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Το πρώην μέλος της ΔΟΕ Ντικ Πάουντ μίλησε 
για την ανάγκη να εμβολιαστούν οι αθλητές που 
θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Για την ανάγκη να εμβολιαστούν οι αθλητές 
πριν από τη συμμετοχή του στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες μίλησε ο Ντικ Πάουντ. Το παλιό 
μέλος της ΔΟΕ μίλησε στο Sky Sports και ση-
μείωσε μεταξύ άλλων:
«Θα μπορούσαμε να πάρουμε εμβόλια για 
τους αθλητές, ώστε να συμμετάσχουν σε μία 
τόσο σημαντική διοργάνωση. Δεν νομίζω ότι 

θα υπήρχε αντίρρηση. Είναι μια απόφαση 
που πρέπει να υλοποιηθεί, αυτός είναι ο πιο 
ρεαλιστικός τρόπος για να γίνουν οι Αγώνες». 
Βέβαια όπως έχει τονίσει ο πρόεδρος της ΔΟΕ 
Τόμας Μπαχ δεν θα είναι υποχρεωτικός ο εμ-
βολιασμός αλλά πλέον η κατάσταση στην Ιαπω-
νία σχετικά με τον covid-19 είναι δύσκολη και 
κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί. 
Ήδη ο πρωθυπουργός της χώρας Γιοσιχάιντ 
Σούγκα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
στην πρωτεύουσα. 

Πάουντ: «Να εμβολιαστούν οι αθλητές για τους Ολυμπιακούς»

Ο
ρισμένοι από τους καλύτε-
ρους τενίστες του πλανήτη, 
θα βρεθούν για 14 ημέρες 
στην Αδελαϊδα, όπου και θα 

λάβουν μέρος σε ένα τουρνουά επί-
δειξης, πριν αναχωρήσουν για την 
Μελβούρνη εν΄ όψει του Australian 
Open.
Υπολογίζεται, ότι περίπου 1.270 τε-
νίστες, τενίστριες και οι συνεργάτες 
τους πρόκειται να φθάσουν με πτή-
σεις τσάρτερ το επόμενο Σαββατοκύ-
ριακο στη Μελβούρνη, όπου θα τε-
θούν σε καραντίνα 14 ημερών πριν 
από το κορυφαίο τουρνουά. Ωστόσο, 
η μειωμένη χωρητικότητα ξενοδο-
χείων στη Μελβούρνη ανάγκασε τον 
επικεφαλής του Australian Open, 
Κρεγκ Τίλεϊ, να ζητήσει την συνδρο-
μή της κρατικής κυβέρνησης της Νό-

τιας Αυστραλίας, όπου βρίσκεται η 
Αδελαϊδα.
Η διοργάνωση ενός τουρνουά επί-
δειξης, θα αντισταθμίσει τον κίνδυνο 
που αναλαμβάνει η τοπική κοινό-
τητα κατά την υποδοχή αυτών των 
παικτών. «Θα ήταν πλεονέκτημα εάν 
έπαιζαν ένα τουρνουά επίδειξης, λίγο 
πριν πάνε στην Μελβούρνη. Και ως 
εκ τούτου, ο πρωθυπουργός, Στίβεν 
Μάρσαλ, συμφώνησε να καλωσορί-
σει 50 παίκτες σε μια φούσκα καρα-
ντίνας», σχολίασε σχετικά ο Τίλεϊ.
Στο τουρνουά της Αδελαϊδας, που θα 
αρχίσει στις 29 Ιανουαρίου, αναμέ-
νεται να λάβουν μέρος, μεταξύ άλ-
λων, ο Νόβακ Τζόκοπβιτς, ο Ράφα 
Ναδάλ, ο Ντομινίκ Τιμ, η Σιμόνα 
Χάλεπ, η Ναόμι Οσάκα και η Σερένα 
Ουίλιαμς.

Ξεπερνά κάθε προσδοκία 
η ζήτηση για εθελοντές στο 
επερχόμενο Μουντιάλ του 
Κατάρ, με περισσότερους από 
260.000 ανθρώπους ως τώρα 
να έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Παρά τις προκλήσεις της παν-
δημίας και το αβέβαιο μέλλον 
σε όλες τις μεγάλες διοργανώ-
σεις, η ζήτηση για το Μουντι-
άλ στο Κατάρ έχει αγγίξει ανε-
πανάληπτα επίπεδα. Και δεν 

πρόκειται για εισιτήρια, αλλά 
για τις θέσεις των εθελοντών 
στα γήπεδα και τα διάφορα 
event που έχει ήδη σχεδιά-

σει η οργανωτική επιτροπή. 
Όπως αναφέρει η «AS», οι 
συμμετοχές έχουν σπάσει το 
φράγμα των 260.000, αστρο-
νομικός αριθμός τηρουμένων 
των καιρών, αλλά και του ότι 
απομένει πάνω από ενάμι-
σης χρόνος για την έναρξη 
του χειμερινού Παγκοσμίου 
Κυπέλλου, του πρώτου στη 
Μέση Ανατολή (Νοέμβριος-
Δεκέμβριος 2022).

Ο Βρετανό-κορεάτης οδηγός αυτοκινήτων, Τζακ 
Αϊτκεν, ο οποίος έγινε κάτι σαν... ήρωας στην 
Νότια Κορέα μετά το περυσινό ντεμπούτο του 
στην Φόρμουλα Ενα, ελπίζει να χρησιμοποι-
ήσει την δημοφιλία του, για να προκαλέσει το 
ενδιαφέρον των ομάδων που θέλουν να αξιο-
ποιήσουν την αγορά της ανατολικής Ασίας.
Ο Αϊτκεν, έκανε το ντεμπούτο του στην F1 με 
την Williams στο Grand Prix του Σακχίρ, ως 
αντικαταστάτης του Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος αντι-
κατέστησε τον Λιούϊς Χάμιλτον στην Mercedes, 
όταν ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής βρέ-
θηκε «θετικός» στον κορονοϊό.
«Υπήρχε μια μεγάλη ανταπόκριση -περισσότερο 
από ό,τι περίμενα- η οποία ήταν καταπληκτική, 
επειδή παραδοσιακά η Φόρμουλα Ενα, δεν ήταν 
τόσο δημοφιλής στην Κορέα», δήλωσε στην 
«South China Morning Post», ο γεννημένος στο 
Λονδίνο από Σκωτσέζο πατέρα και Κορεάτισσα 
μητέρα, ενώ πρόσθεσε: «Το ενδιαφέρον για τον 

μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ακόμη μικρό. 
Έχουμε πολλούς Κορεάτες φιλάθλους που έρχο-
νται σε επαφή με τον χώρο και περισσότερους 
που παρακολουθούν τους αγώνες λόγω της πα-
ρουσίας μου. Με ρωτούν διαρκώς να μάθουν 
λεπτομέρειες. Είναι σαφές, ότι ο μηχανοκίνητος 
αθλητισμός δεν είναι φθηνός. Ωστόσο, οι αγο-
ρές στην Ανατολή είναι πολύ ελκυστικές και η 
Κορέα είναι σίγουρα ψηλά στη λίστα. Εάν οι κα-
τασκευαστές μπορούν να με χρησιμοποιήσουν 
για να γίνουν πιο εμπορεύσιμοι, αυτό είναι θα 
ένα πραγματικό πλεονέκτημα».

Η Ολυμπιονίκης της πάλης, Ερικα Γουίμπι, πήρε θέση στο 
ζήτημα που ανέδειξε ο Ντικ Πάουντ, σχετικά με την προτε-
ραιότητα που θα έχουν οι αθλητές στον εμβολιασμό κατά 
της Covid-19, εν΄ όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, που θα 
φιλοξενηθούν το προσεχές καλοκαίρι στο Τόκιο.
Η πρωταθλήτρια από τον Καναδά, διαφωνεί με τον συ-
μπατριώτη της δικηγόρο, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος 
της ΔΟΕ και πρόεδρος της Παγκόσμιας Ενωσης κατά του 
Ντόπινγκ.
«Τα πιο σημαντικά άτομα που πρέπει να εμβολιασθούν 
πρώτα, είναι οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή, εκείνοι 
που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο και οι άνθρωποι 
που φιλοξενούνται στους οίκους μακροχρόνιας περίθαλ-
ψης», σχολίασε η Γουίμπι.
Υπενθυμίζεται, ότι υπολογίζεται πως περισσότεροι από 
15.000 αθλητές από σχεδόν κάθε χώρα του πλανήτη, ανα-
μένεται να ταξιδέψουν στο Τόκιο για τους Ολυμπιακούς 
και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, ότι κατά την επίσκεψή του στο 
Τόκιο τον περασμένο Νοέμβριο, ο πρόεδρος της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, είπε ότι οι αθλητές 
θα ενθαρρυνθούν προκειμένου να εμβολιασθούν, αλλά το 
εμβόλιο δεν θα είναι υποχρεωτικό για τη συμμετοχή τους 
στους Αγώνες.

Τουρνουά επίδειξης στην Αδελαϊδα πριν το Australian Open 

Μουντιάλ 2022 - Κατάρ: Πάνω από 260.000 συμμετοχές για εθελοντές

Ο Αϊτκεν θέλει να εκμεταλλευθεί την δημοφιλία του 

«Δεν έχουν προτεραιότητα 
στον εμβολιασμό οι αθλητές» 


