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Από τη γέννησή τους
στη σύγχρονη μορφή τους
Ο

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρωτάρχισαν
το 776 π.Χ. στην Ολυμπία.
Πέρασαν από διάφορες φάσεις
ακμής και παρακμής,
έως ότου καταργήθηκαν
το 393 μ.Χ. και αναβίωσαν
1503 χρόνια αργότερα

ι Ολυμπιακοί Αγώνες πρωτάρχισαν το
776 π.Χ. στην Ολυμπία της Ήλιδας, με τη
συμμετοχή αθλητών απ’ όλον τον ελληνικό κόσμο της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια των
Αγώνων κηρυσσόταν εκεχειρία και οι πολεμικές
επιχειρήσεις διακόπτονταν. Κατείχαν τόσο σημαντική θέση στη ζωή των Ελλήνων, ώστε το μεταξύ
τους διάστημα, η Ολυμπιάδα, χρησιμοποιήθηκε
ως βάση του χρονολογικού συστήματός τους. Οι
Ολυμπιακοί Αγώνες πέρασαν από διάφορες φάσεις
ακμής και παρακμής, έως ότου καταργήθηκαν
από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο
τον Μέγα το 393 μ.Χ. ως ειδωλολατρικοί. 1503
χρόνια αργότερα αναβίωσαν, χάρη στις ενέργειες
δύο ανθρώπων, του Γάλλου βαρόνου Πιερ Ντε
Κουμπερτέν (1836-1937) και του Έλληνα λόγιου
και επιχειρηματία Δημητρίου Βικέλα (1835-1908).
Το αρχαιολογικό ενδιαφέρον των Γάλλων
αρχικά και των Γερμανών μετέπειτα για τους
θησαυρούς της Αρχαίας Ολυμπίας, σε συνδυασμό
με την ανάγκη των λαών για παγκόσμια άμιλλα και
ειρήνη, αναθέρμαναν τον 19ον αιώνα την ιδέα της
αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1834 και
το 1836, Σουηδοί φίλαθλοι, εμπνεόμενοι από την
αρχαία Ελλάδα, οργάνωσαν Ολυμπιακούς Αγώνες
στην πόλη Χέλσινμποργκ.
Τον Οκτώβριο του 1850 ο Βρετανός χειρουργός Γουίλιαμ Μπρουκς διοργάνωσε τους ετήσιους
Ολυμπιακούς Αγώνες στο Γουένλοκ της κομητείας
του Σροπσάιρ, με αγωνίσματα δρόμων, αρχαίο
πένταθλο, ιππασία, κρίκετ κ.ά. Μεταξύ του Μπρουκς
και της Ελλάδας υπήρξε στενός δεσμός, καθώς ο
τότε βασιλιάς Γεώργιος Α’ έστειλε στον Μπρουκς
ένα ασημένιο έπαθλο κι αυτός με τη σειρά του
προσέφερε ειδικό έπαθλο σε Έλληνα αθλητή που
διακρίθηκε στον δρόμο, κατά την Α’ Ζάππεια Ολυμπιάδα του 1859.
Το 1833 ο ποιητής Παναγιώτης Σούτσος αναφέρεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες και δύο χρό-

Αθήνα 1896

Ακούστηκε για πρώτη φορά ο
«Ολυμπιακός Ύμνος», σε ποίηση
Κωστή Παλαμά και μουσική Σπύρου
Σαμάρα.
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Σεντ Λούις

Για πρώτη φορά
απονεμήθηκαν
χρυσά, αργυρά και
χάλκινα μετάλλια

Η Βρετανίδα
τενίστρια Σαρλότ
Κούπερ ήταν η
πρώτη γυναίκα
Ολυμπιονίκης

1908

Λονδίνο

1928

Στοκχόλμη

Πήραν μέρος 1916
για πρώτη φορά
αθλητές και από
τις πέντε ηπείρους

Αναδείχθηκε η ρύση:
«Το σπουδαιότερο στους
Ολυμπιακούς Αγώνες
δεν είναι η νίκη, αλλά η
συμμετοχή, όπως ακριβώς
το σπουδαιότερο στη ζωή
δεν είναι ο θρίαμβος,
αλλά ο αγώνας».

νια αργότερα παροτρύνει τις ελληνικές κυβερνήσεις να αναβιώσουν τα αρχαία Ολύμπια. Το 1838
γίνεται η πρώτη προσπάθεια τέλεσης Ολυμπιακών
Αγώνων από τον γειτονικό στην Ολυμπία Δήμο Λετρίνων (σημερινός Πύργος Ηλείας) από μία ομάδα
φωτισμένων αρχαιολατρών.
Το 1859, ο Ηπειρώτης εθνικός ευεργέτης
Ευαγγέλης Ζάππας αναλαμβάνει με δικές του
δαπάνες την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Στις 18 Οκτωβρίου, με την παρουσία της βασιλικής
οικογένειας, γίνεται η έναρξη των Α’ Ολυμπίων. Ο
διεθνής Τύπος χαιρέτισε την πρωτοβουλία, αλλά
οι ελληνικές εφημερίδες την σχολίασαν αρνητικά,
λόγω της απειρίας των διοργανωτών, αλλά και
της απόφασής τους να μη διεξαχθούν οι Αγώνες
στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η πλατεία Λουδοβίκου
(σημερινή πλατεία Εθνικής Αντίστασης, γνωστότερη ως Πλατεία Κοτζιά) δεν μπόρεσε να καλύψει
τις ανάγκες μιας τέτοιας διοργάνωσης. Παρά
την αποτυχία των Αγώνων, η προσπάθεια δεν
πήγε χαμένη. Διεξήχθησαν ακόμη τρεις Ζάππειες
Ολυμπιάδες ή «Ολύμπια» (1870, 1875, 1889), που
ενίσχυσαν σημαντικά το αίτημα για την αναβίωση
των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ιδέα για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων κέρδιζε ολοένα
και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη. Την 25η
Νοεμβρίου 1892, ο 29χρονος τότε βαρόνος Πιερ
ντε Κουμπερτέν, μιλώντας στη Σορβόννη κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου της Ένωσης Αθλητικών
Σωματείων της Γαλλίας, πρότεινε την ανασύσταση
του θεσμού, σε διεθνές επίπεδο, αλλά συνάντησε
γενική αδιαφορία. Ο Κουμπερτέν δεν απογοητεύτηκε. Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του
1894, έθεσε εκ νέου την πρότασή του στο Διεθνές
Αθλητικό Συνέδριο, που διοργάνωσε ο ίδιος στη
Σορβόννη. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο λόγιος
Δημήτρης Βικέλας, ο οποίος αποδέχτηκε τη σχετική
πρόταση του ιδρυτή του Πανελλήνιου Γυμναστικού
Συλλόγου, Ιωάννη Φωκιανού. Ο Βικέλας, σε συνεργασία με τον Κουμπερτέν, παρουσίασε στο συ-

Αμβέρσα

Για πρώτη φορά
παρουσιάστηκε
η σημαία με τους
5 κύκλους και
εκφωνήθηκε
ο όρκος των
αθλητών

Βερολίνο

Δεν διεξήχθησαν, λόγω του
Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου

1924

Άμστερνταμ 1932
Η πρώτη εμφάνιση
της ολυμπιακής
φλόγας, που
άναψε στον
Μαραθώνα, χωρίς
ωστόσο να γίνει
λαμπαδηδρομία

Παρίσι

Σημειώθηκε
η πρώτη
«ζωντανή»
ραδιοφωνική
μετάδοση των
Αγώνων

1952

1944

Βερολίνο

Για πρώτη φορά, 1940
η Ολυμπιακή
Φλόγα άναψε στην
Αρχαία Ολυμπία και
μεταφέρθηκε με
λαμπαδηδρόμους
ώς το Βερολίνο

Λος Άντζελες

Καινοτομίες: η ανάκρουση
του εθνικού ύμνου της
χώρας του κατόχου του
χρυσού μεταλλίου, η
ύπαρξη φώτο φίνις και η
ηλεκτρονική καταγραφή
των επιδόσεων

Τόκιο

Ελσίνκι

Λονδίνο

Δεν διεξήχθη- 1948 Δημιουργήθηκε 1956
η παράδοση
σαν, λόγω του
να κόβονται
Β’ Παγκοσμίου
αναμνηστικά
Πολέμου
νομίσματα

Δεν διεξήχθησαν,
λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Λονδίνο

Με την Ευρώπη να
μετράει ακόμη τις
πληγές της από τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, οι
αγώνες διεξήχθησαν
με λιτό τρόπο στην
αγγλική πρωτεύουσα

Μελβούρνη

Για πρώτη φορά,
οι Ολυμπιακοί
Αγώνες διεξήχθησαν σε χώρα της
Ωκεανίας
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νέδριο υπόμνημα, με μοναδικό θέμα την αναβίωση
των Αγώνων. Στις 23 Ιουνίου 1894 οι σύνεδροι
ψήφισαν ομόφωνα την ανασύσταση του αρχαίου
θεσμού, εκφράζοντας την ευχή για τον εορτασμό
στην Αθήνα των πρώτων Διεθνών Ολυμπιακών
Αγώνων το 1896. Ο Βικέλας ορίστηκε πρόεδρος
της νεοσυσταθείσας Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και ο Κουμπερτέν γραμματέας της.

ανακαινισμένο και κατάμεστο Παναθηναϊκό Στάδιο
η έναρξη των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων της
σύγχρονης εποχής. Αμέσως μετά ακούστηκε για
πρώτη φορά ο «Ολυμπιακός Ύμνος», σε ποίηση
Κωστή Παλαμά και μουσική Σπύρου Σαμάρα.
Στους Α’ Ολυμπιακούς Αγώνες συμμετείχαν 241
αθλητές από 14 χώρες (Ελλάδα, ΗΠΑ, Γερμανία,
Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ουγγαρία, Αυστρία,
Δανία, Ελβετία, Αυστραλία, Σουηδία, Βουλγαρία,
Χιλή). Δεν επετράπη η συμμετοχή των γυναικών.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μία νεαρή Αθηναία, η
Σταμάτα ή Μελπομένη Ρεβύθη, έτρεξε μόνη της
την επομένη του θριάμβου του Σπύρου Λούη τον
μαραθώνιο δρόμο, σε 5 ώρες και 30 λεπτά.
Η συντριπτική πλειονότητα των αθλητών ήταν
από την Ελλάδα, η οποία κατέκτησε για πρώτη
και τελευταία φορά την πρωτιά στον πίνακα των
μεταλλίων. Κέρδισε 46 μετάλλια (10-17-19), έναντι
20 των ΗΠΑ (11-7-2) και 13 της Γερμανίας (6-5-2).
Οι νικητές τότε έπαιρναν ένα ασημένιο μετάλλιο,
ένα κλαδί ελιάς κι ένα αναμνηστικό δίπλωμα, ενώ οι
δεύτεροι έπαιρναν ένα χάλκινο μετάλλιο, ένα κλαδί
δάφνης και το δίπλωμα. Οι τρίτοι δεν έπαιρναν μετάλλιο. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε
αργότερα να απονείμει χρυσά, ασημένια και χάλκινα
μετάλλια στους τρεις πρώτους αθλητές κάθε
αγωνίσματος. Μορφές των αγώνων αναδείχθηκαν,
ο Σπύρος Λούης, που κέρδισε τον Μαραθώνιο και
ο Αυστραλός λογιστής Έντουιν Φλακ, «Ο Λέων των
Αθηνών» όπως τον ονόμασαν οι συμπατριώτες του,
που κέρδισε τα χρυσά σε 800 και 1.500 μ., κάτι που
ελάχιστοι αθλητές έχουν πετύχει μέχρι σήμερα. Η
αυλαία των Α’ Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας
έπεσε στις 3 Απριλίου (15 Απριλίου με το νέο
ημερολόγιο) στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη στέψη
των νικητών και την απονομή των μεταλλίων και
των διπλωμάτων από τον Βασιλιά Γεώργιο Α’. Απ’
εκεί και έπειτα οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνεχίζουν να
γράφουν ιστορία.

Αθήνα 1896: Οι Πρώτοι Σύγχρονοι
Ολυμπιακοί Αγώνες
Με μεγάλη επιτυχία, όπως αναγνωρίστηκε διεθνώς, διεξήχθησαν στη μικρή και φτωχή
Ελλάδα εκείνης της εποχής οι Πρώτοι Σύγχρονοι
Ολυμπιακοί Αγώνες (25 Μαρτίου - 3 Απριλίου με
το παλαιό ημερολόγιο, 6 Απριλίου - 15 Απριλίου με
το νέο), με επίκεντρο το καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, που ανακαινίσθηκε εκ βάθρων,
χάρη στην οικονομική συνεισφορά του εθνικού
ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ. Η Αθήνα αριθμούσε
τότε 111.486 κατοίκους (η μικρότερη πόλη που
έχει διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες), με πρώτο
πολίτη τον δήμαρχο Αθηναίων Λάμπρο Καλλιφρονά. Πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν ο Θεόδωρος
Δηλιγιάννης. Η ανάθεση των αγώνων στην Ελλάδα
στις 23 Ιουνίου 1894 χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από το φίλαθλο κοινό της εποχής, αλλά
αντιμετωπίστηκε επιφυλακτικά από την πολιτική
τάξη της χώρας, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Όμως, ο βασιλιάς Γεώργιος
δεν συμμεριζόταν τους δισταγμούς των πολιτικών
κι εκφράζοντας το ζωηρό ενδιαφέρον της κοινής
γνώμης, συγκρότησε την οργανωτική επιτροπή υπό
τον διάδοχο Κωνσταντίνο, η οποία κατόρθωσε να
συγκεντρώσει τα αναγκαία ποσά με εράνους και
συνεισφορές πλουσίων Ελλήνων.
Έτσι, νωρίς το απόγευμα της 25ης Μαρτίου
1896 (6 Απριλίου με το νέο ημερολόγιο), ανήμερα
την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, δόθηκε στο
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Οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που
διεξήχθησαν σε
χώρα της Ασίας και
οι πρώτοι αγώνες
υψηλής τεχνολογίας

Οι Ολυμπιακοί
Αγώνες έχουν
πλέον πλήρη τηλεοπτική κάλυψη μέσω
της Γιουροβίζιον

1968

Πόλη του
Μεξικού

1988

Μόναχο

Μόσχα

Δημιουργήθηκε 1976 Ήταν οι πρώτοι
επίσης η πρώτη
που διεξήχθησαν
μασκότ, ένα πολύσε κομμουνιστική
χρωμο σκυλάκι με
χώρα και σε αυτο όνομα Βάλντι.
τούς συμμετείχαν
μόλις 80 χώρες

Οι αγώνες σημαδεύτηκαν από τις
υψωμένες γροθιές με
το μαύρο γάντι των
Αμερικανών αθλητών
Τόμι Σμιθ και Τζον
Κάρλος

Μόντρεαλ

Η Νάντια Κομανέντσι γίνεται η
πρώτη αθλήτρια
της γυμναστικής
που βαθμολογήθηκε με άριστα 10

Σεούλ
1984 Αφαιρείται το χρυσό 1992

Λος
Άντζελες

μετάλλιο από τον
Καναδό σπρίντερ
Μπεν Τζόνσον,
νικητή στα 100
μ., που βρέθηκε
ντοπαρισμένος

Οι Αγώνες σημείωσαν ανεπανάληπτη οικονομική
επιτυχία και για
πρώτη φορά
έγιναν ελκυστικό
εμπορικό προϊόν

2012

2004

Ατλάντα

Οι Αμερικανοί δεν 2000
απέφυγαν μία
τρομοκρατική ενέργεια στην καρδιά
του Ολυμπιακού
χωριού, με έναν
νεκρό

Βαρκελώνη

Οι πρώτοι επί ισπανικού εδάφους με την
κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης και τον τερματισμό
του Ψυχρού Πολέμου,
βρίσκουν το Ολυμπιακό
Κίνημα μετά από χρόνια
ενωμένο

Σίδνεϋ

Αθήνα

2008
Οι Αγώνες
επέστρεψαν στη
γενέτειρα χώρα
τους, την Ελλάδα

Βρέθηκαν περισσότεροι από 30
αθλητές να έχουν
κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών

Πεκίνο

Λονδίνο 2016
Το Λονδίνο

έγινε η πρώτη
πόλη που
φιλοξένησε
Ολυμπιακούς
Αγώνες για
τρίτη φορά

Στον στίβο ξεχώρισε ο
Τζαμαϊκανός σπρίντερ
Γιουσέιν Μπολτ, που
τερμάτισε πρώτος στα
100 μέτρα με παγκόσμιο ρεκόρ (9’’69)

Ρίο

Το Ρίο έγινε η
πρώτη νοτιοαμερικανική πόλη
που φιλοξενεί
τους Θερινούς
Ολυμπιακούς
Αγώνες

Τόκιο
2020
Αναβλήθηκαν λόγω της

πανδημίας του κορωνοιού,
που έπληξε την υφήλιο, και
πραγματοποιούνται φέτος
υπό τη σκιά των περιοριστικών μέτρων ενάντια στη
νόσο COVID-19.
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Η Κύπρος έχει μιαν
αξιοπρεπέστατη
παρουσία
«Η εξαιρετική δουλειά που κάνουν
τόσο οι προπονητές, όσο και οι Ομοσπονδίες
σε όλα τα αθλήματα που μας εκπροσωπούν,
σε κάποια στιγμή θα αποφέρει
και ολυμπιακούς καρπούς!»
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com

Μ

ε 15 αθλητές και αθλήτριες, η Κύπρος
έχει μιαν αξιοπρεπέστατη παρουσία
στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
«ΤΟΚΥΟ 2020», η οποία προσδοκούμε ότι θα έχει
και την ανάλογη αγωνιστική εικόνα. Αυτό ανέφερε σε συνέντευξή του στο ένθετο «Ολυμπιακοί
Αγώνες» της «Σημερινής», ο Αρχηγός της Κυπριακής Αποστολής «ΤΟΚΥΟ 2020» και Μέλος του
Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), Ανδρέας Θεοφυλάκτου.
Μιλώντας στη «Σ» από το Τόκυο, ο κ. Θεοφυλάκτου
αναφέρθηκε στις προσπάθειες των αθλητών μας
κατά την προετοιμασία τους, που φέτος ήταν ιδιάζουσα, λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών
μέτρων, όπως επίσης και στο κλίμα που επικρατεί
στην Ιαπωνία όπου βρίσκεται η Κυπριακή Αποστολή. Περαιτέρω, ερωτηθείς για το τι περιμένουμε
από την παρουσία της Κύπρου στο Τόκιο, απέφυγε
να προβεί σε ονομαστικές προβλέψεις ή εκτιμήσεις,
ωστόσο σημείωσε πως όλοι αντιλαμβάνονται ότι,
λόγω και μεγέθους των αποστολών, η Σκοποβολή
και η Ιστιοπλοΐα, που έχουν από τέσσερις αθλητές
στην αποστολή, είναι δύο αθλήματα που αυξάνουν
την αισιοδοξία για να πούμε ότι «μπορούμε», όπως
επίσης και κάποιες άλλες παρουσίες αθλητών μας.
Κύριε Θεοφυλάκτου, η Κυπριακή Ολυμπιακή
Ομάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020
αποτελείται από 15 αθλητές. Είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των συμμετοχών μας για
φέτος;
Αρχικά θέλω να εκφράσω τη συμπάθεια και τη
στήριξη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής,
αλλά και όλης της Ολυμπιακής οικογένειας της Κύπρου σε όλους τους δημοσιογράφους, προσωπικό
και στελέχη του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ για την απαράδεκτη και εγκληματική επίθεση που δεχθήκατε
το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Επίθεση που
αφορά σε όλους μας, στον καθένα που γνοιάζεται

Ο Αρχηγός της Αποστολής
Ανδρέας Θεοφυλάκτου.

«Όλοι αντιλαμβάνονται ότι,
λόγω και μεγέθους των αποστολών, η Σκοποβολή και η
Ιστιοπλοΐα, που έχουν από
τέσσερις αθλητές στην αποστολή, είναι δύο αθλήματα
που αυξάνουν την αισιοδοξία
για να πούμε ότι ‘μπορούμε’,
όπως επίσης και κάποιες άλλες παρουσίες αθλητών μας»

και πονά αυτό το μικρό και ταλαιπωρημένο νησί.
Όσον αφορά το ερώτημά σας, ο αριθμός των 15
αθλητών είναι πολύ ικανοποιητικός και βρίσκεται
πολύ κοντά στον μέσον όρο των συμμετοχών
των δέκα προηγούμενων διοργανώσεων. Οι 15
προκρίσεις προήλθαν οι περισσότερες πριν ή λίγο
μετά την εκδήλωση της πανδημίας και πιστεύουμε
ότι θα μπορούσε, υπό διαφορετικές συνθήκες, να
ήταν περισσότερες. Αν συγκρίνουμε τα πληθυσμιακά μεγέθη και βέβαια τις προϋποθέσεις με
τις οποίες διεκδικήσαμε την παρουσία μας στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, από πλευράς εκπροσώπησης η Κύπρος έχει μιαν αξιοπρεπέστατη παρουσία,
η οποία προσδοκούμε ότι θα έχει και την ανάλογη
αγωνιστική εικόνα.
Βέβαια, στην αγωνιστική παράμετρο δεν διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο ο αριθμός των αθλητών, αλλά οι δυνατότητες και προπαντός η διάθεση
στην οποία θα βρίσκονται οι αθλητές μας κατά τη
στιγμή εκδήλωσης της προσπάθειάς τους. Για να
ενισχύσω αυτή την εκτίμησή μου, σας υπενθυμίζω
ότι η αποστολή μας στο Λονδίνο το 2012 με 13
αθλητές ήταν αριθμητικά μικρότερη από προηγούμενες Ολυμπιάδες, όπου είχαμε φτάσει και σε 23
αθλητές. Ωστόσο, στο Λονδίνο ήταν που χαρήκαμε
το πρώτο μας Ολυμπιακό μετάλλιο με τον Παύλο
Κοντίδη, έναν αθλητή που βρίσκεται εδώ μαζί μας,
έτοιμος να μας ξανακάνει να αισθανθούμε στιγμές
ανάτασης και υπερηφάνειας.
Σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε η προετοιμασία
των αθλητών μας, λόγω της πανδημίας;
Οι αθλητές μας βίωσαν τις καταστάσεις που
δημιουργήθηκαν τους τελευταίους 18 μήνες και
είναι δεδομένο, απ’ όσα μας έχουν μεταφέρει,
ότι προετοιμάστηκαν σε πρωτόγνωρα δύσκολες
συνθήκες και ρυθμούς. Ο πιο σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας ήταν ότι ο συνήθης τρόπος
προετοιμασίας είχε ως προϋπόθεση, οι αθλητές
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μας να πραγματοποιούν το βασικό μέρος της προετοιμασίας τους εκτός Κύπρου, λόγω ευνοϊκότερων
συνθηκών. Απέναντι στα περιοριστικά μέτρα που
υπήρξαν τόσο στην Κύπρο, αλλά κυρίως ως προς
την παρουσία τους στο εξωτερικό για προπονήσεις και συμμετοχή σε αγώνες, αντιπαρέθεσαν το
πείσμα, την επιμονή και την υπομονή τους, ώστε
να μπορέσουν να διατηρηθούν αφοσιωμένοι στον
στόχο τους.
Όχι μόνο τα κατάφεραν αγωνιστικά, αλλά συμμετείχαν ενεργά και στήριξαν τις ευρύτερες προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας απ’ όλη την
κοινωνία της Κύπρου. Κι αναφέρω ενδεικτικά τα
δυνατά μηνύματα που μετέφεραν στις πιο δύσκολες στιγμές μέσα από την εκστρατεία ενημέρωσης
της ΟΠΑΠ Κύπρου, η οποία συνέχισε να στηρίζει
και τους αθλητές, αλλά και εμάς ως ΚΟΕ. Και
θέλω εδώ να ευχαριστήσω την ΟΠΑΠ Κύπρου, η
οποία διαχρονικά αποτελεί τον δυνατό και συνεπή
σύμμαχο του αθλητισμού και της κοινωνίας μας.
Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για όλα που
μας προσφέρει και για τη στήριξη των αθλητών
της Ολυμπιακής μας ομάδας.
Τις ευχαριστίες μας απευθύνουμε επίσης στην RCB
Bank, την Carbo One, τη Χαραλαμπίδης Κρίστης,
την CYTA, τις ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΡΟ και την ΤΟΥΟΤΑ
για την πολύτιμη συνεργασία και τη στήριξή τους
στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και στην προσπάθεια των αθλητών μας στο Τόκιο.
Η κυπριακή Ολυμπιακή αποστολή βρίσκεται
ήδη στο Τόκιο. Τι συνθήκες αντιμετωπίσατε
εκεί με την άφιξή σας;
Οι συνθήκες που επικρατούν στο Τόκιο υπαγορεύονται από τις συνέπειες της πανδημίας και της
ευθύνης ασφάλειας αθλητών και συνοδών. Συνθήκες που όλες οι αποστολές είναι υποχρεωμένες
να αποδεχτούν, να σεβαστούν και προπαντός να τις
στηρίξουν με τη συνεργασία τους.
Η δική μας παρουσία στο Τόκιο, εμένα ως Αρχηγού και των συνεργατών μου Γιώργου Κορέλλη
και Γιώργου Παναγίδη, τοποθετείται από τις 10
Ιουλίου. Διασφαλίσαμε την ομαλή άφιξη στην
Ιαπωνία των αθλητών, προπονητών και συνοδών
που έφταναν τμηματικά στη χώρα. Γι’ αυτό υπήρξε
πολύμηνη προετοιμασία από την Κύπρο, που απαιτούσε πλήρωση όλων των προϋποθέσεων που
ετίθεντο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και
την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων.
Οι διοργανωτές, για σκοπούς διαφύλαξης της υγείας των αθλητών και γενικά όλων των μελών κάθε
αποστολής, έχουν επιβάλει αυστηρούς κανονισμούς και διαδικασίες τόσο κατά την προετοιμασία
για άφιξη στο Τόκιο, όσο και κατά την άφιξη στη
χώρα. Συγκεκριμένα και για τον σκοπό αυτό, όλοι
οι συμμετέχοντες καλούνται να διενεργήσουν δύο
PCR τεστ (96 και 72 ώρες πριν από την αναχώρησή τους), να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο εισόδου
που εκδίδεται από το κρατικό χημείο της Ιαπωνίας
και μέσα από ειδική εφαρμογή κινητού να συμπληρώνουν καθημερινά το ατομικό τους δελτίο υγείας.
Το τελικό στάδιο της προετοιμασίας των αθλητών
μας πραγματοποιήθηκε σε πολλούς χώρους αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα περιμετρικά του Τόκιο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των αγώνων, ένα

Ο Αρχηγός της Αποστολής Ανδρέας Θεοφυλάκτου με
τους Βοηθούς Αρχηγούς Γιώργο Κορέλλη και Γιώργο
Παναγίδη και τον κ. Παύλο Γεωργιάδη (Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΚΟΕ).

μεγάλο κομμάτι της κυπριακής αποστολής θα διαμένει στην Enoshima, ένα νησί που συνδέεται με
το Τόκιο, σε μιαν απόσταση που διανύεται οδικώς
σε περισσότερο από δύο ώρες. Και αναφέρομαι
στην ομάδα της Ιστιοπλοΐας, την οποία στελεχώνουν τέσσερις αθλητές μαζί με τους προπονητές
και συνοδούς.
Αντίστοιχα, σε ένα άλλο μέρος τοποθετείται και
η παρουσία της ομάδας Ποδηλασίας, ενώ και οι
αθλητές του Στίβου διέμεναν και προετοιμάστηκαν
μέχρι και τις τελευταίες μέρες πριν από την συμμετοχή τους σε πόλη αρκετά μακριά από το Τόκιο.
Εμείς φροντίσαμε για την ομαλή ένταξη των
αποστολών στις διαδικασίες και στα επιμέρους
“Ολυμπιακά Χωριά”, και, στη συνέχεια, λαμβάνοντας από αυτούς όλη την αναγκαία πληροφόρηση,
αντιδρούσαμε ανάλογα, με ως επί το πλείστον επί
τόπου παρουσία, προς επίλυση προβλημάτων και
αιτημάτων που είχαμε, με γνώμονα πάντοτε το
όφελος των αθλητών μας.
Πόσο μπορεί να επηρεάσουν τα περιοριστικά
μέτρα την απόδοση των αθλητών;
Είναι σίγουρα μια διαφορετική διοργάνωση, κι
ελπίζουμε η τελευταία σε συνθήκες πανδημίας.
Όλες οι διαδικασίες που προηγήθηκαν, αλλά και

θα τηρούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια των αγώνων,
αναμφίβολα επηρεάζουν όλους τους αθλητές,
συνεπώς και τους δικούς μας. Τα μέτρα και η
απουσία θεατών, ανατρέπουν ιδιαίτερα τις ψυχολογικές ισορροπίες, οι οποίες είναι και καθοριστικές
στην απόδοση των αθλητών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον
λόγο, προβλέψαμε και αποφασίσαμε την παρουσία
στην κυπριακή
αποστολή και αθλητικής ψυχολόγου, ώστε να
στηρίξει τους αθλητές μας σε σημαντικά θέματα,
όπως η διαχείριση του άγχους, η ανάπτυξη της
αυτοπεποίθησης, η μεγιστοποίηση της απόδοσης, η
ηρεμία και η επικοινωνία.
Τι να περιμένουμε από την παρουσία της
Κύπρου στο Τόκιο; Σε τι συγκομιδή μεταλλίων
στοχεύετε ή, καλύτερα, ελπίζετε και σε ποια
αθλήματα;
Θεωρώ ότι οι δεδομένες συνθήκες θα επηρεάσουν ευρύτερα τα αποτελέσματα των Ολυμπιακών Αγώνων, εξαιτίας κυρίως των διαδικασιών
προετοιμασίας των αθλητών τους τελευταίους 18
μήνες. Για την δική μας ομάδα, θα αποφύγουμε
τις ονομαστικές προβλέψεις ή εκτιμήσεις, αλλά
όλοι αντιλαμβάνονται ότι, λόγω και μεγέθους των
αποστολών, η Σκοποβολή και η Ιστιοπλοΐα, που
έχουν από τέσσερις αθλητές στην αποστολή, είναι
δύο αθλήματα που αυξάνουν την αισιοδοξία για να
πούμε ότι «μπορούμε», όπως επίσης και κάποιες
άλλες παρουσίες αθλητών μας. Η εξαιρετική
δουλειά που κάνουν τόσο οι προπονητές, όσο
και οι Ομοσπονδίες σε όλα τα αθλήματα που μας
εκπροσωπούν, σε κάποια στιγμή θα αποφέρει και
ολυμπιακούς καρπούς!
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να έχουμε μιαν αξιοπρεπή παρουσία και εκπροσώπηση της Κύπρου,
μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, και,
προπαντός, να επιστρέψουν όλοι ασφαλείς και
υγιείς. Υπάρχει τεράστια πίστη στις δυνάμεις των
αθλητών μας, στους οποίους εύχομαι από καρδιάς
τα καλύτερα.
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Με
15
αθλητές
στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Εννέα άνδρες και έξι γυναίκες επί συνόλου έξι αθλημάτων
συγκροτούν την Ολυμπιακή Oμάδα

Δ

εκαπέντε αθλητές και αθλήτριες συγκροτούν φέτος την κυπριακή αποστολή
για τους 32ους Θερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες «ΤΟΚΥΟ 2020», που διεξάγονται από τις
23 Ιουλίου μέχρι τις 8 Αυγούστου στην Ιαπωνία.
Σύμφωνα με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), οι Κύπριοι αθλητές, παρά τις δυσκολίες
και τις πρωτόγνωρες απαιτήσεις που δημιούργησε η πανδημία, βρίσκονται στο Τόκυο με έναν
πολύ ικανοποιητικό βαθμό προετοιμασίας, έτοιμοι
να εκπροσωπήσουν επάξια την Κύπρο. Εξάλλου,
όπως δήλωσε πρόσφατα ο Ολυμπιονίκης μας
Παύλος Κοντίδης σε διάσκεψη Τύπου, κατά την
οποία παρουσιάστηκαν οι αθλητές μας λίγο πριν
ταξιδέψουν για την Ιαπωνία, ο ίδιος αναμένει
πολύ διαφορετικούς αγώνες από αυτούς που
έχουν συνηθίσει, ωστόσο κάλεσε τους υπόλοιπους αθλητές να απολαύσουν το ταξίδι και να
έχουν όλοι ως στόχο να δώσουν τον καλύτερο
τους εαυτό, ώστε μετά το πέρας των αγώνων,
κοιτάζοντας στον καθρέφτη, να νιώθουν ικανοποιημένοι για την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αρχηγός της κυπριακής αποστολής στο Τόκυο
είναι το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου

Ανδρέας Θεοφυλάκτου και έχει ως Βοηθούς
Αρχηγούς Αποστολής το Μέλος του Εκτελεστικού
Συμβουλίου Παύλο Γεωργιάδη και τους Διοικητικούς Λειτουργούς της ΚΟΕ Γιώργο Παναγίδη και
Γιώργο Κορέλλη. Την αποστολή συνοδεύουν ο
Δρ Γιώργος Πάνος, οι φυσιοθεραπευτές Γιώργος
Στούππας (μέχρι 30/07) και Νίκος Καραολής (από
30/07 - 10/08), και η Αθλητική Ψυχολόγος Θάλεια
Παναγή. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Ομάδα αποτελείται από 15 αθλητές, εννέα άνδρες και έξι γυναίκες,
οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε έξι αθλήματα. Οι
αριθμοί αυτοί είναι ταυτόσημοι σε άνδρες, γυναίκες
και αθλήματα σε σχέση με το «ΡΙΟ». Η διαφοροποίηση από την αμέσως προηγούμενη διοργάνωση είναι ότι μετράμε δύο επιπλέον αθλητές στα
αθλήματα της Ιστιοπλοΐας και της Σκοποβολής, και
τέσσερεις λιγότερους στον Στίβο.
Σημειώνεται πως σημαιοφόροι στην τελετή
έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στις 23 Ιουλίου
ήταν ο Παύλος Κοντίδης και η Άντρη Ελευθερίου.

Αγωνιστικές Ημερομηνίες

Καριόλου Ανδρέας

Ιστιοπλοΐα, RS:X, (25, 26, 28, 29, 31/7)

Κοντίδης Παύλος

Ιστιοπλοΐα Laser, (25, 26, 27, 29, 30/7 και 1/8)

Μακρή Μαριλένα

Ιστιοπλοΐα Laser Radial, (25, 26, 27, 29, 30/7 και 1/8)

Λάππα Νατάσα

Ιστιοπλοΐα RS:X, (25, 26, 28, 29, 31/7)

Αχιλλέως Γιώργος

Σκοποβολή Σκιτ, (25, 26/7)

Κωνσταντίνου Δημήτρης
Σκοποβολή Σκιτ, (25, 26/7)

Ελευθερίου Άντρη
Σκοποβολή Σκιτ, (25, 26/7)

Μακρής Ανδρέας, Σκοποβολή Σκιτ, (28, 29/7)
Χριστοφόρου Άντρη
Ποδηλασία Δρόμου (25/7)

Αντωνίου Κάλια, Κολύμβηση
100μ. Ελεύθερο (28, 29, 30/7),
50μ. Ελεύθερο (30, 31/7 και 1/8)

Αντωνίου Νικόλας, Κολύμβηση
100μ. Ελεύθερο (27, 28, 29/7),
50μ. Ελεύθερο (30, 31/7 και 1/8)

Αρτυματά Ελένη, Στίβος 400μ., (3, 4, 6/8)
Παρέλλης Απόστολος
Στίβος, Δισκοβολία, (30, 31/7)

Τραΐκοβιτς Μίλαν Στίβος 110μ. Εμπ., (3, 4,
5/8)

Γεωργίου Μάριος, Γυμναστική

Σύνθετο & Ατομικό (24, 28/7 και 1, 2, 3/8)

Όπως φαίνεται και από το πρόγραμμα των
αθλητών μας, η μεγάλη πλειοψηφία των αθλητών
θα αγωνιστεί την πρώτη εβδομάδα των αγώνων,
πλην των δύο αθλητών του Στίβου (Αρτυματά και
Τραΐκοβιτς).
Λόγω της διεξαγωγής της Ιστιοπλοΐας στην
πόλη της Enoshima και της πολυήμερης διαμονής
της στην πόλη Oiso, η ομάδα έχει τον δικό της
Team Leader, τον κ. Παναγιώτη Κοντίδη, και τον
φυσιοθεραπευτή Ντάριο Καραμάτιτς. Συνοδός στην
ομάδα Σκοποβολής είναι ο Πρόεδρος της ΣΚΟΚ,
Τζιοβάνης Σαββίδης, και στην ομάδα Στίβου ο Πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, Περικλής Μάρκαρης.
Οι αθλητές συνοδεύονται από τους προπονητές:
Παναγιώτης Πετρίδης (Γυμναστική), Μιχάλης Χατζηιωάννου (Ποδηλασία), Μιχάλης Κατζιανής (Σκοποβολή), Λεόντιος Λεοντίου (Σκοποβολή), Αντώνης
Ανδρέου (Σκοποβολή), Χουάν Μανουέλ Μορένο
Βέγκα (Ιστιοπλοΐα), Γκέοργκ Φούντακ (Ιστιοπλοΐα),
Χαρίλαος Τσιώλης (Ιστιοπλοΐα), Αγγελική Σκαρλάτου (Ιστιοπλοΐα), Αντρέας Μπεχμ (Στίβος), Αντώνης
Γιαννουλάκης (Στίβος), Κωνσταντίνος Σταθελάκος
(Στίβος) και Σταύρος Μιχαηλίδης (Κολύμβηση).
Ο Μάριος Αθανασιάδης είναι ο Μηχανικός στην
Ποδηλασία.

