
ΣΟΦΙΑ ΝΑΙΣΙΔΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ



Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγϊνεσ 2020, επίςθμα γνωςτοί
ωσ Αγϊνεσ τθσ 32θσ Ολυμπιάδασ, γνωςτοί και ωσ Τόκιο 2020,
είναι μια διεκνισ ακλθτικι διοργάνωςθ που κα λάμβανε χϊρα
ςτο Τόκιο από τισ 24 Ιουλίου ζωσ τισ 9 Αυγοφςτου 2020, αλλά
αναβλικθκε Ραραςκευι 23 Ιουλίου 2021 ζωσ Κυριακι 8
Αυγοφςτου, λόγω ανθςυχιϊν για τθν πανδθμία του κορωνοιοφ.

ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ



Το Τόκιο είναι μια από τισ πλζον ευχάριςτεσ πόλεισ ςτον κόςμο.
Ζχει υποδομζσ εντελϊσ καινοφριεσ και πρωτοποριακζσ και 
χϊρουσ για όλα τα ακλιματα. Ρροςφζρει, επίςθσ, τισ 
μεγαλφτερεσ εγγυιςεισ αςφάλειασ, ςτον ταραγμζνο ςθμερινό 
κόςμο. 
Ωςτόςο, οι Ιάπωνεσ δεν αρκοφνται ςτα αυτονόθτα και 
προετοιμάηονται κάνοντασ πράγματα ςχεδόν εξωπραγματικά. 

ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ



Ρερίπου 2,5 διςεκατομμφρια ευρϊ - πζραν των αρχικά
προχπολογιςμζνων 11,5 δις. ευρϊ - ενδζχεται να αυξθκεί
το κόςτοσ για τθ διεξαγωγι των Ολυμπιακϊν Αγϊνων,
ςφμφωνα με ςθμερινζσ εκτιμιςεισ τθσ ιαπωνικισ
οικονομικισ εφθμερίδασ Nikkei.

ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ



Η οικονομικι ηωι τθσ χϊρασ μοιάηει να γυρίηει γφρω από τουσ Αγϊνεσ. Το
ραντεβοφ για τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του Τόκιο κατόρκωςε, επίςθσ, να
φζρει πιο κοντά γίγαντεσ τθσ βιομθχανίασ που είναι ανταγωνιςτζσ.

Ζτςι, ανάμεςα ςτουσ χορθγοφσ βρίςκονται δφο αντίπαλεσ εκνικζσ
αεροπορικζσ, δφο τράπεηεσ, δφο αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, τρία ταξιδιωτικά
πρακτορεία. Το πρακτορείο Dentsu που ανζλαβε το μάρκετινγκ των
Αγϊνων ζκοψε ςε μικρζσ φζτεσ το «ολυμπιακό γλυκό», ϊςτε να
ςυμμετζχουν και εταιρείεσ που δεν ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τα ακλιματα.

ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ
Ζνα από τα βαςικά προβλιματα τθσ Ιαπωνίασ είναι και το πιο
απρόςμενο: τον Αφγουςτο ςτο Τόκιο κάνει υπερβολικι ηζςτθ, ζνασ
καφςωνασ με τθν ονομαςία mushi-atsui πυρϊνει τθν πόλθ, ηζςτθ με
υγραςία μαηί.
Αυτό ςθμαίνει ότι ο μαρακϊνιοσ, για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει
μεταξφ 12 και 3 το μεςθμζρι. Επίςθσ, εκείνθ τθν εποχι ξεκινοφν οι
τυφϊνεσ ςτθν Ιαπωνία, οι οποίοι παραλφουν το Τόκιο επί πολλζσ μζρεσ.



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ
Η αναβολι των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του Τόκιο κα επιτρζψει ςτουσ
ακλθτζσ που ζχουν τιμωρθκεί ζωσ το 2020 να προκρικοφν ςτουσ Αγϊνεσ
το επόμενο ζτοσ, κακϊσ οι απαγορεφςεισ ντόπινγκ βαςίηονται ςε χρονικζσ
περιόδουσ και όχι ςε γεγονότα.
Η τυπικι ποινι βάςει του κϊδικα WADA για ντόπινγκ είναι μια τετραετισ
απαγόρευςθ και αυτό ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να ςυνδζεται με τον
Ολυμπιακό κφκλο. Αλλά ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, φυςικά, είναι μια
ανωμαλία κακϊσ οι Ολυμπιακοί μετατζκθκαν και οριςμζνοι ακλθτζσ να
επωφελθκοφν από αυτό.



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ
Ζτοιμοι να κάνουν τα test event τον Μάρτιο του 2021, δθλϊνουν οι διοργανωτζσ των 
Ολυμπιακϊν Αγϊνων του Τόκυο, μετά το τετραεκνζσ μίτινγκ γυμναςτικισ ενϊπιον 
χιλιάδων κεατϊν με τθ ςυμμετοχι 22 γυμναςτϊν από ωςία, Κίνα, ΗΡΑ και 8 από τθν 
Ιαπωνία.
Οι γυμναςτζσ με καταγωγι εκτόσ Ιαπωνίασ τζκθκαν ςε καραντίνα 14 θμερϊν.
Στουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ αναμζνεται να ςυμμετάςχουν 11.000 ακλθτζσ από 206 χϊρεσ 
και ςτουσ Ραραολυμπιακοφσ 4.400 ακλθτζσ.
Ειδικι ομάδα αντιμζτρων κορωνοϊϊν, από αξιωματοφχουσ τθσ ιαπωνικισ κυβζρνθςθσ, τθσ 
μθτροπολιτικισ κυβζρνθςθσ του Τόκιο και των διοργανωτϊν, αξιολογεί πικανά ςενάρια 
και μζτρα που κα διαςφαλίςουν τθν επιτυχι διοργάνωςθ των Αγϊνων το 2021.



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ

Μπζιημπολ/ςοφτμπολ
Ακλθτικι Αναρρίχθςθ
Καράτε 
Σκζιτμπορντ
Σζρφινγκ

ΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Άρςθ Βαρϊν (-1) : Μείωςη μίασ ανδρικήσ κατηγορίασ
Επιτραπζηια Αντιςφαίριςθ (+1) : Μεικτό διπλό
Ιςτιοπλοΐα : Κατάργηςη Νάκρα 17 και ζνταξη του Μικτοφ 

Foiling
Καλακόςφαιρα 3on3 (+2) : Ανδρών & Γυναικών
Κανό : Μεταφορά τριών αγωνιςμάτων από τουσ άνδρεσ 

ςτισ γυναίκεσ
Κολφμβθςθ (+3) : 800μ.(Α) & 1500μ.(Γ), Μικτή 4x100μ. 

Μικτήσ ομαδικήσ
Κωπθλαςία : Μεταφορά μιασ ανδρικήσ κατηγορίασ ςτισ 

γυναίκεσ
Ξιφαςκία (+2) : Ομαδικά Ανδρών & Γυναικών
Ροδθλαςία BMX (+2) : BMX Freestyle Park Ανδρών & 

Γυναικών
Ροδθλαςία Ρίςτασ (+2) : Μάντιςον Ανδρών & Γυναικών
Ρυγμαχία : Μεταφορά δφο κατηγορίων από τουσ άνδρεσ 

ςτισ γυναίκεσ
Σκοποβολι : Μεταφορά τριών αγωνιςμάτων Ανδρών ςε 

Μιικτά
Στίβοσ (+1) : 4x400μ Μικτή
Τοξοβολία (+1) : Μικτή ομαδική
Τηοφντο (+1) : Μικτή ομαδική
Τρίακλο (+1) : Σκυταλοδρομία Μικτή ομαδική

Σφνολο (+15)



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ
Τθν 25θ Μαρτίου 2021 κα ξεκινιςει θ Λαμπαδθδρομία τθσ Ολυμπιακισ Φλόγασ για 
τουσ Αγϊνεσ «Τόκιο 2020», όπωσ ανακοίνωςαν οι διοργανωτζσ.
Ζνα χρόνο πριν τθν προαναφερκείςα θμερομθνία και ςυγκεκριμζνα τον Μάρτιο του 
2020 είχε φτάςει θ Φλόγα ςτθν Ιαπωνία μετά τθν Τελετι Αφισ ςτθν Αρχαία Ολυμπία.
Η Ολυμπιακι Φλόγα βρίςκεται πλζον ςτθν ιαπωνικι πρωτεφουςα και κα ξεκινιςει το 
ταξίδι τθσ ςτισ 25/03/2021 από τθν περιοχι τθσ Φουκουςίμα, που επλιγθ από τθν 
πυρθνικι καταςτροφι μετά τον ςειςμό και το τςουνάμι του 2011.
Πςον αφορά τθν Λαμπαδθδρομία που κα μεταφζρει τθν Φλόγα ςτουσ 47 νομοφσ τθσ 
Ιαπωνίασ, κα διεξαχκεί με το ςφνκθμα «Η ελπίδα φωτίηει τον δρόμο μασ».



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ

Το ειδικά ςχεδιαςμζνο Ολυμπιακό Χωριό των ακλθτϊν πρζπει να είναι το
αςφαλζςτερο μζροσ ςτο Τόκιο κατά τθ διάρκεια των Ολυμπιακϊν Αγϊνων. Η
πλειονότθτα των ακλθτϊν κα διαμζνει ςτο Ακλθτικό Χωριό.
Οι ακλθτζσ δεν κα μπορζςουν να μείνουν ςτο Χωριό κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ
διοργάνωςθσ των Αγϊνων. Πταν τελειϊνουν οι αγϊνεσ τουσ, κα ζχουν μία - δφο
θμζρεσ και μετά κα αναχωροφν για τθν πατρίδα τουσ. Η περίοδοσ παραμονισ
μεγαλφτερθσ διάρκειασ ςε ζνα Χωριό αυξάνει τισ πικανότθτεσ για προβλιματα.

ΟΛΥΜΡΙΑΚΟ ΧΩΙΟ

https://www.iefimerida.gr/spor/olympiako-horio-asfalestero-meros-sto-tokio



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ

Ο πρόεδροσ τθσ ΔΟΕ Τόμασ Μπαχ αποκάλυψε: «Σεβόμενοι τον ιαπωνικό λαό και
προκειμζνου να τον προςτατεφςουμε, η ΔΟΕ θα καταβάλει την μεγαλφτερη δυνατή
προςπάθεια ώςτε όςο το δυνατόν περιςςότεροι από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτουσ
Ολυμπιακοφσ Αγώνεσ αλλά και τουσ θεατζσ που θα ζρθουν εδώ, να ζχουν εμβολιαςτεί,
αν μζχρι τότε είναι διαθζςιμο το εμβόλιο. Αυτό μασ δημιουργεί την αιςιοδοξία ότι θα
μποροφμε να ζχουμε θεατζσ ςτα ςτάδια των Ολυμπιακών Αγώνων και επίςησ ότι οι
θεατζσ θα απολαφςουν ζνα αςφαλζσ περιβάλλον».

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΟΤ 

https://gr.euronews.com/2020/11/16/emvoliasmenoi-oi-simmetexontes-stous-olympiakous-agones-tou-tokyo



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ

Η Οργανωτικι Επιτροπι των Ολυμπιακϊν και Ραραολυμπιακϊν Αγϊνων του Τόκιο
παρουςίαςε τισ επίςθμεσ ςτολζσ που κα φοράνε οι εκελοντζσ και το προςωπικό ςτουσ
χϊρουσ των αγϊνων και το Ολυμπιακό Χωριό (Field Cast), κακϊσ και οι εκελοντζσ που
κα βρίςκονται ςτθν πόλθ (City Cast).
Οι ςτολζσ κα προςφζρουν άνεςθ και προςταςία από τθ ηζςτθ και τθν υγραςία και
ζχουν ιδθ δοκιμαςτεί ςτισ ίδιεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που αναμζνεται να επικρατοφν τθν
περίοδο των Ολυμπιακϊν Αγϊνων.

ΣΤΟΛΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

https://www.greecejapan.com/aytes-einai-oi-stoles-ton-ethelonton-stoys-olympiakoys-agones-toy-tokio-2020/



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ
ΟΛΥΜΡΙΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μετάλλια από 100% ανακυκλωμζνα υλικά.
Η Οργανωτικι Επιτροπι των Ολυμπιακϊν Αγϊνων του Τόκιο δθμιοφργθςε ζνα
καινοτόμο project, ςφμφωνα με το οποίο κα φτιάξει περίπου 5.000 χρυςά, αςθμζνια και
χάλκινα μετάλλια από ανακυκλωμζνα θλεκτρονικά καταναλωτϊν, όπωσ τα τθλζφωνα.
Η επιτροπι απευκφνκθκε επίςθσ ςε εταιρείεσ όπωσ θ Nokia και θ Motorola, ενϊ ζπειςε
εκατοντάδεσ ςυλλζκτεσ να κατεβάςουν από τα ςυρτάρια τουσ τα ςκονιςμζνα κινθτά
παλιάσ τεχνολογίασ.

https://www.protagon.gr/epikairotita/tokio-2020-i-olybiada-tis-anakyklwsis-kai-tou-perivallontos-44341839907



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ
ΟΛΥΜΡΙΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία ζνδυςθσ Asics, που επελζγθ από τουσ Ιάπωνεσ για
να ντφςει τουσ ακλθτζσ τθσ χϊρασ, κα δθμιουργιςει όλα τα
επίςθμα ροφχα τθσ διοργάνωςθσ από ανακυκλωμζνα υλικά
και από χρθςιμοποιθμζνα ροφχα.
Επίςθσ, όλα τα ςουβενίρ και τα αναμνθςτικά ράβονται από
100 ανακυκλωμζνα υλικά.

https://www.protagon.gr/epikairotita/tokio-2020-i-olybiada-tis-anakyklwsis-kai-tou-perivallontos-44341839907



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ
ΟΛΥΜΡΙΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απόλυτθ απαγόρευςθ του καπνίςματοσ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, κλειςτοφσ και ανοικτοφσ.
Δαπάνθ 330 εκατομμυρίων δολαρίων, προκειμζνου το υδρογόνο να είναι πθγι ενζργειασ

για το Ολυμπιακό Χωριό, για τουλάχιςτον 100 λεωφορεία, για τθν αίκουςα Τφπου και τουσ
ξενϊνεσ των ακλθτϊν.

Το Ολυμπιακό Χωριό ζχει ςχεδιαςτεί ωσ ζνα νζο μοντζλο βιϊςιμθσ ςτζγαςθσ ςτθν πόλθ,
με αντλίεσ κερμότθτασ, με καλαςςινό νερό και βιοαζριο από απορρίμματα τροφίμων, με
ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ τθσ πόλθσ με τθ φφςθ. Αν επιτευχκεί το όραμα τθσ επιτροπισ, το
Τόκιο κα μποροφςε να ανεβάςει ςθμαντικά τον πιχθ για τισ μελλοντικζσ διοργανϊςεισ, οι
οποίεσ ςυνικωσ μετά το πζρασ τουσ, αφινουν τεράςτια «αποτυπϊματα» άνκρακα. Οι
αγϊνεσ του ίο το 2016 άφθςαν ανκρακικό αποτφπωμα μεγαλφτερο από τισ ετιςιεσ
εκπομπζσ 35 χωρϊν μαηί.

https://www.protagon.gr/epikairotita/tokio-2020-i-olybiada-tis-anakyklwsis-kai-tou-perivallontos-44341839907



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ
ΟΛΥΜΡΙΑΔΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Maglev, θ ναυαρχίδα των ιαπωνικϊν μεταφορϊν.  Τα τρζνα maglev, θ γενιά 
τρζνων υψθλισ ταχφτθτασ με ςυρμοφσ μαγνθτικισ αιϊρθςθσ.
Η κυβζρνηςη φιλοδοξεί να ζχει θζςει ςε λειτουργία το τρζνο μαγνητικήσ 
αιώρηςησ, το οποίο ςε δοκιμαςτική διαδρομή, άγγιξε τα 603 χμ/ώρα.

Τα Robot Taxi. Ο ιαπωνικόσ κολοςςόσ θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν DeNA 
ςχεδιάηει να βγάλει ςτθν κυκλοφορία τα ταξί χωρίσ οδθγό. Τα Robot Taxi θα 
αναλάβουν την μεταφορά αθλητών και τουριςτών από και προσ τισ αθλητικζσ 
εγκαταςτάςεισ.

https://www.cnn.gr/tech/story/43879/tokio-2020-giati-aytoi-oi-olympiakoi-kerdizoyn-to-xryso-stin-kainotomia



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ
ΟΛΥΜΡΙΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι Ιάπωνεσ υςτεροφν ςτα αγγλικά και, γενικϊσ, τισ ξζνεσ γλϊςςεσ, τθν
κακοδιγθςθ των τουριςτϊν κα αναλάβουν τα άψυχα, πλθν
αποτελεςματικά, ανκρωποειδι που κα απαντοφν ςε όςα μπορεί να
ρωτιςει ζνασ ταξιδιϊτθσ. Ενθμζρωςθ για ςυγκοινωνίεσ, ςυμβουλζσ για
τθν κουλτοφρα, tips για φαγθτό και ψυχαγωγία.

https://www.cnn.gr/tech/story/43879/tokio-2020-giati-aytoi-oi-olympiakoi-kerdizoyn-to-xryso-stin-kainotomia



ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΚΙΟ
ΟΛΥΜΡΙΑΔΑ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

https://www.cnn.gr/tech/story/43879/tokio-2020-giati-aytoi-oi-olympiakoi-kerdizoyn-to-xryso-stin-kainotomia

Θεαματικι βροχι τεχνθτϊν μετεωριτϊν κα διατρζχει το νυχτερινό ουρανό τθσ τελετισ
ζναρξθσ. Οι επιςτιμονεσ ςχεδιάηουν ζνα μικροδορυφόρο κυβικοφ ςχιματοσ που κα
εκτοξεφει μικροςφαιρίδια διαμζτρου περίπου τριϊν εκατοςτϊν από άγνωςτο, προσ το
παρόν, υλικό. Κινοφμενεσ με ταχφτθτα οκτϊ χιλιομζτρων ανά δευτερόλεπτο οι
μικροςκοπικζσ βολίδεσ, λόγω τριβισ, κα λάμπουν ςαν πραγματικά αςτζρια που πζφτουν. Η
ιδζα κα ςτοιχίςει τζςςερα εκατομμφρια δολάρια και κα υλοποιθκεί από μία αςτρονομικι
εταιρεία (ALE) ςε ςυνεργαςία με τουσ κορυφαίουσ ιαπωνικϊν πανεπιςτθμίων.




