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φαση για την παρουσία φιλάθλων, έτσι 
ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προετοι-
μασίες για την διαμονή και τα εισιτήρια», 
τόνισε η Χασιμότο, πέντε μήνες πριν από 
την προγραμματισμένη ημερομηνία για 
την Τελετή Εναρξης της κορυφαίας διορ-
γάνωσης (23/7-8/8).
Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, εί-
ναι αυξημένη η πιθανότητα να τηρηθεί 
διαφορετική πολιτική για τους κατοίκους 
της Ιαπωνίας και όσους θα ταξιδέψουν 
από το εξωτερικό.
Η Ιαπωνία βρίσκεται στη διαδικασία να 
επιτρέπει σε αλλοδαπούς αθλητές να ει-
σέλθουν στην επικράτειά της για τους 
Αγώνες, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Κάτι 
που θα «ανοίξει τον δρόμο» για τη διορ-
γάνωση δοκιμαστικών εκδηλώσεων και 
προκριματικών αγώνων για το Παγκό-
σμιο Κύπελλο της FIFA.
Σε κάθε περίπτωση, οι Ιάπωνες παραμέ-
νουν -στην πλειονότητα τους- δύσπιστοι 

Η
νέα πρόεδρος της οργανωτι-
κής επιτροπής των Ολυμπιακών 
Αγώνων του Τόκιο, Σέϊκο Χασι-
μότο, εξέφρασε την επιθυμία η 

μεγαλύτερη γιορτή του παγκόσμιου αθλη-
τισμού, να διεξαχθεί παρουσία θεατών, 
παρά τις ανησυχίες για την πανδημία του 
κορονοϊού. 
«Εξετάζοντας την διεξαγωγή των Ολυμπι-
ακών Αγώνων χωρίς φιλάθλους στις εξέ-
δρες, οι αθλητές θα αναρωτηθούν γιατί 
δεν υπάρχει κανείς στους Ολυμπιακούς 
και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, 
όταν άλλες σε διοργανώσεις επιτρέπεται 
η παρουσία θεατών», σχολίασε χαρακτη-
ριστικά η Χασιμότο, μιλώντας στην εφη-
μερίδα «Asahi Shimbun».
Ωστόσο, η πρώην Ολυμπιονίκης και 
υπουργός, υπογράμμισε πως η τελική 
απόφαση θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη 
της πανδημίας.
«Όλοι θέλουν να ληφθεί άμεσα μία από-
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για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Σύμφωνα με αρκετές δημοσκοπή-
σεις, περίπου το 80% των ερωτηθέντων, 
προτιμούν την ακύρωση ή μια νέα αναβο-
λή της κορυφαίας διοργάνωσης.
«Η υποστήριξη για την διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων δεν θα αυξηθεί, 
έως ότου αποκλείσουμε πολλές πηγές 
ανησυχίας για τη πανδημία του κορονο-
ϊού, συμπεριλαμβανομένης της σημαντι-
κής πίεσης στο ιατρικό σύστημα», σχολία-
σε με νόημα η Χασιμότο.

Η Χασιμότο θέλει Ολυμπιακούς Αγώνες με θεατές 

Αν αναλογιστεί κανείς την επιτυχία της 
συνεργασίας του με τον Πεπ στο παρελ-
θόν, είναι σαφές πως μια επανένωση 
θα έκανε την Σίτι δυνατότερη. Για την 
ακρίβεια, θα τους καθιστούσε φαβορί σε 
όποια διοργάνωση συμμετέχουν», ανέφε-
ρε ο Ριβάλντο.

Προφητικές οι δηλώσεις του 
πριν 3 μήνες για την φετινή 
κατάσταση της ομάδας του Κούμαν;
«Με λυπεί η κατάσταση της Μπαρτσελό-
να. Δεν πιστεύω πως έχουν χαρακτήρα 
αλλά ούτε τις δυνατότητες για να παλέ-
ψουν και να κατακτήσουν το Champions 
League. Δεν το βλέπω να γίνεται φέτος…
Πολλά μπορούν να αλλάξουν πάντως. Αν 
καταφέρουν να κερδίσουν κάποιον δυνα-

τό αντίπαλο στους «16» τότε ίσως να ανέ-
βει και η ψυχολογία της ομάδας και να 
αλλάξουν τα πάντα».
Ο 48χρονος πλέον Ριβάλντο προέβλεψε 
ότι η Μπάρτσα θα υποφέρει χωρίς Σου-
άρες σε ματς του Champions League ή 
απαιτητικά παιχνίδια, «γιατί εξακολουθεί 
να έχει ομαδάρα (;), αλλά θα της λείψει 
πάρα πολύ στο Champions League ή σε 
πολύ σκληρά ματς κόντρα σε Ρεάλ Μαδρί-
της, Ατλέτικο, Σεβίλλη…».
Για την διαφαινόμενη αλλαγή διοίκησης, 
επισήμανε ότι «αν αυτή είναι η λύση, ας 
γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», ενώ 
για το μέχρι τώρα έργο του Ρόναλντ Κού-
μαν συμπλήρωσε πως «αρχικά μαζί του, 
πίστευα ότι μπορεί να αλλάξει την κατάστα-
ση, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει δείξει. ».

Ο 
Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ο 
οποίος έκανε σπουδαία καριέρα 
στην Μπαρτσελόνα, ενώ πέρασε 
και από τα ελληνικά γήπεδα φο-

ρώντας την φανέλα του Ολυμπιακού και 
της ΑΕΚ.

Μίλησε για την περίπτωση 
μεταγραφής του Μέσι στην Σίτι
«Ο Γκουαρντιόλα έχει φτιάξει μία από 
τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, τρέ-
χοντας ένα σερί 19 συνεχόμενων νικών 
και τα πάνε καλά σε εγχώριο και μη, επί-
πεδο. Η Σίτι είναι ένας πολύ πλούσιος 
σύλλογος, πράγμα που τους επιτρέπει να 
παίρνουν τους καλύτερους παίχτες, γι’ 
αυτό πιστεύω πως θα ήταν ένας εξαιρετι-
κός προορισμός για τον Μέσι, αν έφευγε 
από την Μπαρτσελόνα.
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Ριβάλντο: Η Μάντσεστερ Σίτι με Μέσι 
θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος! 
Ο Ριβάλντο είναι 
γνωστό ότι δεν μα-
σάει τα λόγια του! 
Και οι γνώσεις του 
πάνω στην μπαλίτσα 
είναι τοπ επιπέδου. 
Έχει μεγάλη αξία η 
γνώμη του αφού από 
μπάλα καντάρια…


