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Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΤΟ «ΣΦΥΡΙΓΜΑ» ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ 
Το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα  

της κοινωνικής αποστασιοποίησης, αλλάζοντας προσωρινά τους όρους της φυσικής άθλησης  

 
Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής και ο αθλητισμός δεν 
αποτελεί εξαίρεση. Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που λήφθηκαν για περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού, επέδρασαν ιδιαίτερα στον επαγγελματικό αθλητισμό, τη διεξαγωγή των 
παντός είδους αθλητικών εκδηλώσεων, αλλά και στην επ’ αόριστον αναβολή τοπικών και διεθνών 
αθλητικών διοργανώσεων.  

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του 
Αθλητικού Κέντρου στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, όπου φιλοξενούνται 
ημερησίως τουλάχιστον 1200 άτομα, 
ήταν ανάμεσα στις πρώτες 
πανεπιστημιακές υποδομές  που εξ’ 
ανάγκης ανέστειλαν τη λειτουργία τους 
από τις 16 Μαρτίου 2020 και εντεύθεν. 
Έκτοτε εξακολουθεί να λειτουργεί με 
προσωπικό ασφαλείας, ενώ σχεδόν δύο 
μήνες αργότερα και συγκεκριμένα από 
τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, άρχισε δειλά-
δειλά να επιστρέφει σε ρυθμούς «νέας 

κανονικότητας» παρέχοντας ανοικτή πρόσβαση σε φοιτητές και προσωπικό αποκλειστικά στα εξωτερικά 
γήπεδα τένις. Από τις 21 Μαΐου -αναλόγως και των άρσεων στα περιοριστικά μέτρα- άρχισαν να 
χρησιμοποιούνται και άλλοι εξωτερικοί χώροι αναφορικά με αθλητικές δραστηριότητες όπως το 
ποδόσφαιρο, το φούτσαλ, σαφώς όμως με μειωμένους αριθμούς ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας 
και σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα υγειονομικά διατάγματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 
Είναι γνωστό, ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει επιλεγόμενα μαθήματα αθλητισμού σε όλους 
τους φοιτητές/τριες του, σε πληθώρα ομαδικών και ατομικών αθλημάτων, καθότι με το ίδιο πρακτικό 
σκεπτικό έχουν αναπτυχθεί παράλληλα αθλητικά προγράμματα που απευθύνονται σε όλα τα μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας. Επίσης, το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα συμμετέχει επίσημα και με 
μεγάλη επιτυχία στα πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού και της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ενώ η παρουσία του είναι έντονη και σε διεθνές επίπεδο και 
συγκεκριμένα στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε διεθνείς διοργανώσεις Πανεπιστημιακού 
αθλητισμού, καθώς και σε Παγκόσμια πρωταθλήματα μέσω της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.  
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Στόχος του Συμβουλίου Αθλητισμού 
του Πανεπιστημίου Κύπρου από της 
ιδρύσεώς του, είναι όλα τα μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας να γίνουν 
κοινωνοί των αθλητικών ιδεωδών 
κατόπιν ενεργής συμμετοχής στα 
διάφορα αθλητικά προγράμματα και 
επιπλέον, μετά την κατάκτηση του 
αντικειμένου σπουδών τους οι 
φοιτητές, εκτός από άρτια 
καταρτισμένοι επιστήμονες, να είναι 
αθλούμενοι πολίτες, οι οποίοι 
φροντίζουν για την καλή φυσική 
κατάσταση της υγείας τους, ως μέρος 
της καθημερινής πολιτισμικής τους 
ταυτότητας.  
 
Επιδιώκοντας να ανακαλύψουμε περισσότερα για το πως έχουν επηρεαστεί οι φοιτητές/τριες και όχι 
μόνο από τη μη ενασχόλησή τους με τα αθλητικά δρώμενα, λόγω των περιοριστικών μέτρων, αλλά και 
συναφείς πληροφορίες όπως για το πότε θα επαναλειτουργήσει πλήρως το Αθλητικό Κέντρο και ποιοι 
είναι οι μελλοντικοί του στόχοι, επικοινωνήσαμε με τον Υπεύθυνο του Κέντρου, κ. Μιχάλη Κρασιά. Ο 
ίδιος μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο αθλητισμός ήταν το πρώτο πράγμα που έχει πληγεί βαριά και 
ίσως το τελευταίο που θα επανέλθει στην «κανονική του ροή». Το Αθλητικό Κέντρο έχοντας αναστείλει 
προληπτικά και προδραστικά όλες του τις δραστηριότητες σύμφωνα με τις οδηγίες των Πρυτανικών 
Αρχών ακολουθεί αδιαλείπτως τα εκδοθέντα πρωτόκολλα του Τομέα Ασφάλειας και Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνεπώς το ενδεχόμενο για την πλήρη επαναλειτουργία του, θα εξαρτηθεί 
οπωσδήποτε από τη διακύμανση στην καμπύλη των επιδημιολογικών δεδομένων. Πιο κάτω 
παρατίθενται συνοπτικά και με περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το Αθλητικό Κέντρο, όπως και 
συναφείς πληροφορίες για τις αθλητικές του δραστηριότητες. 
 
Επαναλειτουργία: 
Από τις 11 Ιουνίου, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα διεξαχθούν αγώνες κεκλεισμένων των θυρών. Υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα να αποφασιστεί να συνεχιστεί τα Παγκύπρια Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα, οπότε 
οι ομάδες του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα αρχίσουν την προετοιμασία τους, μόλις τα διατάγματα το 
επιτρέψουν, ούτως ώστε να είναι έτοιμες για να διεκδικήσουν τον πολυπόθητο τίτλο. Τα πρωταθλήματα 
που διεξάγονται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού για το τρέχον εξάμηνο 
(Φεβρουάριος – Μάιος) και που δεν έχουν ολοκληρωθεί είναι: (1) Καλαθόσφαιρα Ανδρών, (2) 
Πετόσφαιρα Γυναικών, και (3) Futsal Ανδρών και Γυναικών. 
 
Οι προπονήσεις των ακαδημιών Πετόσφαιρας του Αθλητικού Πανεπιστημιακού Ομίλου Κύπρου οι 
οποίες διακόπηκαν περι τα μέσα Μαρτίου αναμένουμε να ξεκινήσουν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες 
με πιθανότερο σενάριο τις αρχές Ιουνίου. 
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Ο Όμιλος Υπαίθριων Δραστηριοτήτων που προσφέρει αθλητικά δρώμενα για ορεινή πεζοπορία και 
ποδηλασία, ορειβασία, χιονοδρομίες και κανό-καγιάκ, θα επανεκκινήσει μόλις το επιτρέψουν τα 
πολιτειακά  διατάγματα, το πιθανότερο μέσα στον Ιούνιο.  Εδώ αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Όμιλος 
Καταδύσεων δίνει την ευκαιρία στην πανεπιστημιακή κοινότητα να αποκτήσει δίπλωμα «Scuba diving» 
και για όσα πρόσωπα ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν σε πιο προχωρημένη εκπαίδευση παρέχει δίπλωμα 
«Advance Scuba Diving». Επίσης διοργανώνει θαλάσσιες εξορμήσεις με όσα πρόσωπα έχουν εκπαιδευτεί 
κατάλληλα και είναι κάτοχοι των εν λόγω διπλωμάτων.  
 
ASA GAMES, Ισραήλ – EUSA GAMES, Βελιγράδι 2020: 
Τον περασμένο Μάρτιο οι ομάδες του Αθλητικού Κέντρου και συγκεκριμένα η γυναικεία ομάδα του 
Beach Volleyball, η ανδρική ομάδα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, η ομάδα της Αντισφαίρισης και 
ομάδες ανδρών και γυναικών της Καλαθόσφαιρας 3x3, θα συμμετείχαν στο «ASA GAMES» στο Ισραήλ, 
δυστυχώς όμως λόγω της πανδημίας, αναβλήθηκαν έχοντας επαναπρογραμματιστεί για τον Μάρτιο του 
2021. 
 
Επίσης τον προσεχή Ιούλιο, οι ομάδες του Αθλητικού Κέντρου και συγκεκριμένα η γυναικεία ομάδα 
Beach volleyball, η ομάδα ανδρών της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και η ομάδα του Τάε Κβο Ντο, οι 
οποίες θα λάμβαναν μέρος στα «EUSA GAMES» που διοργανώνονται από την European Universities 
Sports Association στο Βελιγράδι, δεν θα λάβουν μέρος, κατόπιν αναβολής και αυτών των 
διοργανώσεων. 
 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα: 
Στα Παγκόσμια Πανεπιστημιακά Πρωταθλήματα που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (FISU) και συμμετέχουν Εθνικές ομάδες, οι πιο κάτω φοιτητές/τριες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισαν την συμμετοχή τους:  
• Αθλήτριες Κατερίνα και Αναστασία Γιασουμή, Beach volleyball. 
• Αθλητής Ανδρέας Μιλτιάδης, Cycling.  
• Αθλητές Νικόλας Βασιλείου, Στέφανος Νικολαΐδης και Πέτρος Αναστασίου, Shooting Sport. 
 
Δυστυχώς όμως τα Παγκόσμια Πανεπιστημιακά Πρωταθλήματα για Cycling και Beach Volleyball 
ακυρώθηκαν. Όσο αφορά το Shooting Sport, αναμένεται ενημέρωση από τη FISU, όπως επίσης 
ενημέρωση αναμένεται και για το «FISU Forum». 
 
Πρωταθλήματα που χάθηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020: 
Τα πρωταθλήματα που προκηρύχθηκαν, αλλά δεν άρχισαν ένεκα της πανδημίας, είναι η Επιτραπέζια 
Αντισφαίριση,  η Αντισφαίριση Γυναικών, Sambo και Beach Volleyball Ανδρών – Γυναικών. Όσον αφορά 
τα εσωτερικά πρωταθλήματα που διοργανώνει το Αθλητικό Κέντρο και που προκηρύχθηκαν, αλλά δεν 
διεξήχθησαν, αυτά είναι της καλαθόσφαιρας 3x3, του futsal και της αντισφαίρισης.  
 
Ας σημειωθεί ότι για το εαρινό εξάμηνο 2019/2020, τα μαθήματα που πρόσφερε το Συμβούλιο 
Αθλητισμού ήταν: Αντισφαίριση, Δια βίου Φυσική Κατάσταση, Καλαθόσφαιρα, Πετόσφαιρα, 
Ποδόσφαιρο, Σκουός και Ταε Κβο Ντο, ενώ για το χειμερινό εξάμηνο 2020/2021, το Συμβούλιο 
Αθλητισμού θα προσφέρει μαθήματα για Αεροβική Γυμναστική, Αντιπτέριση, Αντισφαίριση, Δια βίου 
Φυσική Κατάσταση, Ποδόσφαιρο, Σκουός και Τζούντο. 
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Τα Παγκύπρια πρωταθλήματα Αντρών και Γυναικών Β΄ κατηγορίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Πετόσφαιρας στα οποία συμμετέχουν οι ομάδες του Αθλητικού Πανεπιστημιακού Ομίλου Κύπρου έχουν 
διακοπεί οριστικά. Επίσης οριστικά διακόπηκαν και τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας 
όπου το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει με ομάδες αγοριών U14, U16 και U18 καθώς και κοριτσιών 
U14, U16. Οι ομάδες αγοριών και κοριτσιών U14 διεκδικούσαν με μεγάλες αξιώσεις ακόμα και τον τίτλο 
του πρωταθλητή. 
 
Αθλητική Καλοκαιρινή Σχολή για παιδιά και εφήβους 
Η Αθλητική Καλοκαιρινή Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, που έχει γίνει θεσμός με 
τεράστια επιτυχία κατά τα τελευταία επτά 
χρόνια και που απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 
από 6 μέχρι και 15 ετών, θα ήταν ευχής έργο να 
λειτουργήσει από τις 22 Ιουνίου 2020 για 
περίοδο τεσσάρων εβδομάδων. Στη Σχολή 
συμμετέχουν παιδιά από όλα τα μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, μικρότερα 
αδέλφια φοιτητών, αλλά και άτομα εκτός του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε παιδί, μπορεί να 
αποφασίσει αν επιθυμεί να συμμετέχει σε μία, 
δύο, τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Ωστόσο, το 
Γυμναστήριο με την αίθουσα οργάνων θα 
παραμείνει κλειστό μέχρι να το επιτρέψουν οι 
συνθήκες. Παραπλεύρως, από τον προσεχή Σεπτέμβριο και έπειτα, το Αθλητικό Κέντρο θα μπορούσε να 
ανοίξει για όλους.  
 
Αναπόφευκτα ο SARs-CοV-2 έχει αλλάξει την καθημερινότητα και την οργάνωση της ζωής μας, ενώ 
φαίνεται πως τείνει να αλλάξει και τον τρόπο που θα διαβιούμε στο μέλλον. Σε αυτούς τους «περίεργους  
καιρούς», η ικανότητα του αθλητισμού να φέρει τους ανθρώπους σε επαφή επηρεάστηκε περισσότερο 
από ποτέ.  
 
Είναι σαφές, πώς η εξάπλωση του κορωνοϊού έχει επισύρει πολυεπίπεδες και πολύπτυχες  επιπτώσεις 
που ειδικότερα στο πλαίσιο των αθλητικών ενασχολήσεων, τραυματίζουν τη φυσική ροπή των 
ανθρώπων και για φυσική επικοινωνία. Οι δραστηριότητες για σωματική άσκηση και άθληση 
μειώθηκαν. Κι αυτό δεν μπορεί να μας αφήνει ικανοποιημένους, καθώς η έμμεση και παθητική 
ενασχόληση με τον αθλητισμό, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να αποτελέσει βασικό κομμάτι της 
κοινωνικής ζωής, των διαπροσωπικών σχέσεων που προϋποθέτει. 
 
Καλούμαστε ωστόσο, να διαχειριστούμε τις καταστάσεις με γνώμονα τη διαφύλαξη της υγείας μας και 
τον περιορισμό των παρεπόμενων. Η καταπολέμηση του υγειονομικού προβλήματος συνιστά «αθλητικό 
αγώνα» που εμπεριέχει την πρόκληση, τον συναγωνισμό, το απρόβλεπτο του αποτελέσματος, την 
έντονη εκδήλωση και έκφραση συναισθημάτων. Σε αυτό τον αγώνα όμως, θα πρέπει να μείνουμε 
ενωμένοι, να εργαστούμε  ομαδικά με σεβασμό και συνέπεια, αποβλέποντας στο έπαθλο/βραβείο που 
δεν είναι άλλο από το πολύτιμο αγαθό της υγείας για όλους.   
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Η πανδημία μπορεί να έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά όχι την εστίαση στην ενίσχυση 
του ρόλου του αθλητισμού. Διότι ο αθλητισμός ως ανθρώπινη αξία αφορά στην παιδεία, την καλλιέργεια 
του ανθρώπου και εντέλει στην κοινωνικοποίησή του, σε ένα διαρκή πολυθεματικό αγώνα για φυσική 
επιβίωση και αναπροσαρμογή σε αντίξοες συνθήκες. 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου όντας διεκδικητής και διοργανωτής παγκόσμιων και ευρωπαϊκών 
πρωταθλημάτων, με την πρώτη ευκαιρία επίκειται να διοργανώσει εκ νέου ένα μεγάλο αθλητικό 
γεγονός με εορταστικό χαρακτήρα, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η Κύπρος και επίσημα πλέον με 
βάση διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα που κυκλοφορούν, θεωρείται εκ των ασφαλέστερων 
προορισμών ανά την υφήλιο, όπου μια τέτοια διοργάνωση, θα μπορούσε να λάβει χώρα. Έτσι, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου με σημαία το «ευ αγωνίζεσθαι» για τη ευγενή άμιλλα, θα προσελκύσει αθλητικό, 
όπως και ευρύτερων μορφών τουρισμό. 
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