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Εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, το κοι-
νωνικό φαινόμενο του ρατσισμού επανήλθε
στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας επικαι-
ρότητας, μετά το θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ
από αστυνομικό στη Μινεάπολις. Ο Αθλητι-
σμός, ως το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμε-
νο στον πλανήτη, ανέκαθεν αποτελούσε ένα
χώρο όπου ο ρατσισμός και η μάχη κατά αυ-
τού έβρισκε έδαφος για αντιπαλότητα.

Ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών
Επιτροπών (EOC) Γιάνες Κοτσίγιαντσιτς απε-
βίωσε σε ηλικία 78 ετών, χάνοντας τη μάχη με
τη σοβαρή ασθένεια που τον χτύπησε τους τε-
λευταίους μήνες. O πρόεδρος, το εκτελεστικό
συμβούλιο και το προσωπικό της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής εκφράζουν τη μεγάλη
τους θλίψη για την απώλεια του αείμνηστου
Σλοβένου αθλητικού παράγοντα.

Στους Παγκύπριους Αγώνες τον Αύγουστο
αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά με-
τά την καραντίνα η Ελένη Αρτυματά, η οποία
μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα» και αναφέρθη-
κε στο πως προσεγγίζει το «κουτσουρεμένο»
πλέον 2020 και την Ολυμπιακή χρονιά του…
2021, με την ίδια να έχει ήδη εξασφαλισμένη
θέση στο «Τόκιο 2020» και στο αγώνισμα των
400μ.

Ο δρόμος προς το
Τόκιο, μέρος 2ο!
Η πρώτη ερώτηση που προκύπτει σε κάθε συζήτηση ανα-
φορικά με την αναβολή των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων
«Τόκιο 2020», είναι κατά πόσο θα διεξαχθούν τελικά το κα-
λοκαίρι του 2021 κανονικά οι Αγώνες; Κι ενώ κανείς δεν
μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς θα είναι η εικόνα στον
κόσμο μας σε ένα χρόνο, με τη μάχη κατά της πανδημίας
του COVID-19, εντούτοις, υπάρχει η αισιοδοξία από πλευ-
ράς ΔΟΕ και Οργανωτικής Επιτροπής ότι μέχρι τότε ο πλα-
νήτης θα έχει νικήσει την κρίση και στις 23 Ιουλίου 2021 οι
αθλητές του κόσμου θα συρρεύσουν στο Ολυμπιακό Στά-
διο του Τόκιο, για να γιορτάσουν μαζί τη «νίκη» της αν-
θρωπότητας απέναντι στην απειλή που έφερε την ιστορι-
κή πρώτη αναβολή Ολυμπιακών Αγώνων.
Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι στις 23 Ιουλίου 2021 θα διε-
ξαχθεί η τελετή έναρξης των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων, η
Οργανωτική Επιτροπή του «Τόκιο 2020» ξεκίνησε από τον
Μάρτιο την τιτάνια προσπάθεια για οργάνωση εκ νέου των
Αγώνων, στις νέες ημερομηνίες. Ανάμεσα στις ενέργειες
που γίνονται, είναι και οι επαφές με τις 206 Εθνικές Ολυμ-
πιακές Επιτροπές για διάφορα οργανωτικά και λειτουργικά
θέματα. Για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, η επι-
στροφή στην κανονική λειτουργία τον Απρίλιο του 2020,
σήμανε και την έναρξη των διαδικασιών για οργάνωση της
μετάβασης της Κυπριακής Ολυμπιακής Ομάδας στο Τόκιο
τον Ιούλιο του 2021.
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Ρατσισμός και Αθλητισμός «Έφυγε» ο Κοτσίγιαντσιτς Συνέντευξη Ελένη Αρτυματά



«Βήμα με βήμα προς το 2021»
Ο Πρόεδρος της Ιαπωνικής Ολυμπιακής Επι-
τροπής κ. Γιασουχίρο Γιαμασίτα, σε μήνυμα
του προς τις Ολυμπιακές Επιτροπές με αφορ-
μή την Ολυμπιακή Ημέρα στις 23 Ιουνίου, τό-
νισε ότι η επιτροπή της χώρας του και η Ορ-
γανωτική Επιτροπή «Τόκιο 2020» προχω-
ρούν βήμα με βήμα προς την υλοποίηση
των Αγώνων το 2021. Ο κ. Γιαμασίτα παρείχε
επίσης ενημέρωση σχετικά με την κατάστα-
ση του αθλητισμού στην Ιαπωνία, στην επο-
χή μετά το COVID-19. «Η ιαπωνική αθλητική
κοινότητα αρχίζει επίσης αργά αλλά σταθε-
ρά να προχωρά μπροστά, ενώ συνεχίζει να
αξιολογεί την κατάσταση της πανδημίας με
μεγάλη προσοχή». Με πάνω από 18 χιλιάδες
κρούσματα και 955 θανάτους μέχρι τα τέλη

Ιουνίου, η χώρα πλήγηκε από την πανδημία.
Όμως εδώ και εβδομάδες έχει ξεκινήσει η
άρση των περιορισμών, τα πρωταθλήματα
ξαναξεκινούν και μάλιστα αναμένεται πως
από τα μέσα Ιουλίου, φίλαθλοι θα έχουν ξα-
νά το δικαίωμα να παρακολουθούν αθλητι-
κά γεγονότα.
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Ολυμπιακά Νέα απ’ όλο τον κόσμο

1,2 εκατ. για το ιστιοπλοϊκό του 2024
Το Υπουργείο Αθλητισμού της Γαλλίας ενέκρινε προϋπολογισμό ύψους
1,2 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση του ιστιοπλοϊκού κέντρου Pole Fran-
ce de Voile στη Μασσαλία, όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα της ιστιο-
πλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024». Το ποσό θα παραχω-
ρηθεί στο δήμο της Μασσαλίας, η οποία θα αναλάβει την αποπεράτω-
ση του έργου. Η Μασσαλία βρίσκεται στα παράλια της Γαλλίας στη Με-
σόγειο, τρεις ώρες μακριά από το Παρίσι με τρένο. 

Απλουστευμένοι
οι Αγώνες του Τόκιο 
Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων
του Τόκιο και η ανάγκη περιορισμού των
εξόδων από τους διοργανωτές, φέρνει
την ιαπωνική κυβέρνηση να εξετάζει μια
απλοποιημένη μορφή για τους 32ους
Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχ-
θούν το καλοκαίρι του 2021. Ο διευθύ-
νων σύμβουλος του «Τόκιο 2020», Τοσί-
ρο Μούτο, δήλωσε ότι οι επαναπρο-
γραμματισμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες θα
είναι «απλουστευμένοι αγώνες», ενώ τό-
νισε ότι εξετάζονται 200 διαφορετικές
ιδέες για το πώς θα επιτευχθεί αυτό και
θα μειωθεί το κόστος. «Οι αγώνες δεν θα
είναι μεγαλοπρεπείς αλλά θα είναι
απλουστευμένοι», δήλωσε ο Μούτο σε
συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο του 2020.
Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός δι-
ευθυντής της ΔΟΕ για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες κ. Κριστόφ Ντουμπί, δήλωσε ότι
τα test event είναι ανάμεσα στους τομείς
που αξιολογούνται από τους διοργανω-
τές ως τρόποι απλοποίησης των Αγώ-
νων. «Το πρώτο πράγμα που δεν αλλάζει
είναι το θεμελιώδες γεγονός ότι οι Αγώ-
νες αφορούν τον αθλητισμό και τους
αθλητές», δήλωσε ο Ντουμπί.

Όπως ανακοίνωσε τον Ιούνιο η οργανωτική
επιτροπή του «Τόκιο 2020», το 80% των στα-
δίων και άλλων χώρων έχουν επιβεβαιωθεί ως
διαθέσιμα το καλοκαίρι του 2021, όταν θα διε-
ξαχθούν οι αναβληθέν Ολυμπιακοί Αγώνες.
Από κει και πέρα, οι διαπραγματεύσεις συνε-
χίζονται για το Ολυμπιακό Χωριό και το Tokyo
Big Sight, όπου θα στεγαστούν τα ΜΜΕ, αφού
οι χώροι αυτοί προορίζονται για άλλες εκδη-
λώσεις το 2021 και ήδη έγιναν κρατήσεις. Γί-

νονται ενέργειες να υπάρξει λύση στο θέμα
αυτό. Η εξασφάλιση των χώρων για το 2021
έχει θεωρηθεί ως μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει το «Τόκιο
2020» μετά την ανακοίνωση της πρώτης ανα-
βολής των Ολυμπιακών Αγώνων τον Μάρτιο.
«Ελπίζουμε να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους
χώρους για τα ίδια αθλήματα το επόμενο
έτος», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Το-
σίρο Μούτο.

Θα βοηθήσει την Αυστραλία η ανάληψη του 2032
Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Αυστρλίας κ. Τζον Κόουτς τόνισε ότι
μια επιτυχημένη υποψηφιότητα του Κουίνσλαντ για τους Ολυμπιακούς του 2032
θα βοηθούσε τη χώρα στην προσπάθεια ανάκαμψης από τον κορωνοϊό. Συγκεκρι-
μένα, είπε ότι οι Αγώνες θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, ενώ
αναφέρθηκε και στην κριτική για το κόστος. Συγκεκριμένα, ο κ. Κόουτς, ο οποίος εί-
ναι μέλος της ΔΟΕ και πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής για το «Τόκιο 2020»,
είπε ότι η ΔΟΕ στηρίζει οικονομικά τις διοργανώτριες, ενώ οι χορηγοί θα βοηθή-
σουν να μειωθεί σημαντικά το κόστος, όπως και οι πωλήσεις εισιτηρίων. Τόνισε επί-
σης ότι η ΔΟΕ ζητεί πλέον τη χρησιμοποίηση υπαρχόντων και προσωρινών στα-
δίων, κάτι που ευνοεί την περιοχή, αφού τόσο το Μπρίσμπεϊν (η βασική πόλη για το
2032) όσο και το Γκολντ Κόουστ, που διοργάνωσε τους Κοινοπολιτειακούς του 2018,
διαθέτουν πληθώρα σταδίων. Ενδέχεται η ΔΟΕ να αποφασίσει για τη διοργανώτρια
του 2032 τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Ο Αθλητισμός σήμερα, έχει καταξιωθεί και έχει
κατανοηθεί απ΄ όλα τα κοινωνικά επίπεδα σαν
εκδήλωση που έχει ξεπεράσει τα όρια της
απλής απασχόλησης και έχει καταστεί μια ανα-
γκαιότητα, τα ευεργετικά αποτελέσματα της
οποίας αποτελούν βασική ανάγκη για τον κάθε
ένα από εμάς.
Με αυτές τις σκέψεις και δεδομένα, όλοι μας
έχουμε την υποχρέωση να συζητούμε, κρίνου-
με και εισηγούμαστε οτιδήποτε πιστεύουμε ότι
θα συμβάλει στη σωστή αντιμετώπιση αυτού
του φαινομένου.
Ο αθλητισμός στην πραγματικότητα είναι μια
κοινωνική εκδήλωση με μεγάλες και σημαντι-
κές προεκτάσεις. Ουσιαστικά αποτελεί ένα κοι-
νωνικό φαινόμενο που απασχολεί καθημερινά
εκατομμύρια άτομα, σε όλο τον κόσμο. Επιπρό-
σθετα η σημερινή μορφή και εξέλιξη του Αθλη-
τισμού δημιουργεί προϋποθέσεις επαγγελματι-
κής απασχόλησης σε πολύ σημαντικό αριθμό
ατόμων.
Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό, φυσικά, με τις
αναμφισβήτητες ευεργετικές επιδράσεις της
άθλησης πάνω στο λαό, συνετέλεσε ώστε ο
αθλητισμός σήμερα να αποτελεί για κάθε ορ-
γανωμένη κοινωνία που θέλει να λέγεται πολι-
τισμένη και σύγχρονη, μία αναγκαιότητα.
Η αναγκαιότητα αυτή, όμως, για να πετύχει τους
σκοπούς της και να συμβάλει στην άνοδο του
βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου του λαού, θα
πρέπει όπως κάθε παγκόσμια κοινωνική εκδή-
λωση, να ακολουθεί μια εξελικτική πορεία που
αναλύεται σε ποιοτική άνοδο, σε κατά βάθος
και πλάτος ανάπτυξη και την προβολή τόσο των
αξιών του Ολυμπιακού ιδεώδους, όσο και των
ευεργετικών αποτελεσμάτων της άθλησης,

ώστε να αποτελέσει κί-
νητρο ή αν θέλετε αν-
τικίνητρο στις σημερι-
νές τάσεις της εποχής
μας, που επικρατούν
παγκόσμια, δηλαδή τη
βία-τρομοκρατία-αναρχισμό κλπ.
Όλα αυτά για να επιτευχθούν, θα πρέπει απα-
ραίτητα να υπάρχει συνεχής κινητικότητα που
θα καθορίζεται από συγκεκριμένη πολιτική. Εί-
ναι ανάγκη να υπάρξει σωστός προγραμματι-
σμός. Από το σωστό προγραμματισμό και τα
υπεύθυνα σχέδια ανάπτυξης, θα εξαρτηθεί και η
άνοδος του αθλητισμού μας.
Επειδή, δε ο Αθλητισμός έχει και την ιδιαιτερό-
τητα να απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, η διοι-
κητική δομή του Αθλητισμού που θα εκπονήσει
αυτά τα προγράμματα, θα πρέπει να έχει κάποια
τριβή με τον αθλητισμό και μεγάλη πείρα.
 Δυστυχώς για την Κύπρο δεν ισχύει αυτό. Γνώ-
μη μου, είναι ότι ο Αθλητισμός μας σήμερα χρει-
άζεται οσοδήποτε άλλο τα εξειδικευμένα και
έμπειρα άτομα, που με τις γνώσεις και εμπειρίες
τους, όχι μόνο θα συμβάλουν στην ποιοτική
άνοδο, αλλά και θα προσδώσουν και την απα-
ραίτητη επαγγελματική νοοτροπία που τόσο
πολύ χρειαζόμαστε, ως θεμέλιο λίθο της οποι-
ασδήποτε ανοδικής πορείας.
Πιστεύω απόλυτα ότι ο αθλητισμός μας σήμε-
ρα έδωσε ότι μπορούσε να δώσει. Από δω και
πέρα κάθε βήμα προόδου για να γίνει, χρειάζε-
ται να αλλάξουν ριζικά όλες οι προϋποθέσεις
και τα δεδομένα που επικρατούν σήμερα και να
υπάρξει προγραμματισμός, εναρμόνιση με τα
διεθνή δεδομένα και αξιοποίηση κάθε πτυχής
του αθλητικού μας δυναμικού.

Ο Αθλητισμός σήμεραΟ Αθλητισμός σήμερα
Του Ντίνου Μιχαηλίδη, Προέδρου ΚΟΕ

Το Μουντιάλ Γυναικών 
σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη 25 Ιουνίου η FIFA, η Αυστραλία και η Νέα
Ζηλανδία έχουν αναλάβει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ποδοσφαίρου Γυναικών 2023. Η 9η διοργάνωση του Μουντιάλ Γυναι-
κών θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε δύο συνομοσπονδίες (η Αυστρα-
λία ανήκει εδώ και χρόνια στην ασιατική και η Νέα Ζηλανδία στην Ωκεα-
νία) και για πρώτη φορά στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η κοινή υπο-
ψηφιότητα Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας έλαβε 22 ψήφους, ενώ η Κο-
λομβία πήρε 13 ψήφους. Η Ιαπωνία είχε αποσύρει την υποψηφιότητα
της μερικές μέρες προηγουμένως. Για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Γυναικών θα συμμετάσχουν 32 ομάδες. Η διοργάνωση θα λάβει
χώρα μεταξύ 10 Ιουλίου και 20 Αυγούστου 2023, με το εναρκτήριο παι-
χνίδι στο στάδιο 50.000 θεατών στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας και ο τε-
λικός στο στάδιο 70.000 θεατών του Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Προτάθηκαν
έως και οκτώ στάδια στην Αυστραλία και με πέντε στη Νέα Ζηλανδία. Ο
πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον και η πρωθυπουργός της
Νέας Ζηλανδίας Γιασίντα Άρντερν συμμετείχαν στην τελική παρουσίαση
ενώπιων του συμβουλίου της FIFA. Ανάμεσα στους 35 ψήφους ήταν και
αυτή του προέδρου της ΚΟΠ κ. Γιώργου Κούμα, ο οποίος ψήφισε την Κο-
λομβία. Την υποψηφιότητα από τη Νότια Αμερική υποστήριξε μεταξύ
άλλων και ο πρόεδρος της UEFA κ. Αλεξάντερ Τσέφεριν. Η πιο πρόσφα-
τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών διεξήχθη το 2019
στη Γαλλία, με νικήτρια τις Ηνωμένες Πολιτείες.

2,5 εκατ. ευρώ από την ANOC 
για την Ευρώπη
Οι Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές (EOC) ανακοίνω-
σαν ότι θα διανείμουν 2,5 εκατ. ευρώ στις Εθνικές Ολυμ-
πιακές Επιτροπές της ηπείρου ως υποστήριξη των αναγ-
κών τους ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020».
Το ποσό αυτό έχει διατεθεί από την Ένωση Εθνικών
Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC), η οποία νωρίτερα τον
Ιούνιο επιβεβαίωσε πακέτο χρηματοδότησης ύψους 10,3
εκατ. ευρώ για τη στήριξη των Ολυμπιακών Επιτροπών
σε όλο τον κόσμο. Η χρηματοδότηση αυτή διανέμεται
στις πέντε ηπειρωτικές ενώσεις, με την EOC να επιβλέπει
το μερίδιο της Ευρώπης. Ποσό 1,1 εκατ. ευρώ θα μοιρα-
στεί εξίσου μεταξύ των 50 ευρωπαϊκών επιτροπών, με
την κάθε μία να λαμβάνει 22 χιλιάδες ευρώ. Τα υπόλοιπα
1,4 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένα αι-
τήματα των επιτροπών.

Επιβεβαιώθηκαν μέχρι στιγμής το 80% των χώρων



NEA ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Με 170 ποδηλάτες πραγματοποιήθηκε η επανεκκίνηση του
αθλητισμού στην Κύπρο, με τη διεξαγωγή στις 14 Ιουνίου
της ανάβασης «0-2000» στο πλαίσιο του Troodos Sports Fes-
tival. Νικητής στους άνδρες ο Ρώσος Ilnur Zaharin και στις
γυναίκες η πρωταθλήτρια μας Άντρη Χριστοφόρου. Δεύτε-
ρος ήταν ο Πρωταθλητής Κύπρου Ανδρέας Μιλτιάδης, ο
οποίος κόντραρε τον Ρώσο από την αρχή έως τα τελικά στά-
δια της ανάβασης στο Τρόοδος, τερματίζοντας 1 λεπτό και
15 δευτερόλεπτα πίσω του. Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε
από το εμπορικό κέντρο My Mall Limassol και ο τερματισμός
ήταν στην κορυφή του Ολύμπου στα 1.952μ. Ο νικητής διέ-
νυσε την απόσταση των 63χλμ σε 1 ώρα 35 λεπτά και 7 δευ-
τερόλεπτα.

ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΤΕΝΙΣ
Έντονη δράση με την επανεκκίνηση

Η επανεκκίνηση του αθλήματος του τένις, μετά το lockdown
της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή του
πρωταθλήματος που διοργάνωσε ο Όμιλος Αντισφαίρισης
Αμμοχώστου Grade 1 μεταξύ 19 και 27 Ιουνίου στη Λεμεσό.
Το πρωτάθλημα, όπως και τα επόμενα, θα διεξαχθούν χωρίς
την παρουσία φιλάθλων στις κερκίδες. Αμέσως μετά, από τις
26 Ιουνίου ξεκίνησε το επόμενο Παγκύπριο Πρωτάθλημα,
αυτό της Eleon Grade 1 στη Λευκωσία. Στόχος της ΟΑΚ είναι
να δοθεί προτεραιότητα στη διεξαγωγή όλων των Παγκυ-
πρίων Πρωταθλημάτων που ήταν προγραμματισμένα για το
2020.

Σε μια δυσάρεστη είδηση, θλίψη στην οικογένεια της αντι-
σφαίρισης στην Κύπρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του
πρώην προέδρου της ΟΑΚ Ανδρέα Τρύφων σε ηλικία 76
ετών. Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδίας την
περίοδο 1980-1982.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η επιστροφή των Εθνικών ομάδων

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ
Με τρεις ξένους το πρωτάθλημα

Το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων στη μετά-κορωνοϊό εποχή,
ανακοίνωσε η UEFA, με την ΚΟΠ να ενημερώνει με τη σειρά της για
το πρόγραμμα που αφορά τις δικές μας ομάδες. Η Εθνική Ανδρών
θα αγωνιστεί στον α’ όμιλο της γ’ κατηγορίας του Nations League, με
αντιπάλους Μαυροβούνιο, Λουξεμβούργο και Αζερμπαϊτζάν. Τα
παιχνίδια είναι: Κύπρος – Μαυροβούνιο (5/9), Κύπρος – Αζερμπαϊ-
τζάν (8/9), Λουξεμβούργο – Κύπρος (10/10), Αζερμπαϊτζάν – Κύπρος
(13/10), Κύπρος – Λουξεμβούργο (14/11), Μαυροβούνιο – Κύπρος
(17/11). Από κει και πέρα, η Εθνική U21 θα συνεχίσει τις υποχρεώ-
σεις της στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 4
Σεπτεμβρίου εντός έδρας με την Πορτογαλία. Ακολούθως θα αγω-
νιστεί τον Οκτώβριο με Λευκορωσία και Ολλανδία και τον Νοέμ-
βριο με Πορτογαλία και Γιβραλτάρ. Τέλος, η Εθνική Γυναικών θα
ολοκληρώσει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο τις υποχρεώσεις
στους προκριματικούς του Women's EURO 2021. Το πρώτο παιχνί-
δι είναι στις 18 Σεπτεμβρίου εντός με την Σκωτία.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ
Δύο ξένους τη νέα σεζόν

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης πραγματοποίησε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση στις 30 Μαΐου στο Ολυμπιακό Μέγαρο, όπου ανά-
μεσα στις αποφάσεις ήταν και η μείωση των ξένων πετοσφαιρι-
στών/στριων σε δύο, για τα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών
α' κατηγορίας της σεζόν 2020-21. Στη Συνέλευση τέθηκε και το ζή-
τημα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων χωρίς ξένους, αλλά δεν εγ-
κρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφού δεν πέρασε από
τα 2/3 των μελών της Συνέλευσης. Μετά από ψηφοφορία η Γενική
Συνέλευση επέλεξε τη λύση των δυο ξένων/νες.

Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκε η διακοπή των πρωταθλημάτων
Ανδρών και Γυναικών λόγω κορωνοϊού. Ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ Δρ.
Μιχάλης Κρασιάς ενημέρωσε το Σώμα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο
έχει γνωμάτευση που δεν του επιτρέπει να επικυρώσει βαθμολο-
γίες ή να ανακηρύξει πρωταθλήτριες ομάδες. Παράλληλα, ζητήθη-
καν οποιεσδήποτε άλλες γνωματεύσεις από τα σωματεία-μέλη της
Γεν. Συνέλευσης για να μεταφερθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο που
είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει ποιες ομάδες θα εκ-
προσωπήσουν την Κύπρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΣΤΙΒΟΣ
Επιστρέφει τον Ιούλιο

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε η ΚΟΕΑΣ στις 24 Ιου-
νίου στο ΓΣΠ, ανακοινώθηκε ο αγωνιστικός προγραμματισμός του
καλοκαιριού και η επιστροφή του αθλήματος. Στις 21 Ιουλίου θα διε-
ξαχθούν οι Παγκύπριοι ΕΣΥΑΑ για παιδιά στ’ τάξης δημοτικού, ενώ
τις επόμενες μέρες θα διεξαχθούν τα υπόλοιπα πρωταθλήματα μι-
κρών ηλικιών. Οι Παγκύπριοι Αγώνες Ανδρών-Γυναικών για το 2020
θα διεξαχθούν στο Τσίρειο το διήμερο 6-7 Αυγούστου, οπόταν θα
σηματοδοτηθεί και επίσημα η επιστροφή του αθλήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη, έγινε στην ανά-
θεση στην ΚΟΕΑΣ από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, της διοργάνω-
σης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων Γ’ Κατηγορία, που
θα γίνει στη Λευκωσία στις 19-20 Ιουνίου 2021. Η τελευταία φορά
που η Κύπρος διοργάνωσε το γνωστό σε μας Μπρούνο Ζάουλι, ήταν
το 2000, στο -νέο τότε- στάδιο ΓΣΠ. Εκτός από την Κύπρο, θα συμ-
μετάσχουν οι Εθνικές Ομάδες στίβου από Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία,
Ανδόρα, Αρμενία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Γεωργία,
Κόσοβο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Σαν Μα-
ρίνο, Σερβία και τα Μικρά Κράτη.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Πρώτες τουφεκιές τον Ιούνιο

Με το Κύπελλο Κερύνειας, που έγινε στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο
Λάρνακας το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου, με αθλοθέτη την RCB
Bank, επέστρεψε στη δράση το άθλημα της σκοποβολής. Στον αγώ-
να τραπ, ο Ανδρέας Μακρής «ζευγάρωσε» τις νίκες του στο φετινό
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Σκοποβολής ΟΠΑΠ. Αφού πέρασε επικε-
φαλής στον τελικό με 119/125, εξασφάλισε ακολούθως τη νίκη με
40/50 έναντι 39/50 του Μάριου Σοφοκλέους. Στο σκητ, οι Γιώργος
Καζάκος και Παναγιώτα Ανδρέου ήταν οι νικητές σε άνδρες και γυ-
ναίκες. Στους 125 δίσκους, ο Γιώργος Αχιλλέως ήταν πρώτος με
123/125 και ακολούθησαν με 122/125, ο έφηβος Κλεάνθης Βαρνα-
βίδης και ο Στέφανος Νικολαΐδης. Τη νίκη τελικά πήρε ο Γιώργος Κα-
ζάκος με 53/60, έναντι 51/60 του Νικολαΐδη. Στις γυναίκες, η Κων-
σταντίνα Νικολάου ήταν πρώτη στον προκριματικό με 117/125, ενώ
νικήτρια τελικά ανεδείχθη η Παναγιώτα Ανδρέου με 51/60, με δεύ-
τερη τη νεάνιδα Αναστασία Ελευθερίου με 47/60.

Το Δ.Σ. της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στις 25 Ιουνί-
ου αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα λόγω της πανδη-
μίας, όπως στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Basket League της σεζόν 2020-21
η κάθε ομάδα να έχει δικαίωμα εγγραφής στο ρόστερ μέχρι τριών ξέ-
νων. Πρόκειται για το μικρότερο αριθμό ξένων που θα δικαιούνται οι
ομάδες εδώ και δύο σχεδόν δεκαετίες, όταν τα σωματεία απέκτησαν
το δικαίωμα να φέρνουν κοινοτικούς στο πρωτάθλημά μας.

Εξάλλου, το τριήμερο 19-21 Ιουνίου η Κύπρος συμμετείχε στο πρώτο
FIBA E-Sports Open 2020, με την Εθνική ομάδα να δίνει ανταγωνιστι-
κούς αγώνες, απέναντι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Γενικός Γραμ-
ματέας της FIBA, κ. Ανδρέας Ζαγκλής, σε γραπτή δήλωση του, συγχά-
ρηκε την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για τη συμμετοχή
της στο FIBA Esports Open 2020, στην πρώτη ιστορική διοργάνωση e-
sports της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
Η Άντρη Χριστοφόρου επικράτησε 
στον αγώνα «0-2000»
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ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

Η επανέναρξη της δουλειάς για μετάβαση στο Τόκιο
Η επαφή της ΚΟΕ με την Οργανωτική Επιτροπή «Τόκιο 2020» και τη ΔΟΕ είναι συνεχής, 
ενόψει του επαναπρογραμματισμού των Ολυμπιακών Αγώνων για το 2021

Η
πρώτη ερώτηση που προκύπτει σε κάθε συζήτηση αναφορι-
κά με την αναβολή των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο
2020», που θα ξεκινούσαν στις 24 Ιουλίου 2020, αλλά τελικά

αναβλήθηκαν για το καλοκαίρι του 2021, είναι κατά πόσο θα διε-
ξαχθούν τελικά του χρόνου κανονικά οι Αγώνες;

Η απάντηση είναι πως, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το
πώς θα είναι η εικόνα στον κόσμο μας την ερχόμενη Άνοιξη, όταν

είναι προγραμματισμένο να αρχίσει η μεταφορά του όλου οικοδο-
μήματος του Ολυμπιακού Κινήματος στο Τόκιο, στην τελική ευθεία
προετοιμασίας πριν τους Αγώνες.

Προς το παρόν, η ανθρωπότητα δεν έχει ξεπεράσει την πανδημία
και ουδείς ξέρει πως θα είναι τα πράγματα του χρόνου. Όμως, παρά
την όποια αβεβαιότητα, δεν μπορεί το Ολυμπιακό Κίνημα να παρα-
μένει αδρανής και χωρίς προετοιμασία για την επόμενη μέρα. Αντι-
θέτως, επιβάλλεται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι διαδι-
κασίες για την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του χρόνου και
όλων των υπόλοιπων αθλητικών και όχι μόνο διοργανώσεων του
Ολυμπισμού. Η πανδημία θα περάσει και ο Αθλητισμός θα βγει δυ-
νατότερος από την κρίση.

Όσον αφορά το «Τόκιο 2020», υπάρχει η αισιοδοξία από πλευράς
ΔΟΕ και Οργανωτικής Επιτροπής ότι μέχρι τότε ο πλανήτης θα έχει
νικήσει την κρίση και στις 23 Ιουλίου 2021 οι αθλητές του κόσμου θα
συρρεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο, για να γιορτάσουν
μαζί τη «νίκη» της ανθρωπότητας απέναντι στην απειλή που έφερε
την ιστορική πρώτη αναβολή Ολυμπιακών Αγώνων.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι στις 23 Ιουλίου 2021 θα διεξαχθεί η
τελετή έναρξης των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων, η Οργανωτική Επι-
τροπή του «Τόκιο 2020» ξεκίνησε από τον Μάρτιο την τιτάνια προ-
σπάθεια για οργάνωση εκ νέου των Αγώνων, στις νέες ημερομηνίες.
Ανάμεσα στις ενέργειες που γίνονται, είναι και οι επαφές με τις 206
Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές για διάφορα οργανωτικά και λει-

τουργικά θέματα. Για την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, η επι-
στροφή στην κανονική λειτουργία τον Απρίλιο του 2020, σήμανε
και την έναρξη των διαδικασιών για οργάνωση της μετάβασης της
Κυπριακής Ολυμπιακής Ομάδας στο Τόκιο τον Ιούλιο του 2021.

Έχοντας ως δεδομένο ότι η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί σίγουρα με
έντεκα αθλητές σε πέντε αθλήματα και με βέβαιη την παρουσία και
σε έκτο άθλημα, αυτό της κολύμβησης, ξεκίνησε ξανά ο προγραμ-
ματισμός για τη σύνθεση της ομάδας μας και τη μετάβαση στην Ια-
πωνία. Ήδη, η ΚΟΕ βρίσκεται σε διαδικασία επιβεβαίωσης των δια-
θέσιμων διαπιστεύσεων, ενώ αναμονή υπάρχει για την ενημέρωση
από τους οργανωτές για τη διαμονή εκτός Χωριού, και συγκεκριμέ-
να για τα ξενοδοχεία αφού πρόκειται για τεράστιο εγχείρημα η αλ-
λαγή των ημερομηνιών των δεκάδων χιλιάδων κρατήσεων που έγι-
ναν γι΄ αυτό το καλοκαίρι. Προχώρησε ήδη η παραγγελία των υλι-
κών που θα χρειαστεί η ΚΟΕ για να στελεχώσει τα γραφεία της και
τα ιατρεία της στο Τόκιο. Προχωρούν και οι διαδικασίες για το ντύ-
σιμο της Ολυμπιακής ομάδας, τόσο με τις αγωνιστικές στολές, όσο
και τις επίσημες εμφανίσεις, με τις στολές της Κύπρου το 2021 στο
Τόκιο να αναμένονται να εντυπωσιάσουν!

Όσον αφορά τις προκρίσεις, προς το παρόν θέση στο Τόκιο έχουν
«κλείσει» (με αλφαβητική σειρά) οι Ελένη Αρτυματά (Στίβος / 400μ),
Μάριος Γεωργίου (Ενόργανη Γυμναστική), Άντρη Ελευθερίου (Σκο-
ποβολή / σκητ), Ανδρέας Καριόλου (Ιστιοπλοΐα / RS:X), Παύλος Κον-
τίδης (Ιστιοπλοΐα / Laser), Δημήτρης Κωνσταντίνου (Σκοποβολή /
σκητ), Μαριλένα Μακρή (Ιστιοπλοΐα / Laser), Ανδρέας Μακρής (Σκο-
ποβολή / τραπ), Απόστολος Παρέλλης (Στίβος / δισκοβολία), Μίλαν
Τραΐκοβιτς (Στίβος / 110μ εμπόδια) και Άντρη Χριστοφόρου (Ποδη-
λασία δρόμου). Στους πιο πάνω θα προστεθούν και ένας κολυμβη-
τής και μια κολυμβήτρια. Από κει και πέρα, η διαδικασία προκρίσε-
ων διαφέρει για κάθε άθλημα. Για παράδειγμα, στο στίβο οι προ-
κρίσεις θα είναι εφικτές μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2021, ενώ σε σπορ
όπως σκοποβολή, γυμναστική, ταεκβοντό και ιστιοπλοΐα εκκρεμούν
να επαναπρογραμματιστούν μόνο μία διοργάνωση στο κάθε ένα,
όπου αθλητές μας θα επιδιώξουν να πάρουν την πρόκριση. Υπάρχει,
πάντως, η αισιοδοξία ότι το καλοκαίρι του 2021 θα είναι γύρω στις
δεκαπέντε οι αθλητές της Κύπρου που θα μπουν στο αεροπλάνο με
προορισμό την Ιαπωνία.

Στις 23 Ιουλίου 2021 οι αθλητές του κόσμου θα συρρεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο, για να γιορτάσουν μαζί τη «νίκη» της ανθρωπότητας απέναντι 
στην απειλή που έφερε την ιστορική πρώτη αναβολή Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο όλος προγραμματισμός της ΚΟΕ για το «Τόκιο 2020», που θα
διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2021, δεν θα ήταν εφικτός χωρίς την
πολύτιμη συμβολή των χορηγών της Επιτροπής. Αυτοί είναι ο
διαχρονικός χορηγός ΟΠΑΠ Κύπρου. Οι Μέγα Χορηγοί RCB
Bank, Carbo One, Χαραλαμπίδης Κρίστης. Και οι Επίσημοι Χο-
ρηγοί Cyta, Toyota και Metro Supermarkets. Οι πιο πάνω, είναι
υποστηρικτές του Ολυμπιακού Κινήματος στην Κύπρο και πολύ-
τιμοι συνεργάτες του κυπριακού αθλητισμού. Πρόσφατα, το
εκτελεστικό συμβούλιο της ΚΟΕ αποφάσισε την επέκταση του
υφιστάμενου χορηγικού της προγράμματος για ακόμη ένα χρό-
νο.

Επίσης, σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το χορηγικό πρόγραμμα
της ΚΟΕ «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τόκιο», όπου
συμμετέχουν μέχρι στιγμής οι εταιρείες Petrolina (Holdings) Pu-
blic Ltd, Costas Papaellinas Pharmaceutical Organization Ltd, Car-
bo One Ltd, CTC-ARI Airports Duty Free, EKO Hellenic Petroleum
Cyprus, Elements Capital Management, 

Charalambides Christis, Υφυπουργείου Τουρισμού Κυπριακής
Δημοκρατίας, Philip Christopher, AJK Wealth Management Ltd,
ΠΟΜΑΚ, National Federation of Cypriots in the UK, Medochemie
Ltd, H

Η πολύτιμη στήριξη των χορηγών

Ο Μάριος Γεωργίου είναι ένας από τους έντεκα Κύπριους αθλητές που πήραν
μέχρι στιγμής την πρόκριση για το «Τόκιο 2020».



τάζεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Η περίπτωση των Αμερικανών Τόμι Σμιθ και
Τζον Κάρλος το 1968 είναι ίσως το πιο γνω-
στό περιστατικό όπου χρησιμοποιήθηκε ο
Αθλητισμός ως μέσο διαμαρτυρίας. Τα μαύ-
ρα γάντια στο χέρι, η υψωμένη γροθιά, οι
μαύρες κάλτσες και το σκυμμένο κεφάλι,
στο πόντιουμ του αγωνίσματος των 200μ
στο Μεξικό, είναι πλέον μία συμβολική και
ιστορική εικόνα στη μάχη κατά του ρατσι-
σμού. Βέβαια, τότε, η πράξη τους προκάλε-
σε κατακραυγή εντός Αμερικής αλλά και
από την ίδια τη ΔΟΕ, η οποία απέκλεισε
τους αθλητές από τους Ολυμπιακούς. Ο τό-
τε πρόεδρος της ΔΟΕ, ο Αμερικανός Έιβερι
Μπράντεϊτζ είχε μιλήσει δημόσια σκληρά
κατά των δύο αθλητών, όπως έκανε και τέσ-
σερα χρόνια μετά, στο Μόναχο, όταν μία
παρόμοια ενέργεια έγινε από τους Αμερι-
κανούς δρομείς Γουέιν Κολέτ και Βίνσεντ
Μάθιους.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούσαν συχνά
πεδίο όπου ο παγκόσμιος ρατσισμός άπλω-
νε τα πλοκάμια του. Τα μποϊκοτάζ του 1980
και 1984 λόγω ψυχρού πολέμου είναι ασφα-
λώς γνωστά, όμως λιγότερο γνωστό είναι το
μποϊκοτάζ του 1976 στο Μόντρεαλ, όταν 29
χώρες, κυρίως αφρικάνικες, δεν συμμετεί-
χαν, ως διαμαρτυρία κατά της απόφασης
της ΔΟΕ να μην αποκλείσει τη Νέα Ζηλαν-
δία, μετά που η ομάδα ράγκμπι της χώρας
αυτής αγωνίστηκε σε τουρνουά στη Νότια
Αφρική, παρά τον διεθνή αθλητικό απο-
κλεισμό της τελευταίας, λόγω της πολιτικής
του απαρτχάιντ. Η ίδια η Νότια Αφρική ήταν
αποκλεισμένη από τους Ολυμπιακούς από
το 1964 μέχρι και το 1988 και επανήλθε το
1992 στη Βαρκελώνη, όταν πλέον το απαρτ-
χάιντ ήταν παρελθόν. 

Το θέμα της Νοτίου Αφρικής είχε επηρεάσει
και τους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες και την
Κύπρο, όταν το 1986 το νησί μας, μαζί με
άλλες 31 χώρες (κυρίως Αφρικάνικες) έκα-
ναν μποϊκοτάζ της διοργάνωσης στο Εδιμ-
βούργο, λόγω της πολιτικής της κυβέρνη-
σης Θάτσερ να διατηρεί δεσμούς με τη Νό-
τια Αφρική.

Παρά τις δεκαετίες που περνούσαν, ο ρα-
τσισμός παραμένει βασικό πρόβλημα της
ανθρωπότητας. Και ο Αθλητισμός συνέχισε
να αποτελεί μέχρι και σήμερα πεδίο όπου η
διαμαρτυρία έβρισκε χώρο να εκφραστεί. Η
περίπτωση του Κόλιν Κάπερνικ είναι χαρα-
κτηριστική. Στο τρίτο φιλικό παιχνίδι πριν
την έναρξη της σεζόν του 2016 στο φού-
τμπολ, ο Κάπερνικ, ο οποίος αγωνιζόταν
στους 49ers του Σαν Φρανσίσκο, κατά τη
διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, γο-
νάτισε. Όπως εξήγησε μετά τον αγώνα, η
ενέργεια του αυτή αποτέλεσε πράξη δια-
μαρτυρίας κατά της βίας κατά των μαύρων.
Η ενέργεια αυτή, την οποία συνέχισε καθ’
όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προκάλεσε έν-
τονες αντιδράσεις και τεράστια συζήτηση
στις ΗΠΑ, η οποία έφτασε μέχρι και τον Λευ-

κό Οίκο και τον πρόσφατα εκλελεγμένο τό-
τε Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα έβαλε κατά
του NFL αλλά και του ίδιου του αθλητή. Η
λίγκα δέχτηκε κριτική από τους υποστηρι-
κτές του Black Lives Matter για μη προστα-
σία του αθλητή αλλά και από αντίθετους κύ-
κλους που διαφωνούσαν με την ενέργεια
του Κάπερνικ, θεωρώντας την προσβλητι-
κή κατά των ΗΠΑ. Ο Κάπερνικ, ένας πολύ
καλός επιθετικός quarterback, από το 2017
παραμένει χωρίς ομάδα, με το NFL (μία λίγ-
κα στην οποία αν και το 75% των παικτών
είναι μαύροι, όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιοκτή-
τες είναι πλούσιοι λευκοί και πολλοί εξ αυ-
τών υποστηρικτές του Τραμπ) να δέχεται
κριτική ότι απέρριψε τον αθλητή από τις τά-
ξεις της. Μόλις πρόσφατα και μετά το θάνα-
το του Τζορτζ Φλόιντ, ο κομισάριος του NFL,
Ρότζερ Γκουντέλ, εξέδωσε ανακοίνωση,
όπου απολογήθηκε εκ μέρους της λίγκας
για το γεγονός ότι δεν εισακούστηκαν οι
μαύροι αθλητές.

Την ενέργεια του Κάπερνικ υποστήριξαν τό-

τε πολλοί επαγγελματίες αθλητές πολλών
αθλημάτων στις ΗΠΑ, με τον ίδιο μέχρι σή-
μερα να αποτελεί υπέρμαχο των ίσων δι-
καιωμάτων και της εξάλειψης των διακρί-
σεων. 

Σήμερα, στον απόηχο του θανάτου του
Φλόιντ, ο κόσμος του αθλητισμού στις ΗΠΑ
αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, συμμετείχε
στις διαμαρτυρίες. Οι σταρ του ΝΒΑ βγήκαν
στους δρόμους στις πορείες του Black Lives
Matter -ανάμεσα τους και ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο- ενώ και στα ποδοσφαιρικά
πρωταθλήματα, όπως στην αγγλική Premier
League και τη γερμανική Bundesliga, τα
οποία επανεκκίνησαν μετά την πανδημία-
οι παίκτες γονάτιζαν πριν τη σέντρα, για να
δείξουν την αλληλεγγύη τους σε όσους αν-
τιτίθενται στις διακρίσεις.

Το σίγουρο είναι πως ο Αθλητισμός δεν
μπορεί να μείνει αμέτοχος στα κοινωνικά
θέματα. Το θέμα είναι με ποια έκταση τα κοι-
νωνικά αυτά θέματα βρίσκουν εφαρμογή
στον αθλητισμό και πως το επηρεάζουν.

Ε
ν μέσω της πανδημίας του COVID-19,
το κοινωνικό φαινόμενο του ρατσι-
σμού επανήλθε στην πρώτη γραμμή

της παγκόσμιας επικαιρότητας, μετά το πε-
ριστατικό του θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ
από αστυνομικό στη Μινεάπολις των Ηνω-
μένων Πολιτειών στις 25 Μαΐου 2020.

Εδώ και εβδομάδες και παρά τα περιοριστι-
κά μέτρα λόγω της πανδημίας, εκατομμύρια
άτομα βγήκαν στους δρόμους, στην Αμερι-
κή και σε όλο τον κόσμο, για να διαμαρτυ-
ρηθούν στα πλαίσια του κινήματος Black
Lives Matter, το οποίο διαμαρτύρεται κατά
της υπέρμετρης αστυνομικής βίας και τον
συστημικό ρατσισμό στις ΗΠΑ.

Μία χώρα όπου μέχρι το 1865 οι μαύροι
στις νότιες πολιτείες ήταν σκλάβοι και στα
εκατό περίπου χρόνια που ακολούθησαν
από τότε, μέχρι τη δεκαετία του 1960, οι
μαύροι δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα με τους
λευκούς. Σήμερα, αυτές οι ανισότητες -αν
και έχουν εξαλειφθεί στο νόμο- εντούτοις
παραμένουν ριζωμένες στην ιδιοσυγκρασία
της χώρας και της κοινωνίας της.

Ο Αθλητισμός, ως το μεγαλύτερο κοινωνικό
φαινόμενο στον πλανήτη, ανέκαθεν αποτε-
λούσε ένα χώρο όπου ο ρατσισμός και η
μάχη κατά αυτού έβρισκε έδαφος για αντι-
παλότητα. Η ενέργεια στο πόντιουμ το 1968
από τους Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος, ο απο-
κλεισμός της Νοτίου Αφρικής του απαρτ-

χάιντ για δεκαετίες από τις διεθνείς διοργα-
νώσεις, η συμβολική ενέργεια του Κόλιν Κά-
περνικ το 2016 να γονατίζει στον εθνικό
ύμνο της Αμερικής και οι τοποθετήσεις σή-
μερα των σταρ του αθλητισμού, όλα αυτά
έγραψαν και γράφουν ιστορία στο θέμα της
καταπολέμησης των διακρίσεων και του
ρατσισμού.

Σήμερα, η συζήτηση στρέφεται στο άρθρο
50 της ΔΟΕ, το οποίο λέει πως «καμία πρά-
ξη διαμαρτυρίας ή πολιτικής, θρησκευτικής
ή φυλετικής προπαγάνδας είναι επιτρεπό-
μενη σε Ολυμπιακό χώρο, στάδιο ή άλλα
μέρη». Μόλις στα τέλη Ιουνίου 2020, η επι-
τροπή αθλητών της Ολυμπιακής Επιτροπής
των ΗΠΑ, με τη συμβολή του Τζον Κάρλος,
ζήτησαν με επιστολή από την ΔΟΕ να κα-
ταργήσει το άρθρο 50 και να επιτραπεί
στους αθλητές η διαμαρτυρία στους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τό-
μας Μπαχ, από την πλευρά του, νωρίτερα
τον Ιούνιο και εν μέσω του ξεσπάσματος
των διαμαρτυριών του κινήματος Black
Lives Matter, είπε ότι το θέμα θα εξεταστεί
από την Επιτροπή Αθλητών της ΔΟΕ και μέ-
σα από διάλογο με τους αθλητές θα εξευ-
ρεθούν τρόποι οι αθλητές να εκφράζουν τη
στήριξη τους στις αρχές που καταγράφον-
ται στον Ολυμπιακό Χάρτη. Όπως είναι σή-
μερα η κατάσταση, αθλητές που θα παρα-
βιάζουν το άρθρο 50, θα αντιμετωπίζουν πι-
θανές πειθαρχικές κυρώσεις, αφού θα εξε-

Η μακρά συνύπαρξη ρατσισμού και Αθλητισμού
Ως το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο στον κόσμο, ο Αθλητισμός δεν μπόρεσε ποτέ να μείνει 

μακριά από τη συζήτηση περί διακρίσεων

Η περίπτωση των Αμερικανών Τόμι Σμιθ και Τζον
Κάρλος το 1968 είναι ίσως το πιο γνωστό περιστα-

τικό όπου χρησιμοποιήθηκε ο Αθλητισμός ως
μέσο διαμαρτυρίας.

ΡΕΤΡΟ
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Σήμερα, στον απόηχο του θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ, ο κόσμος του αθλητισμού στις ΗΠΑ αλλά και στον
υπόλοιπο κόσμο, συμμετείχε στις διαμαρτυρίες. Οι σταρ του ΝΒΑ βγήκαν στους δρόμους στις πορείες του

Black Lives Matter -ανάμεσα τους και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Την ενέργεια του Κόλιν Κάπερνικ, να γονατίζει την ώρα της ανάκρουσης του
εθνικού ύμνου, υποστήριξαν πολλοί επαγγελματίες αθλητές πολλών αθλημά-
των στις ΗΠΑ, με τον ίδιο μέχρι σήμερα να αποτελεί υπέρμαχο των ίσων δι-
καιωμάτων και της εξάλειψης των διακρίσεων.



Οι αθλητές της Ολυμπιακής και προ-Ολυμπιακής ομάδας της Κύ-
πρου, αρκετοί Olympians, ανερχόμενα ταλέν-
τα και σημερινοί πρωταθλητές, «ενώθηκαν»
μέσω του Instagram την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Κυπρια-
κής Ολυμπιακής Επιτροπής για εορτασμό της
Ολυμπιακής Ημέρας και τη διάδοση των Αξιών
και Μηνυμάτων της Ημέρας.

Μετά το κάλεσμα της ΚΟΕ για εορτασμό της
Ολυμπιακής Ημέρας μέσω των hashtags
#TeamCyprus και #OlympicDay και με tag το
handle (@cyprusolympic) της ΚΟΕ στο Insta-
gram, δεκάδες ήταν τα posts, με ωραίες φωτο-
γραφίες και όμορφα μηνύματα. Χαρακτηριστι-
κό της επιτυχίας της καμπάνιας στο Instagram,
ήταν οι 23 χιλιάδες περίπου θεάσεις που έλα-
βαν τα 50 stories με tag στην ΚΟΕ και τα οποία
έγιναν re-mentioned.

Στην καμπάνια συμμετείχαν και οι έντεκα
αθλητές που πήραν μέχρι στιγμής την πρόκρι-
ση στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», που θα διεξαχ-
θεί το καλοκαίρι του 2021. Πρόκειται για τους Άντρη Ελευθερίου,
Μαριλένα Μακρή, Μίλαν Τραΐκοβιτς, Παύλο Κοντίδη, Απόστολο Πα-
ρέλλη, Δημήτρη Κωνσταντίνου, Ελένη Αρτυματά, Μάριο Γεωργίου,

Ανδρέα Καριόλου, Άντρη Χριστοφόρου και Ανδρέα Μακρή.

Τα δικά τους stories και posts, χρησιμοποιών-
τας τα hashtags #TeamCyprus και tag την ΚΟΕ,
έκαναν επίσης οι Olympians Ραμόνα Παπαϊ-
ωάννου, Μάριος Αθανασιάδης, Κρίστοφερ
Παπαμιχαλόπουλος, Σοφία Παπαμιχαλοπού-
λου, Χρυσταλλένη Τρικωμίτη, Δώρα Κυριάκου,
Λεοντία Καλλένου, Σταύρος Μιχαηλίδης και
Άντρη Σιάλου. Στην καμπάνια έλαβαν μέρος
και πολλοί πρωταθλητές μας, όπως οι Κων-
σταντίνα Νικολάου, Κυριακή Κουττούκη, Αν-
δρέας Στυλιανού, Γεωργία Κωνσταντινίδου,
Μαριώτα Αγγελοπούλου, Γιώργος Μπαλαρ-
τζισβίλι, Γεωργία Επιφανίου, Σοφία Ασβεστά,
Άριστος Μιχαήλ, Παναγιώτης Λοϊζίδης, Ηλίας
Γεωργίου και Ανδρέας Κόκκινος. Πολλά ήταν
και τα posts από νεαρούς αθλητές, και άλλους
φορείς.

Η Ολυμπιακή Ημέρα καθιερώθηκε το 1948
από τη ΔΟΕ με σκοπό τον εορτασμό της γέν-

νησης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στις 23 Ιουνίου 1894
στη Σορβόννη του Παρισιού. Ο στόχος είναι να προωθηθεί η συμ-
μετοχή στον αθλητισμό σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από την ηλι-
κία, το φύλο ή την αθλητική ικανότητα.

Η συνεδρία της ΔΟΕ τον Ιούνιο
Μια σειρά από σημαντικά θέματα εξέτασε η εκτελεστική επιτροπή
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) στη διάρκεια της διήμε-
ρης (9-10 Ιουνίου) της συνεδρίας.

Σε ό,τι αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», οι οποίοι ανα-
βλήθηκαν για έναν χρόνο λόγω της πανδημίας του COVID-19, και θα
διεξαχθούν μεταξύ 23 Ιουλίου και 8 Αυγούστου 2021, κατατέθηκε
στη ΔΟΕ η έκθεση προόδου της οργανωτικής επιτροπής και εγκρί-
θηκε ο οδικός χάρτης μέχρι τη διεξαγωγή των Αγώνων το 2021.

Η έκθεση παραδόθηκε από τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτρο-
πής Γιοσίρο Μόρι και τον διευθυντή Τοσίρο Μούτο. Τους επόμενους
μήνες θα λαμβάνει χώρα συνεχής επαναξιολόγηση, με τελικό στόχο
να διεξαχθούν με ασφάλεια και με επιτυχία οι Ολυμπιακοί Αγώνες το
2021.

Παράλληλα, κατατέθηκε η έκθεση προόδου των Χειμερινών Ολυμ-
πιακών Αγώνων «Πεκίνο 2022», με τη ΔΟΕ να εκφράζει την ικανο-
ποίηση της για τη δουλειά που κάνουν οι Κινέζοι διοργανωτές.

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι η εκτελεστική επιτροπή προτείνει πέντε άτο-
μα ως νέα μέλη της ΔΟΕ, με την έγκριση των προσώπων αυτών να
λαμβάνει χώρα στην 136η Σύνοδο της ΔΟΕ στις 17 Ιουλίου 2020, η
οποία θα διεξαχθεί εικονικά. Πρόκειται για τους Λόρδο Σεμπάστιαν
Κόου, Μαρία ντε λα Καριδάδ Κολόν, Κολίντα Γκραμπάρ Κιτάροβιτς,
Πριγκίπισσα Ρίμα Μπαντάρ Αλ-Σαούντ και Μπατουσίγκ Μπάτμπολντ.

Τέλος, εξετάστηκε η πορεία των προετοιμασιών των 33ων Ολυμπια-
κών Αγώνων «Παρίσι 2024» και ανακοινώθηκε ότι οι θέσεις των
αθλητών θα μειωθούν σε 10.500 για όλα τα αθλήματα και με στόχο
την απόλυτη (50-50) ισότητα φύλων. Τον Δεκέμβριο θα αποφασιστεί
η ένταξη των νέων αθλημάτων στο «Παρίσι 2024», με τα υποψήφια
σπορ να είναι το σκέιτμπορντ, το σέρφινγκ (το οποίο προτείνεται
όπως διεξαχθεί στην Ταϊτή, στον Ειρηνικό Ωκεανό), η αγωνιστική
αναρρίχηση και το break dancing.

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάνες Κοτσίγιαντσιτς
Ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (EOC) Γιάνες
Κοτσίγιαντσιτς απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, χάνοντας τη μάχη με τη
σοβαρή ασθένεια που τον χτύπησε τους τελευταίους μήνες. Ο Σλο-
βένος Πρόεδρος ήταν ο 8ος πρόεδρος στην ιστορία των Ευρωπαϊ-
κών Ολυμπιακών Επιτροπών. Εξελέγη στη θέση του προέδρου το Νο-
έμβριο του 2017, αφού προηγήθηκε τετραετής θητεία στη θέση του
αντιπροέδρου. Στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΟΕ ήταν μέλος από
το 2005.

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Σλοβενικής Ολυμπιακής Επιτροπής
από το 1991-2014, και ως αθλητικός παράγοντας ήταν πρόεδρος της
Γιουγκοσλαβικής (1984-1988) και Σλοβενικής Ομοσπονδίας Σκι
(1974-1984), και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι από το 1981,
και από το 2010 αντιπρόεδρος της ίδιας Ομοσπονδίας. Σημαντική επι-
τυχία στην καριέρα του, θεωρείται η εξαιρετική διοργάνωση των 2ων
Ευρωπαϊκών Αγώνων που πραγματοποιήθηκαν στο Μινσκ το 2019.

O πρόεδρος, το εκτελεστικό συμβούλιο και το προσωπικό της Κυ-
πριακής Ολυμπιακής Επιτροπής εκφράζουν τη μεγάλη τους θλίψη για
την απώλεια του αείμνηστου Σλοβένου αθλητικού παράγοντα. «Με
μεγάλη θλίψη ενημερωθήκαμε για το θάνατο του φίλου της Κύπρου
και εξαιρετικού προέδρου των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.
Ο Γιάνες Κοτσίγιαντσιτς υπήρξε ένας εξαιρετικός ηγέτης που αφήνει
σημαντική κληρονομιά στον Ευρωπαϊκό αθλητισμό. Τον διέκρινε η
πίστη του στη δύναμη του Αθλητισμού και στην ενότητα του Ολυμ-
πιακού Κινήματος, με την παράλληλη κατανόηση στη διαφορετικό-
τητα των Ευρωπαϊκών χωρών».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΛΕΝΗ 
ΑΡΤΥΜΑΤΑ

Στους Παγκύπριους Αγώνες τον Αύγουστο αναμένεται να αγωνιστεί για
πρώτη φορά μετά την καραντίνα η Ελένη Αρτυματά. Η πρωταθλήτρια
μας του στίβου μίλησε στα «Ολυμπιακά Νέα» και αναφέρθηκε στο πως

προσεγγίζει το «κουτσουρεμένο» πλέον 2020 και την Ολυμπιακή χρονιά
του… 2021, με την ίδια να έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση στο «Τόκιο 2020»
και στο αγώνισμα των 400μ.

«Είμαστε μια χαρά, προσαρμοστήκαμε απόλυτα μετά την επιστροφή μας
στις προπονήσεις (σ.σ. στις 4 Μαΐου). Προσωπικά νιώθω ότι συνεχίζω από ‘κει
που έμεινα. Το μόνο διαφορετικό, είναι η προσαρμογή της προπόνησης,
αφού ρίξαμε τον όγκο και δουλεύουμε περισσότερο την ταχύτητα. Θα με
βοηθήσει αυτό του χρόνου. Είμαι αρκετά καλά, ειδικά μετά τις πρώτες εβδο-
μάδες της προσαρμογής», τόνισε η 34χρονη, η οποία το 2021 στο Τόκιο ανα-
μένεται να γίνει η πρώτη Κύπρια γυναίκα με τέσσερις Ολυμπιακές συμμετο-
χές και ισόβαθμη δεύτερη πίσω μόνο από τον Ανδρέα Καριόλου που θα
αγωνιστεί το 2021 στην 5η του Ολυμπιάδα.

Το 2021 είναι σχετικά άδειο από αγώνες, με την Αρτυματά να μας εξηγεί τα
πλάνα της: «Δεν βάλαμε ακόμη κάτω τα μίτινγκ που θα πάμε. Ξέρω ότι θα γί-
νουν κάποια στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής θεωρώ σίγουρο ότι θα τρέξω
στους Παγκύπριους Αγώνες στις 6-7 Αυγούστου στη Λεμεσό».

Η προετοιμασία για το 2021 θα ξεκινήσει νωρίς για την αθλήτρια του Αντώ-
νη Γιαννουλάκη: «Υπολογίζουμε να ξεκινήσουμε πιο νωρίς, απ΄ ότι πέρσι.
Υπολογίζω μέσα Σεπτεμβρίου να αρχίσουμε δουλειά για τη νέα χρονιά. Θα
προσπαθήσουμε να πάμε εξωτερικό για προετοιμασία, όμως όλα θα εξαρ-
τηθούν από την κατάσταση στον προορισμό μας».

Για την αναβολή του «Τόκιο 2020», η Ελένη μας είπε: «Σωματικά δεν ξέρω αν
θα με επηρεάσει ο ένας χρόνος της αναβολής. Το ότι πλέον οι δύο Ολυμ-
πιάδες θα έχουν πέντε χρόνια διαφορά και η επόμενη θα ακολουθήσει σε
τρία χρόνια, σίγουρα αποσυντονίζει τους αθλητές. Αν θα είναι καλό ή κακό,
δεν το ξέρω. Προσωπικά, θα προτιμούσα να ήταν το 2020 η Ολυμπιάδα,

όμως η αναβολή ήταν απόλυτα λογική».

Το 2021 η Αρτυματά θα έχει ήδη κλείσει τέσσερα χρόνια αγωνιζόμενη στο
νέο της αγώνισμα, τα 400μ: «Είναι πολύ ψηλός ο ανταγωνισμός στα 400μ. Κά-
νω πλέον τρία χρόνια προπόνηση στα 400 μέτρα και απέκτησα εμπειρία στο
αγώνισμα. Δεν είναι όπως τον πρώτο χρόνο, που δεν γνώριζα το αγώνισμα.
Τα 400μ θέλουν πολύ προσπάθεια και προπόνηση και καθαρό μυαλό».

Παρά την αποχώρηση του Μίλαν Τραΐκοβιτς, η ομάδα του Αντώνη Γιαννου-
λάκη εμφανίζεται φέτος ενισχυμένη. Μετά τις Ελένη Αρτυματά και Ραμόνα
Παπαϊωάννου και τον Ορλάντο Ορτέγκα, στο γκρουπ προστέθηκαν φέτος
η Σκεύη Ανδρέου και η Ελβετίδα Σαλόμι Κόρα. «Είναι καλό να έχουμε αθλη-
τές σε καλή κατάσταση, με ψηλούς στόχους, ειδικά όταν οι προπονήσεις εί-
ναι πιο ομαδικές, όπως η γενική προπόνηση, που είναι η ίδια για όλους. Εί-
ναι ωραίο να έχεις παρέα να την κάνεις. Με τον Ορλάντο και την Σαλόμι, ανε-
βαίνει και το επίπεδο του γκρουπ», είπε η αθλήτρια του ΓΣΕ.

Η Αρτυματά ευχαρίστησε τους χορηγούς της: «Είναι πολύ σημαντικό το χο-
ρηγικό πρόγραμμα της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, το ‘Υιοθετήστε
έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τόκιο’. Μέσω του προγράμματος αυτού, με
στηρίζουν πλέον η Χαραλαμπίδης Κρίστης, η Herbalife και η Παγκόσμια
Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ). Και, φυσικά, έχω πάντα τη στή-
ριξη από το μεγάλο μας χορηγό, την ΟΠΑΠ Κύπρου».

Κλείνοντας, η Αρτυματά μίλησε για την κυπριακή Ολυμπιακή ομάδα: «Πι-
στεύω ότι στο Τόκιο τα αποτελέσματα μας θα είναι πιο καλά από το Ρίο. Οι
ιστιοπλόοι πάνε πολύ καλά, ο Παύλος (σ.σ. Κοντίδης) αν συνεχίσει έτσι του
χρόνου θα είναι καλύτερος από το Ρίο. Οι σκοπευτές μας νιώθω ότι κάποια
στιγμή θα κάνουν κάτι καλύτερο, ίσως είναι η ευκαιρία στο Τόκιο. Και ελπί-
ζω ο στίβος να έχει τα αντίστοιχα και καλύτερα αποτελέσματα από το 2016,
όταν πήγαμε πολύ καλά με τις τέσσερις προκρίσεις στους τρεις τελικούς».

«Πιστεύω ότι στο Τόκιο τα αποτελέσματα μας θα
είναι πιο καλά από το Ρίο. Οι ιστιοπλόοι πάνε πολύ
καλά, οι σκοπευτές μας νιώθω ότι θα κάνουν κάτι
καλύτερο. Και ελπίζω ο στίβος να έχει τα αντίστοιχα
και καλύτερα αποτελέσματα από το 2016».

Οι αθλητές της Κύπρου γιόρτασαν την Ολυμπιακή Ημέρα στο Instagram!
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Ευχαριστούμε αυτούς που είναι δίπλα μας!
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