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11 Ιανουαρίου 2021                                                                         Ref. 005/2021 
 
Προς 
Υπουργό Υγείας 
Κωνσταντίνο Ιωάννου 
 
 
Αξιότιμε Υπουργέ Υγείας,  
 
 

ΘΕΜΑ: Άδικη μεταχείριση αθλητών ατομικών Ολυμπιακών αθλημάτων 
 
 
Ως Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας σεβόμαστε και κατανοούμε πλήρως τους 
αγώνες που καταβάλλετε για τη καταπολέμηση της πανδημίας που ταλαιπωρεί 
την ανθρωπότητα και κατ’ επέκταση το νησί μας. Θέλουμε, όμως, ως άνθρωποι 
του αθλητισμού να εκφράσουμε τη αγωνία μας όσον αφορά τα νέα διατάγματα.  
 
Από τη στιγμή που στη Β’ και Γ’ κατηγορία ποδοσφαίρου δικαιούνται οι  
ποδοσφαιριστές να προπονούνται, το λογικό θα ήταν να επιτρέπετε και στους 
αθλητές των Ολυμπιακών αθλημάτων με προτεραιότητα στους αθλητές των 
Εθνικών Ομάδων μόνο των αθλημάτων εξωτερικού χώρου και πιο συγκεκριμένα 
στα αθλήματα που δεν υπάρχει επαφή. Για παράδειγμα στα ατομικά αθλήματα 
τοξοβολίας, τένις, κολύμβησης, γκολφ κ.α. δεν υπάρχει επαφή μεταξύ των 
αθλητών ενώ εξ ’ορισμού των ιδίων των κανόνων υπάρχουν αποστάσεις.  
 
Γνωρίζετε ότι στο άθλημα της Τοξοβολίας με 31 Σωματεία στο ενεργητικό μας, με 
γήπεδα σε όλες τις πόλεις και  περίπου 500 αθλητές δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα 
λογω της αγωνιστικής δραστηριότητας; Κι εσείς κύριε Υπουργέ, όχι μόνο τους 
τιμωρήσατε αλλά στην ουσία τους λέτε, εμείς μόνο το ποδόσφαιρο αναγνωρίζουμε 
αφού επιτρέπετε μέχρι και τη Γ’ κατηγόρια να προπονείται, αλλά τους αθλητές μας 
της Εθνικής και Α’ κατηγορίας που είχαν πιθανότητες διάκρισης, όχι.  
 
Σαν ένδειξη της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζουμε το θέμα της 
πανδημίας σας πληροφορούμε ότι είμαστε από τις λίγες Ομοσπονδίες που από 
τον Σεπτέμβριο λειτουργούμε με ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με 
όλες τις απαιτήσεις των διαταγμάτων σας αλλα και τις ιδιομορφίες του 
αγωνίσματος,  το οποίο εμείς ετοιμάσαμε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο σας. 
 
Να μη ξεχνάμε ότι αυτή είναι Ολυμπιακή χρονιά και αρκετοί αθλητές των 
Ολυμπιακών Αθλημάτων θέλουν να προετοιμαστούν ώστε να διεκδικήσουν στο 
εξωτερικό τη πολυπόθητη πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 
Αυτοί οι αθλητές έπρεπε να βρίσκονται στα γήπεδα και να προπονούνται.  
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Γι’ αυτό σας παρακαλούμε όπως επιτρέψετε τουλάχιστον στους αθλητές της 
Εθνικής να συνεχίσουν τις προπονήσεις τους σύμφωνα με το πρωτόκολλο που 
μας έχετε ήδη εγκρίνει. 
 
Είμαστε σίγουροι για τη θετική σας ανταπόκριση. 

 
 
Με εκτίμηση 

                                             
Θεοφυλάκτου Ανδρέας                        Νίκος Νικολάου 
      Πρόεδρος             Γεν. Γραμματέας 


