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Η ΚΟΕ παρουσίασε το έμβλημα, τη μασκοτ  

και την ιστοσελίδα των 13ων ΑΜΚΕ 

 

Το καράβι της Κερύνειας, ο πλωτός πρεσβευτής της ιστορίας και του πολιτισμού μας 
και το πουλί της ειρήνης, το περιστέρι συνδέονται πλέον άμεσα με τους Αγώνες 
Μικρών Κρατών Ευρώπης που θα διεξαχθούν στην Κύπρο στις 1-6 Ιουνίου 2009. Ο 
πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Κίκης Ν. Λαζαρίδης κήρυξε την 
Τετάρτη 14 Μαϊου το μεσημέρι την αντίστροφη μέτρηση για τη διοργάνωση 
παρουσιάζοντας το έμβλημα και τη μασκότ της διοργάνωσης, ενώ στο διαδίκτυο 
βρίσκεται ήδη η επίσημη ιστοσελίδα των 13ων ΑΜΚΕ στη διεύθυνση 
www.cyprus2009.org.cy.  

Για την παρουσίαση του εμβλήματος, της μασκότ και της ιστοσελίδας, ο κ. Λαζαρίδης 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «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. 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. Στην επίσημη ιστοσελίδα των Αγώνων, ο 
επισκέπτης μπορεί να βρει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διοργάνωση. 
Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που στόχο έχει την εξυπηρέτηση τωνμ Μέσων 
Ενημέρωσης, αλλά και όλων των 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».  

Σύμφωνα με τον εμπνευστή του εμβλήματος των 13ων ΑΜΚΕ κ. Περικλή 
Χριστοφορίδη, το Kαράβι της Κερύνειας, αποτελεί το παλαιότερο καλύτερα 
διατηρημένο στον κόσμο ξύλινο εμπορικό πλοίο που έχει βρεθεί στο βυθό. Το 
ναυάγιο ανακάλυψε ο Κερυνειώτης αυτοδύτης Ανδρέας Καριόλου το 1965 στη 
θάλασσα της Κερύνειας, σε βάθος 30 μέτρων περίπου. Η συναρμολόγηση του 
σκάφους έγινε στο κάστρο της Κερύνειας, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα (από το 
1974 είναι υπό την κατοχή των τουρκικών δυνάμεων εισβολής): «Τέτοια μικρά 
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καράβια είχαν διαδραματίσει, κατά την Αρχαιότητα, σημαντικό ιστορικό ρόλο. ∆εν 
μετέφεραν απλώς εμπορεύματα αλλά ακολουθούσαν και εφοδίαζαν και στρατιές όπως 
εκείνη του μεγάλου Αλεξάνδρου. Πέραν τούτου, η συνεχής επαφή μέσω των 
εμπορικών συναλλαγών που γίνονταν με τέτοια καράβια, διακινούσε ταυτόχρονα 
μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας και ιδέες, φιλοσοφίες, γλώσσες, θρησκείες, ήθη και 
έθιμα, παραδόσεις και, γενικά, πολιτισμό».  

 
Tο λευκό περιστέρι αποτέλεσε πηγή έμπνευση για το σχεδιασμό της μασκότ των 
Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης 2009 γιατί συμβολίζει την παγκόσμια ειρήνη και 
παράλληλα είναι το κεντρικό θέμα στο Κυπριακό εθνόσημο.Το περιστέρι έγινε 
μασκότ, φοράει αθλητική περιβολή και μεταφέρει τον πυρσό – έμβλημα της 
διοργάνωσης με περήφανο στιλ κοιτώντας με κλεφτές ματιές προς τον κόσμο. Η 
μασκότ σαν αθλητής παρουσιάσει και τα δώδεκα αθλήματα των Αγώνων και 
αναλαμβάνει την σήμανση τους. Η ονομασία κάθε μασκότ παραδοσιακά στηρίζεται 
στην πολιτιστική και αθλητική ιστορία της κάθε διοργανώτριας χώρας. Έτσι, και η 
Κύπρος για τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2009, αποφάσισε να ονομάσει τη 
μασκότ με ένα όνομα ιστορικά συνυφασμένο με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό 
της. Το όνομα αυτής «Τεύκρος» μετά από εισήγηση του μέλους του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου της ΚΟΕ κ. Κλέας Παπαέλληνα.  

Ο Τεύκρος ήταν γιος του Τελαμώνα βασιλιά της Σαλαμίνας της Ελλάδας και αδελφός 
του Αίαντα. Έλαβε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο και διακρίθηκε ανάμεσα σε όλους τους 
Αχαιούς ως άριστος τοξότης. Ο αδελφός του Τεύκρου, ο Αίαντας, αυτοκτόνησε στην 
Τροία γιατί δεν του έδωσαν τα όπλα του νεκρού Αχιλλέα. Γυρνώντας ο Τεύκρος στην 
Σαλαμίνα, ο πατέρας του ο Τελαμώνας θεώρησε ότι έπρεπε να είχε εκδικηθεί για τον 
θάνατο του αδερφού του γι’ αυτό και δεν τον δέκτηκε και τον έδιωξε από την πόλη 
του. Ο Τεύκρος τότε έφτασε στην Κύπρο και ίδρυσε μια νέα πόλη κοντά στην 
Αμμόχωστο δίνοντας της το όνομα Σαλαμίνα εις ανάμνηση της γενέτειρας του. Σ’ 
αυτή την πόλη άνθισε ο αθλητισμός και έγιναν μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Η 
μορφή του Τεύκρου, ως άριστου τοξότη ανάμεσα στους άλλους Αχαιούς και ιδρυτή 
της Σαλαμίνας της Κύπρου, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο 
αντιπροσωπευτικές μορφές της πολιτιστικής και αθλητικής ιστορίας του νησιού μας. 

Για την προετοιμασία των 13ων ΑΜΚΕ, έχουν γίνει πολλά, σύμφωνα με τον κ. Κίκη Ν. 
Λαζαρίδη: «Παρουσιάζουμε 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. 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 
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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. 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».  

Όπως ανέφερε ο κ. Λαζαρίδης δεν μας ενδιαφέρει μόνο η οργανωτική επιτυχία, αλλά 
και η αγωνιστική επιτυχία: «Σε συνεργασία με τον ΚΟΑ έχουμε ξεκινήσει ήδη την 
εφαρμογή ενός ειδικού 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».    

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. 

 


