε-
θνείς διοργανώσεις και με σαφώς λιγότερες
ευκολίες διακίνησης, σε συνάρτηση με τον
τετραετή Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αθλητισμός
του 1918 και 1919 δεν ήταν το ίδιο συνδεδε-
μένος παγκόσμια όπως είναι ο σημερινός. Τα
εθνικά πρωταθλήματα ήταν αυτά που τρα-
βούσαν τη μερίδα του λέοντος σε ό,τι αφορά
την προβολή και το ενδιαφέρον του κόσμου.

Η ισπανική γρίπη έφερε αρκετές αναβολές
ή διακοπές σε δεκάδες αθλητικά γεγονότα,
ενώ πολλά ήταν τα θύματα της πανδημίας
από το χώρο του αθλητισμού.

Στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Στην Ευρώπη, το ποδόσφαιρο και ο αθλητι-
σμός ήταν ασφαλώς σε δεύτερη μοίρα λό-
γω του Πολέμου. Στη Μεγάλη Βρετανία διε-
ξάγονταν μόνο τοπικές διοργανώσεις ποδο-
σφαίρου, με την πανδημία να μην βάζει πάν-
τως φρένο στη διεξαγωγή αγώνων, παρά το
γεγονός ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές έχα-
σαν τη ζωή τους λόγω του ιού, όπως ο Σκω-
τσέζος διεθνής Άνγκους Ντάγκλας και ο
πρώην παίκτης της Νιούκασλ και της Νότιγ-
χαμ Φόρεστ Τζακ Στάνλεϊ.

Υπάρχουν αναφορές για παρουσία 36 χιλιά-
δων θεατών στον αγώνα για τον τοπικό τίτ-
λο του Λονδίνου το 1918 μεταξύ Τσέλσι και
Φούλαμ στο Χάιμπουρι, ένα ματς στο οποίο
δεν αγωνίστηκαν δύο παίκτες της πρώτη;, οι
Τομ Λόγκαν και Χάρι Φορντ, αφού όπως
έγραψε γλαφυρά τότε εφημερίδα «και οι
δυο τους συνοδεύτηκαν από την ‘ισπανική
κυρία’». Αμφότεροι ανάρρωσαν.

Τον Σεπτέμβριο του 1919 ξαναξεκίνησε το

αγγλικό πρωτάθλημα μετά από πέντε χρό-
νια διακοπής λόγω του πολέμου, όταν ο ιός
είχε πλέον περιοριστεί σημαντικά.

Στην Ισπανία, δεν υπήρχε εθνικό πρωτάθλη-
μα (διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1929),
αλλά διεξάγονταν τοπικές διοργανώσεις. Στη
Βαρκελώνη, ο ιδρυτής της Μπαρτσελόνα Ζο-
άν Γκαμπέρ ήταν πρωτοστάτης στο να μην
διακοπεί το ποδόσφαιρο λόγω της πανδη-
μίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Marca, κα-
τάφερε να πείσει τελικά το ισπανικό υπουρ-
γείο υγείας να μην διακόψει το ποδόσφαιρο.

Στις ΗΠΑ

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στις
Ηνωμένες Πολιτείες, η ισπανική γρίπη επη-
ρέασε σημαντικά τον αθλητισμό. Στο επαγ-
γελματικό μπέιζμπολ (το δημοφιλέστερο
σπορ τότε στη χώρα) αναβλήθηκε για μήνες
η έναρξη της σεζόν, ενώ απαγορεύτηκε
στους παίκτες να… φτύνουν πάνω στην
μπάλα (το λεγόμενο spitball, το οποίο είναι
μια μη επιτρεπόμενη σήμερα πρακτική, που
αλλοιώνει την αεροδυναμική της μπάλας). Ο
σπουδαίος Μπέιμπ Ρουθ, που θεωρείται μέ-
χρι σήμερα ο κορυφαίος αθλητής του
μπέιζμπολ, αρρώστησε αλλά κατάφερε και
ξεπέρασε την γρίπη. Υπάρχουν αναφορές,
πάντως, για θανάτους παικτών στις μικρές
κατηγορίες του μπέιζμπολ, ενώ παίκτες φο-
ρούσαν μάσκες στη διάρκεια αγώνων.

Περίπου δώδεκα επαγγελματίες πυγμάχοι
αρρώστησαν και έχασαν τη ζωή τους, ανά-
μεσα τους ο Μάτι Μπόλντουιν, ο οποίος
αγωνίστηκε σε 101 επαγγελματικούς αγώ-
νες, αλλά δεν νίκησε την ισπανική γρίπη.

Στο κολεγιακό φούτμπολ, η σεζόν συντο-
μεύτηκε λόγω της πανδημίας, αλλά και λό-
γω του ότι πολλοί παίκτες κλήθηκαν σε
στρατιωτική θητεία, λόγω του πολέμου.

Ίσως η συνέπεια που έχει τη μεγαλύτερη
επιρροή μέχρι σήμερα, ήταν η διακοπή των
τελικών του πρωταθλήματος χόκεϊ, το γνω-
στό Στάνλεϊ Καπ. Οι Μόντρεαλ Κανέντιενς και
οι Σιάτλ Μετροπόλιτανς είχαν από δύο νίκες
και ένα ματς είχε τελειώσει ισόπαλο, όταν λί-
γο πριν διεξαχθεί ο έκτος και καθοριστικός
τελικός, παίκτες της ομάδας του Μόντρεαλ

αρρώστησαν σοβαρά με πυρετό και αναγ-
κάστηκαν να μεταβούν σε νοσοκομείο του
Σιάτλ. Μερικές μέρες μετά ο αμυντικός των
Κανέντιενς Τζο Χαλ απεβίωσε. Η ομάδα με
έδρα τον Καναδά γνωστοποίησε ότι θα απο-
συρθεί από τη σειρά, κάτι όμως που δεν απο-
δέχτηκε η ομάδα του Σιάτλ, επιδεικνύοντας
πνεύμα ευ αγωνίζεσθε. Έτσι, η σειρά δεν
ολοκληρώθηκε ποτέ και μέχρι σήμερα, στο
τρόπαιο του Στάνλεϊ Καπ, αναγράφεται η
φράση: «1919 Μόντρεαλ Κανάντιενς Σιάτλ
Μετροπόλιτανς Σειρά Δεν Ολοκληρώθηκε».

Οι Λος Άντζελες Ντέιλι Τάιμς είχαν γράψει
εκείνο το διάστημα πως «οι εντολές για κα-
ραντίνα, έχουν επηρεάσει όλα τα αθλήματα
εκτός από το κυνήγι πάπιας»!

Πάντως, μία διοργάνωση που δεν επηρεά-
στηκε -σε αντίθεση με το 2020- ήταν οι
Ολυμπιακοί Αγώνες του 1920. Με την παν-
δημία να είχε περάσει την κορύφωσή της
ένα και πλέον χρόνο προηγουμένως, οι
Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα του Βελγίου
διεξήχθησαν κανονικά.

Καταληκτικά

Η συγγραφέας Λάουρα Σπίνεϊ, στο βιβλίο
που έγραψε το 2007 με τίτλο «Η Ισπανική
Γρίπη του 1918 και Πως Άλλαξε τον Κόσμο»,
έγραψε πως οι συνέπειες εκείνης της κρίσης
ήταν πολύπλευρες. Στο αρνητικό κομμάτι,
επηρέασε τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και
άνοιξε το δρόμο για το Β΄ Παγκόσμιο, ενώ
άλλαξε την πολιτική εικόνα σε πολλές χώ-
ρες. Όμως, την ίδια στιγμή, είχε πολλά θετι-
κά: «Έδειξε την ανάγκη για λειτουργικά συ-
στήματα υγείας και εναλλακτική ιατρική.
Μετέδωσε στον κόσμο την αγάπη για φρέ-
σκο αέρα και το πάθος για σπορ»! 

Πηγές: thesportsman.com, Bangkok Post, The
Guardian, daytondailynews.com, Axios.

Ηπανδημία του COVID-19 από την
οποία υποφέρει σήμερα ο πλανήτης,
είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση για

όλο τον κόσμο. Ο νέος κορωνοϊός έχει βάλει
την κοινωνία σε παύση εδώ και αρκετές
εβδομάδες, με τον αθλητισμό επίσης να
επηρεάζεται τα μέγιστα. Από τα μέσα Μαρ-
τίου δεν διεξάγεται καμία αθλητική δραστη-
ριότητα, με αποτέλεσμα η αθλητική βιομη-
χανία να έχει μπει στον πάγο, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται σε θέματα υγείας (σωματική
και ψυχολογική) και οικονομίας. Πρόκειται
για μια κατάσταση που όσοι ζούνε σήμερα,
δεν έχουν ζήσει ποτέ πριν.

Η πανδημία του 1918

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που μια παγ-
κόσμια πανδημία έχει παραλύσει τον κόσμο
και κατ’ επέκταση και τον αθλητισμό. Η
ισπανική γρίπη ή η πανδημία γρίπης του
1918, ήταν μια πανδημία που έπληξε όλο
τον πλανήτη και προκάλεσε τον θάνατο κά-
που μεταξύ 17 με 50 εκατομμυρίων ανθρώ-
πων, ενώ κατ’ άλλους υπολογισμούς προκά-
λεσε τον θάνατο έως 100 εκατομμυρίων!
Υπολογίζεται ότι περίπου μισό δισεκατομ-
μύρια άτομα αρρώστησαν με τον ιό, που τό-
τε αναλογούσε στο 30% περίπου του παγ-
κόσμιου πληθυσμού!

Η πανδημία ονομάστηκε ισπανική γρίπη, αν
και δεν προήλθε από την Ισπανία, αλλά πι-
θανότατα από την Άπω Ανατολή, αφού οι

πρώτες μαζικές αναφορές για την αρρώστια
προήλθαν από τις εφημερίδες της Ισπανίας.
Λόγω του ότι η χώρα δεν συμμετείχε στον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα ΜΜΕ δεν λογό-
κριναν την επικαιρότητα και κάλυψαν σε
έκταση τους νεκρούς της πανδημίας. Αντι-
στοίχως, τα ΜΜΕ σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία
και Γερμανία, χώρες που συμμετείχαν στον
Μεγάλο Πόλεμο, δεν έδωσαν έμφαση στους
θανάτους λόγω της γρίπης.

Τα πρώτα κρούσματα της ισπανικής γρίπης
εκδηλώθηκαν στη Γαλλία τον Απρίλιο του
1918 ανάμεσα στα βρετανικά στρατεύματα
και γρήγορα επεκτάθηκαν στην Ευρώπη και
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολούθως πλή-
γησαν οι Ινδίες, η Νέα Ζηλανδία και η Νότιος
Αφρική.

Στη Μεγάλη Βρετανία η γρίπη προκάλεσε
τον θάνατο 220.000 ανθρώπων, στις ΗΠΑ
πάνω από 550.000 θάνατοι, και στην Ιαπω-
νία περίπου 250.000 θύματα. Η παγκόσμια
εκείνη πανδημία διήρκεσε από την άνοιξη
του 1918 (με ραγδαία άνοδο των θυμάτων
τον Οκτώβριο του 1918, λίγο πριν το τέλος
του Πολέμου), μέχρι το καλοκαίρι του 1919,
αν και ακολούθησαν αναφορές για κρού-
σματα και τα επόμενα χρόνια. Το τέλος του
Παγκοσμίου Πολέμου και η ανάγκη της κοι-
νωνίας να επιστρέψει στην κανονικότητα,
ενδέχεται να έληξε πιο γρήγορα από κοινω-
νικής πλευράς την πανδημία.

Όταν η πανδημία του 1918 έβαλε φρένο στον παγκόσμιο αθλητισμό
Με εκατομμύρια θύματα, η ισπανική γρίπη πριν έναν αιώνα  επηρέασε δραματικά τον κόσμο  και

και φυσικά και τον αθλητισμό

Αστυνομικοί στο Σιάτλ με μάσκες. Η πόλη στα βο-
ρειοδυτικά των ΗΠΑ αποτέλεσε το χώρο όπου δια-
κόπηκε απότομα η σεζόν στο χόκεϊ.

Ο σπουδαίος Μπέιμπ Ρουθ, που θεωρείται μέχρι σή-
μερα ο κορυφαίος αθλητής του μπέιζμπολ, αρρώ-
στησε αλλά κατάφερε και ξεπέρασε την γρίπη.

ΡΕΤΡΟ
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Σε αντίθεση με το «Τόκιο 2020», μία διοργάνωση που δεν επηρεάστηκε ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1920.
Με την πανδημία να είχε περάσει την κορύφωσή της ένα και πλέον χρόνο προηγουμένως, οι Αγώνες του 1920
στην Αμβέρσα του Βελγίου διεξήχθησαν κανονικά.

Στο επαγγελματικό μπέιζμπολ
αναβλήθηκε για μήνες η έναρξη
της σεζόν, απαγορεύτηκε στους
παίκτες να… φτύνουν πάνω
στην μπάλα (το λεγόμενο
spitball), ενώ αθλητές φορούσαν
μάσκες στη διάρκεια αγώνων.



Έφυγε από τη ζωή ο Κυριάκος Νεοκλέους

Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 14 Απριλίου 2020, σε ηλικία 97 ετών,
ο Κυριάκος Νεοκλέους, ένας άνθρωπος με υψηλή προσφορά
στον κυπριακό αθλητισμό και παιδεία. Η Κυπριακή Ολυμπιακή
Επιτροπή, μέσω ανακοίνωσης της. έστειλε τα ειλικρινά της συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια του Κυριάκου Νεοκλέους.

Ο Κυριάκος Νεοκλέους γεννήθηκε στη Λεμεσό τον Δεκέμβριο
του 1922. Σύζυγος του η Έλση (το γένος Γαστών Μαυροΐδη) και
παιδιά του οι Νέλσων, Ερμής, Γαστών, Χριστάκης και Έλμος. Με
σπουδές στο Λονδίνο, στο Λιντς και στο Ιλινόις, ο Κυριάκος Νεο-
κλέους ίδρυσε το 1943 το Επιμορφωτικό Ινστιτούτο Νεοκλέους,
το Ανώτερο Εμπορικό Λύκειο (1950), τις Βραδινές Σχολές Νεο-
κλέους (1953) και το Γυμνάσιο Νεοκλέους (1958). Μέχρι το 1983
υπηρέτησε ως λυκειάρχης.

Υπήρξε αγωνιστής της ΕΟΚΑ με το ψευδώνυμο «Έλμος», πρό-
εδρος ή μέλος του Δ.Σ. θεατρικών οργανισμών, μορφωτικών συλ-
λόγων, προσκοπικών εφορειών. Μεταξύ 1983 και 1988 διετέλεσε πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, περίοδο κατά την
οποία δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους (ΑΓΟ). Στη διάρκεια της πορείας του έλαβε σωρεία τιμητικών διακρίσεων, με-
ταξύ των οποίων από και το Αριστείο της ΕΑΚ το 2006 για τη μεγάλη του προσφορά στον Αθλητισμό και την Παιδεία.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου (ΕΟΑΚ) είχαν τιμήσει τον Κυριάκο Νεοκλέους στη διάρ-
κεια της 29ης Συνόδου της ΕΟΑΚ στις 9 Δεκεμβρίου 2017, για τη συνολική του προσφορά στην νεολαία, στην παιδεία, και στην κοινωνία.
Συγκινητική στιγμή η παρουσία στη Σύνοδο μαθητών του Λυκείου Έγκωμης «Κυριάκος Νεοκλέους» οι οποίοι χάρισαν στον τιμώμενο ανα-
μνηστική φανέλα του Λυκείου, ενώ απήγγειλαν άγνωστο ποίημα του Πιερ ντε Κουμπερτέν που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον ευ-
ρύτερο Ελληνικό χώρο.

Στην ομιλία του εκείνη την ημέρα, ο Κυριάκος Νεοκλέους είχε καθηλώσει τους παρευρισκόμενους, παρουσιάζοντας την προσέγγιση και το
όραμα του για την Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Ολυμπισμό αναδεικνύοντας τον πρωτεύοντα ρόλο του Σχολείου και των Γονέων: «Θα πρέ-
πει να παρέχουμε στο παιδί μια γενική ηθικό-πνευματική ΑΓΩΓΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, με την αγωγή να αρχίζει από την βρεφική ηλικία. Επιπρό-
σθετα θα πρέπει να προικίσουμε το παιδί με μια ολοκληρωμένη, ευρεία ανθρωπιστική εκπαίδευση, μη εξαιρουμένης βέβαια της ωφελιμιστικής
κατάρτισης, απαραίτητης για την εξασφάλιση προς το ζην. Στη δε ανθρωπιστική, να περιλαμβάνουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που να καλ-
λιεργεί τη βασική φιλοσοφική σκέψη, η οποία με τον χρόνο, να οδηγήσει στο ‘Γνώθι σαυτόν’, στην κατανόηση της ύπαρξης μας και της δημι-
ουργίας του κόσμου, σε μια κατάσταση που να ελευθερώνει τον άνθρωπο από τη δυστυχία, τους φόβους και τις προκαταλήψεις.»

Τα μέτρα της ΔΟΕ μετά την αναβολή
Διάφορες σημαντικές αποφάσεις έλαβε η εκτελεστική επιτροπή της
Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΕ) στη συνεδρίαση της που
πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου, μέσω τηλεδιάσκεψης. Όπως ανα-
κοίνωσε ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Τόμας Μπαχ (ΦΩΤΟ), αποφασίστη-
κε όπως ένα ποσό 800 εκατομμυρίων δολαρίων διατεθεί από τη
ΔΟΕ για κάλυψη των εξόδων που θα κληθεί να καλύψει η ίδια μετά
την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρόκειται για 650 εκατ. δο-
λάρια για την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και 150 εκατ. δο-
λάρια που θα δοθεί στους φορείς του Ολυμπιακού Κινήματος και
συγκεκριμένα, τις παγκόσμιες ομοσπονδίες, τις εθνικές Ολυμπιακές
επιτροπές και άλλες οργανώσεις.

Επιπλέον, η εκτελεστική επιτροπή αποφάσισε όπως αναβληθούν για
ένα χρόνο οι εκλογές της επιτροπής αθλητών της ΔΟΕ, με ταυτό-

χρονη παράταση της θητείας των τεσσάρων απερχόμενων μελών.
Θυμίζουμε ότι ένας από τους 30 υποψήφιους αθλητές, για τις τέσ-
σερις θέσεις, είναι και ο Παύλος Κοντίδης, ο οποίος πλέον θα διεκ-
δικήσει εκλογή το καλοκαίρι του 2021.

Τέλος, αποφασίστηκε όπως η 136η Σύνοδος της ΔΟΕ (ΦΩΤΟ), που
είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουλίου 2020, διεξαχθεί εικονι-
κά, μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος, με ζωντανή διαδι-
κτυακή μετάδοση και με τις ψηφοφορίες να διεξάγονται ηλεκτρο-
νικά, και πάλι μέσα από ασφαλές δίκτυο.
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C I T I U S A L T I U S F O R T I U S
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΙΔΗΣ

Μιλώντας στα «Ολυμπιακά Νέα» από το Σπλιτ της Κροατίας, ο Παύ-
λος Κοντίδης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους συναθλητές του
στην Κυπριακή Ολυμπιακή ομάδα, μετά και την αναβολή του «Τό-

κιο 2020» για ένα χρόνο. «Αυτό που θέλω να πω σε όλους και είμαι σίγου-
ρος οι πλείστοι το εφάρμοσαν, παρά τις δυσκολίες αυτών των δύο μηνών,
ήταν να δούμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων, που είναι ο περισσότερος
χρόνος για προετοιμασία, και ειδικά γι΄ αυτούς που δεν πήραν ακόμη την
πρόκριση και τους νεαρούς για τους οποίους ο χρόνος λειτουργεί υπέρ
τους. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, τα όνειρα μας και οι στόχοι μας δεν
έχουν ακυρωθεί, απλά έχουν μεταφερθεί σε μεταγενέστερο στάδιο».

Όσον αφορά την ψυχολογία των αθλητών αυτή την περίοδο, είπε: «Εκείνο
που αντιλήφθηκα είναι πως είναι πολύ εύκολο, αν αφήσεις την κατάσταση
να σε επηρεάσει, να πέσεις σε κατάθλιψη. Είναι στο χέρι μας ως αθλητές η
θετικότητα, και να κρατάς το κίνητρο σου ψηλά. Δεν θα γίνουν φέτος οι
Ολυμπιακοί, αλλά θα γίνουν του χρόνου και απλά θα πρέπει να περιμέ-
νουμε πέντε χρόνια αντί τέσσερα για το μεγάλο ραντεβού».

Με τους άλλους αθλητές της Κύπρου, ο Κοντίδης είναι σε επαφή μέσω so-
cial media: «Έχουμε επαφή, βασικά μέσω των social media. Γενικά, παρα-
κολουθώ τα πλείστα μέλη της ομάδας μας και αυτούς που προσπαθούν να
πιάσουν την πρόκριση. Βλέπω ότι όλοι είναι πίσω στις προπονήσεις και χα-
ρούμενοι. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό».

Ο αργυρός Ολυμπιονίκης του 2012 λάνσαρε τον περασμένο Σεπτέμβριο
το πρόγραμμα “Towards Tokyo”, το οποίο σκοπό έχει την οικονομική στή-
ριξη αθλητών της Κύπρου, στην προσπάθεια που κάνουν για πρόκριση και
προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς: «Το πρόγραμμα δεν έχει τελειώσει
ακόμη και πάμε πολύ καλά. Ήδη δόθηκαν κάποια κονδύλια σε αθλητές. Για
παράδειγμα, στην Μαριλένα Μακρή δόθηκαν δύο πανιά τα οποία χρει-
αζόταν. Τον Πάρη Μπατζάβαλη τον βοηθήσαμε με συμπληρώματα όταν
πήγε στη Νότια Αφρική για προετοιμασία. Οι άλλοι αθλητές δεν χρησιμο-
ποίησαν ακόμη το κονδύλι, λόγω της αναβολής. Όταν θα ξαναεπανέλθου-
με, θα ζητήσουμε και άλλη στήριξη του κόσμου προς το πρόγραμμα».

Ο Κοντίδης πέρασε την περίοδο της πανδημίας στο Σπλιτ της Κροατίας, το
οποίο αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο του σπίτι: «Επέστρεψα εδώ και με-
ρικές εβδομάδες στη θάλασσα και η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζομαι κά-

τι άλλο. Τον Μάρτιο και Απρίλιο ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα εδώ σε
σχέση με την Κύπρο, αφού δεν υπήρχαν τόσο αυστηροί περιορισμοί. Υπήρ-
χαν οδηγίες για περιορισμό της κίνησης και ο κόσμος τις τηρούσε. Με την
πάροδο του χρόνου, καλυτέρεψαν τα πράγματα και με τον καιρό να είναι
πολύ καλύτερος, βλέπεις πλέον αύξηση του κόσμου στο δρόμο. Στην αρ-
χή έκλεισαν όλα τα αθλήματα, όμως επανήλθαν πρώτα οι αθλητές των υψη-
λών κατηγοριών προπόνησης, και εμείς μέσα και μετά οι υπόλοιποι αθλη-
τές. Τώρα, είναι λες και επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Άνοιξαν γυμνα-
στήρια, κομμωτήρια και καταστήματα».

Για το πότε θα έρθει στην Κύπρο, ο Παύλος είπε: «Πεθύμησα την οικογέ-
νεια μου και τους φίλους μου. Δεν ήθελα όμως να έρθω τώρα, με την κα-
τάσταση όπως είναι. Προτίμησα να αποφύγω τα αεροδρόμια. Περιμένω να
ανοίξουν τα αεροδρόμια και να μην είναι υποχρεωτική η καραντίνα δύο
εβδομάδων, ελπίζω τον Ιούνιο. Από το Σπλιτ έχω καλή σύνδεση με την Αθή-
να, έτσι θα είναι μικρό το αεροπλάνο, πιθανόν άδειο και με ταξίδι σε δύο χώ-
ρες όπου το πρόβλημα περιορίστηκε σημαντικά».

Ο Παύλος Κοντίδης μίλησε και την υποψηφιότητα του για την Επιτροπή
Αθλητών της ΔΟΕ, με τις εκλογές για τις τέσσερις θέσεις να μεταφέρονται
για το 2021: «Είναι πολύ τιμητικό που είμαι ανάμεσα στους 30 υποψήφιους,
προερχόμενος από μια μικρή χώρα. Αν δεις τα μαθηματικά και τις στατι-
στικές, οι πιθανότητες εκλογής δεν είναι πολλές, αλλά αν βλέπαμε πάντα τα
στατιστικά, ως Κύπρος δεν θα πετυχαίναμε τίποτα απ΄ όσα έχουμε κάνει! Θα
δουλέψουμε και σε αυτό το κομμάτι και πιστεύω θα πάμε καλά».

Τέλος, τον ρωτήσαμε για την επάνοδο του στο Νο1 του κόσμου στα Laser
και αν αυτό λίγο πριν τους Ολυμπιακούς του προσδίδει πίεση ή ώθηση:
«Δεν θα πω ότι μου φέρνει πίεση, αφού υπάρχουν τουλάχιστον δέκα αθλη-
τές που μπορούν να πετύχουν κάτι υψηλό. Η παγκόσμια κατάταξη είναι
απλά όλα τα αποτελέσματα των προηγούμενων δύο χρόνων σε ένα πίνα-
κα. Κανείς δεν θα θυμάται ποιος ήταν πρώτος στην παγκόσμια κατάταξη,
αλλά ποιος πήρε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς»!

Κλείνοντας, ο Κοντίδης θέλησε να ευχαριστήσει τους χορηγούς του για τη
στήριξη τους, ΟΠΑΠ Κύπρου, RCB Bank, Ayia Napa Marina, Πετρολίνα,
Ίδρυμα Λεβέντη. Ενώ στηρίζεται από το Easy Family of Brands, το Stelios
Philanthropic Foundation και το VITA Group.

«Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε
(σ.σ. για την αναβολή), τα όνειρα μας και οι στόχοι
μας δεν έχουν ακυρωθεί, απλά έχουν μεταφερθεί
σε μεταγενέστερο στάδιο».



Μαζί για μια νέα πορεία!
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Ευχαριστούμε αυτούς που είναι δίπλα μας!

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

#TeamCyprus

Διαχρονικός χορηγός Μέγας χορηγός Επίσημος χορηγός


