14.05.2008 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΕ ΚΙΚΗ Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΕ κ. ΚΙΚΗ Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 13ους ΑΜΚΕ

Τον περασμένο Μάιο, στο Μονακό, παραλαμβάνοντας τη σημαία για τη διοργάνωση
των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, είχαμε τονίσει ότι αρχίζει αυτόματα και
η αντίστροφη μέτρηση. Σε αυτόν τον ένα χρόνο, έχουν γίνει πολλά, γι’ αυτό και στην
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θεωρούμε ως ιδιαίτερα σημαδιακή και σημαντική τη
σημερινή ημέρα. Είμαστε ενώπιών σας, για να παρουσιάσουμε μέρος της δουλειάς
που γίνεται, για να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη οργανωτική πρόκληση, στο χώρο
του αθλητισμού μας, την τελευταία εικοσαετία. Η προηγούμενη ήταν το 1989 όταν
είχαμε διοργανώσεις τους 3ους ΑΜΚΕ.

Αγώνες που αποτελούν ακόμη και σήμερα, σημείο αναφορά στο Ολυμπιακό Κίνημα
και στον διεθνή αθλητικό χώρο. Κρατάμε ακόμη, ως φυλακτό, εκείνης της
διοργάνωσης, τον ενθουσιασμό του κόσμου που αγκάλιασε την προσπάθεια.
Αναπολούμε εκείνη τη φλόγα της συλλογικής δουλειάς, που υποχρέωσε τους πάντες,
να υποκλιθούν στις οργανωτικές δυνατότητες της μικρής μας πατρίδας και απετέλεσε
ταυτόχρονα το εφαλτήριο των ΑΜΚΕ. Είναι αλήθεια ότι, τότε, βάλαμε ψηλά τον
πήχη. Τόσο ψηλά που κάποιες χώρες ήταν δύσκολο να ανταποκριθούν. Εμείς, όμως
έχουμε υποχρέωση να επαναλάβουμε την προσπάθεια. Με πρώτο μέλημά μας μια
άρτια διοργάνωση, με την εμπλοκή και ευαισθητοποίηση ολόκληρης της Κύπρου και
ιδιαίτερα της νεολαίας. Από την 1η μέχρι την 6η Ιουνίου 2009, θέλουμε και μπορούμε
να διοργανώσουμε τους καλύτερους ΑΜΚΕ που έγιναν ποτέ. Με μέτρο σύγκρισης το
1989 και με τη βοήθεια όλων, θέλουμε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας…
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Έχουμε τη συμπαράσταση της Κυπριακής Κυβέρνησης και όλων των αθλητικών
φορέων, έχουμε έτοιμο το μεγαλύτερο όγκο εξαιρετικών αθλητικών εγκαταστάσεων,
έχουμε τη διάθεση και τη θέληση να παράσχουμε, στους φιλοξενούμενούς μας, την
παραδοσιακή κυπριακή φιλοξενία. Μπορούμε να προσφέρουμε εξαιρετικές υπηρεσίες
σε όλους σχεδόν τους τομείς, ενώ προγραμματίζουμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις
πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Για πρώτη φορά, στην ιστορία των
ΑΜΚΕ, θα εφαρμόσουμε την Κατασκήνωση Νέων με τη συμμετοχή νεαρών αθλητών
– αθλητριών από κάθε χώρα. Θα υλοποιήσουμε προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας
για την προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού και θα διοργανώσουμε σεμινάριο με
θέμα τους Αγώνες.

Μέχρι σήμερα έχει γίνει αρκετή δουλειά, αλλά είναι βέβαιο ότι στους επόμενους 12
μήνες, θα εντατικοποιηθεί. Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε
το λογότυπο και το έμβλημα των 13ων ΑΜΚΕ, όπως επίσης και την επίσημη
ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Κι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που συνεργαζόμαστε με
ανθρώπους προικισμένους, δημιουργικούς, με «κοφτερά μυαλά», και πανέξυπνες
ιδέες όπως, ο κ. Περικλής Χριστοφορίδης. Ένας σύγχρονος καλλιτέχνης που
εμπνεύστηκε και δημιούργησε το λογότυπο και την μασκότ της διοργάνωσης.
Περισσότερα θα μας πει ο ίδιος στη συνέχεια, γι’ αυτό θα αρκεστώ να αναφέρω ότι
το αποτέλεσμα της δουλειάς του, ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Κι όχι μόνο το
δημιουργικό κομμάτι, αλλά πολύ περισσότερο ο συμβολισμός τους. Το καράβι της
Κερύνειας είναι ο πλωτός πρεσβευτής της ιστορίας και του πολιτισμού μας και
ταυτόχρονα σύμβολο ελπίδας για απελευθέρωση της πατρικής γης και επιστροφή στα
γενέθλια εδάφη μας. Το περιστέρι, που απεικονίζεται στο έμβλημα της Κυπριακής
∆ημοκρατίας, συμβολίζει την ειρήνη.
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Παρουσιάζουμε επίσης σήμερα την επίσημη ιστοσελίδα των Αγώνων. Στις διευθύνσεις
www.cyprus2009.org.cy και www.gsse2009.org.cy ο επισκέπτης μπορεί να βρει όλες
τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διοργάνωση. Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που
στόχο έχει και τη δική σας εξυπηρέτηση, αλλά και όλων των φίλων μας, που
ενδιαφέρονται για τους ΑΜΚΕ σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μεγάλη η χαρά μας που
στον τομέα της τεχνολογίας, για την ιστοσελίδα και τα αποτελέσματα των αγώνων,
συνεργαζόμαστε με τον κ. Κωνσταντίνο ∆ημαρά που έχει τεράστιες εμπειρίες από
μεγάλες διοργανώσεις, με κορυφαία βέβαια τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν
στην Αθήνα.

Τα βελτιωτικά έργα στις αθλητικές εγκαταστάσεις συνεχίζονται πυρετωδώς και από το
ξεκίνημα του νέου χρόνου, θα είμαστε έτοιμοι για να γίνουν και τα απαραίτητα για
κάθε άθλημα, test event. Οι τελετές έναρξης και λήξης θα γίνουν στο ΓΣΠ, ο στίβος
στο Εθνικό Στάδιο Στίβου στο ΓΣΠ, το μπάσκετ στο «Ελευθερία», το βόλεϊ στο νέο
Γήπεδο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τζούντο στο Λευκόθεο, η κολύμβηση στο
Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας, η σκοποβολή στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο, το
πιγκ πογκ στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μακάρειο, και το
τένις στο Εθνικό Κέντρο Τένις. Τρία αθλήματα θα γίνουν στη Λεμεσό. Η ιστιοπλοΐα
στο Ιστιοπλοϊκό Κέντρο, το μπιτς βόλεϊ στο Εθνικό Κέντρο Μπιτς Βόλεϊ που θα
δημιουργηθεί στο Ιστιοπλοϊκό και η γυμναστική στο «Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος
Κυπριανού». Στο αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η Ορεινή Ποδηλασία
που θα γίνει στον Μαχαιρά.
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Τον ερχόμενο μήνα θα γίνουν στην Κύπρο η Σύνοδος της Εκτελεστικής Επιτροπής και
η Σύνοδος της Τεχνικής Επιτροπής των Αγώνων. Θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
και ξεναγήσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις για να διαπιστώσουν και οι εκπρόσωποι
των άλλων χωρών, από πρώτο χέρι, την πορεία της προετοιμασίας.

Έχουμε καταλήξει επίσης στο πρόγραμμα των Τελετών Έναρξης και Λήξης, αλλά για
ευνόητους λόγους είναι νωρίς να ανακοινώσουμε περισσότερα στην παρούσα φάση.
Οι ομοσπονδίες εξοπλίζονται σιγά - σιγά με αθλητικό υλικό για να καλύψουν
οποιεσδήποτε ανάγκες υπάρχουν, ενώ για όλα τα αθλήματα έχουν διορισθεί
διευθυντές αθλημάτων και λειτουργούν αντίστοιχες επιτροπές. Στους τομείς της
επικοινωνίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχει ετοιμαστεί ένα φιλόδοξο
πλάνο που πιστεύουμε ότι θα καλύψει τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών. Απλώς να
αναφέρω ότι όσον αφορά στην τηλεοπτική παραγωγή, τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και
τις Υπηρεσίες Τύπου, η προσπάθεια θα είναι εφάμιλλη πολύ μεγαλύτερων
διοργανώσεων.

Η ψυχή κάθε μεγάλης διοργάνωσης είναι οι εθελοντές. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει το
Πρόγραμμα Εθελοντισμού μέσα από το οποίο θα ζητήσουμε τη βοήθεια και την
ενεργό συμμετοχή, όλων όσοι θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη μεγάλη πρόκληση,
αυτό το μεγάλο στοίχημα για τον αθλητισμό και την πατρίδας μας γενικότερα.
Είμαστε βέβαιοι ότι η ανταπόκριση θα είναι τόσο μεγάλη που θα ικανοποιήσει όλες τις
ανάγκες μας.

Κι επειδή δεν μας ενδιαφέρει μόνο η οργανωτική επιτυχία, αλλά και η αγωνιστική
επιτυχία, σε συνεργασία με τον ΚΟΑ έχουμε ξεκινήσει ήδη την εφαρμογή ενός ειδικού
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σχεδιασμού για τους 13ους ΑΜΚΕ. Η Κύπρος είναι η κορυφαία δύναμη, στις τελευταίες
τρεις διοργανώσεις και φυσιολογικά θέλουμε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα μας
στους Αγώνες που θα γίνουν στην Κύπρο. Η πρωτιά στον πίνακα μεταλλίων είναι
ένας ουσιαστικός στόχος για τον οποίο θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για
να γίνει πραγματικότητα. Κι είναι με ιδιαίτερη χαρά που ανακοινώνουμε σήμερα ότι
αρχηγός της κυπριακής αποστολής στους ΑΜΚΕ 2009, έχει διορισθεί ο κ. Ντίνος
Μιχαηλίδης που είχε τεράστια συμβολή στην επιτυχία της διοργάνωσης πριν 20
χρόνια.

Ο όγκος δουλειάς για την διοργάνωση των 13ων ΑΜΚΕ είναι τεράστιος. Γι’ αυτό θα
ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συμμετέχουν στην προσπάθεια. Τα μέλη
του Εκτελεστικού της ΚΟΕ και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ που
συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Εκτελεστικός διευθυντής των Αγώνων έχει
διορισθεί ο κ. Αλέκος Σπανός, ενώ σημαντικό ρόλο στην οργανωτική προσπάθεια
έχουν αναλάβει η κ. Κλέα Παπαέλληνα που θα συντονίζει τις διευθύνσεις των
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των Τελετών και των Αθλημάτων, και η κ. Όλγα
Πιπερίδου τις διευθύνσεις ∆ιοίκησης και Μάρκετινγκ. ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης έχει
αναλάβει ο κ. Ανδρέας Σταύρου, διευθυντής Οικονομικών ο κ. ∆αμιανός
Χατζηδαμιανού, και διευθυντής Μάρκετινγκ ο κ. Μιχάλης Χατζηκυριάκος. ∆ιευθυντής
Αθλημάτων και Αθλητικών Χώρων της διοργάνωσης διορίσθηκε ο γενικός διευθυντής
του ΚΟΑ κ. Κώστας Παπακώστας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους προέδρους και
τα μέλη όλων των υπόλοιπων Επιτροπών, της ∆ιαμονής, της ∆ιακίνησης, της
Ασφάλειας, των ∆ιαπιστεύσεων, του Τύπου, των Ιατρικών, Νομικών και Γενικών
Υπηρεσιών.
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Ευχαριστώ επίσης θερμά τους συνεργάτες μας για την υλοποίηση του χορηγικού
προγράμματος, την Εταιρεία DELEMA και τους χορηγούς της Κυπριακής Ολυμπιακής
Επιτροπής που είμαι βέβαιος ότι θα ήθελαν να συμβάλουν και σε αυτήν την
προσπάθεια. Τους Μεγάλους χορηγούς μας, την Τράπεζα Κύπρου, την ΑΤΗΚ και την
ΣΠΕ Στροβόλου, τους επίσημους χορηγούς μας, τον Όμιλο Μιτσίδη και την Εταιρεία
Peak Sportswear Ltd για το αθλητικό υλικό και τον επίσημο αερομεταφορέα μας, τις
Κυπριακές Αερογραμμές.
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