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Πρώτα τα ατομικά αθλήματα 

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ 

Οι προπονήσεις στα ομαδικά αθλήματα θα αποτελέσουν το τελευταίο στάδιο της επανεκκίνησης 

και ίσως να ξεκινήσουν τον Ιούνιο, με τους επιστήμονες να έχουν τον πρώτο λόγο. Οσο για τις 

εξέδρες; Αυτές θα παραμείνουν άδειες. 

Με γνώμονα την προστασία της υγείας των αθλητών και με αυστηρά μέτρα προστασίας της 

υγιεινής τους θα πραγματοποιηθεί η επανέναρξη των προπονήσεων των κορυφαίων πρωταθλητών 

μας, σε μια αθλητική επανεκκίνηση με προσεκτικά βήματα. 

Στις 4 Μαΐου, οι πρώτοι που θα φορέσουν τις φόρμες τους θα είναι οι αθλητές των ατομικών 

αθλημάτων, ενώ για τη διεξαγωγή διοργανώσεων, σύμφωνα με την τροπολογία, θα αποφασίσουν οι 

διοργανώτριες αρχές, με τη σύμφωνη γνώμη της υγειονομικής επιτροπής που σύστησε το 

υφυπουργείο Αθλητισμού. Σε ό,τι αφορά τις διοργανώσεις με θεατές, όπως είπε και ο 

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του, «κρίνεται απίθανο να επιτραπούν 

μέσα στο καλοκαίρι αθλητικά γεγονότα με θεατές». 

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, χθες το μεσημέρι, «ένωσε» σε μία οθόνη 

υπολογιστή όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και μέσα από μία τηλεδιάσκεψη 137 ανθρώπων 

–κάτι που έγινε για πρώτη φορά στον ελληνικό αθλητισμό– συζητήθηκαν τα πρώτα από τα 

βήματα που θα πραγματοποιηθούν για την επανεκκίνηση του αθλητισμού μας. 

Η υγειονομική επιτροπή, η οποία συστήθηκε από το υφυπουργείο πριν από δύο εικοσιτετράωρα, 

είχε ήδη μελετήσει τις πρώτες ενέργειες και, παρουσία του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, έγινε 

αναφορά στα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να παίρνουν οι αθλητές. 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμών ενώ παρουσιάστηκε 

και έρευνα Ιταλών που κάνει λόγο και για καρδιολογικούς κινδύνους. Οι αθλητές θα 

ακολουθήσουν ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο καθώς θα φορούν μάσκα και γάντια. Αναφορά 

υπήρξε για τον ιματισμό τους, ο οποίος θα πρέπει να μένει σε εξωτερικό χώρο για τρεις ημέρες 

και ύστερα να πλένεται. Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν κάρτα αθλητή. 

Οι προπονήσεις στα ομαδικά αθλήματα θα αποτελέσουν το τελευταίο στάδιο της επανεκκίνησης 

και, ίσως, να αρχίσουν τον Ιούνιο, με τους επιστήμονες να έχουν τον πρώτο λόγο. Σε κάθε βήμα θα 

υπάρχει μελέτη της εξέλιξης της πορείας της πανδημίας και από αυτό θα εξαρτάται και το πράσινο 

φως. Σε ό,τι αφορά τους αγώνες των ομαδικών αθλημάτων, όταν θα ξεκινήσουν, θα διεξάγονται 

κεκλεισμένων των θυρών και πιθανόν για την παρουσία φιλάθλων να απαιτηθεί πρώτα η 

καταπολέμηση του ιού. 

Οι πρώτοι που θα βρεθούν σε ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις για προπόνηση είναι 333 

αθλητές. Αρκετές ομοσπονδίες, παρά τις οχλήσεις των ιθυνόντων της Ελληνικής Ολυμπιακής 

Επιτροπής, δεν έχουν στείλει τα ονόματα των elite αθλητών τους. Μάλιστα, παράγων 
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ομοσπονδίας με πολλές διακρίσεις είπε στην ΕΟΕ: «Θα δω τι θα πει ο Μητσοτάκης στο διάγγελμά 

του και ύστερα θα σας απαντήσω». 

Έτσι, στα αθλητικά κέντρα όλης της χώρας δικαίωμα εισόδου στις 4 Μαΐου θα έχουν μόνον 

όσοι δηλώθηκαν από τις ομοσπονδίες τους αφού, όπως είπε κατά την τηλεδιάσκεψη ο 

πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, δεν πρέπει να «τιμωρηθούν» οι αθλητές των 

ευσυνείδητων ομοσπονδιών περιμένοντας να αρχίσουν τις προπονήσεις όταν θα ολοκληρωθεί 

η λίστα. 

Σήμερα, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης θα έχει τηλεδιάσκεψη με τους 

δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους, υπευθύνους για τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της επανεκκίνησης του ελληνικού αθλητισμού αναμένεται να 

ανακοινωθεί αύριο το απόγευμα. 

 

 


