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Η αντίστροφη μέτρηση για τους 13ους ΑΜΚΕ
Ένας χρόνος, ακριβώς, μας χωρίζει από τους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών
Ευρώπης (ΑΜΚΕ) που θα διεξαχθούν στην Κύπρο. Σε ένα χρόνο, την 1η
Ιουνίου 2009 θα έχουμε την Τελετή Έναρξης της διοργάνωσης ενώ θα
ακολουθήσουν πέντε ημέρες διεξαγωγής των 12 αθλημάτων. Οι 13οι ΑΜΚΕ
θεωρούνται ως η μεγαλύτερη οργανωτική πρόκληση, στο χώρο του
αθλητισμού μας, την τελευταία εικοσαετία. Η προηγούμενη ήταν το 1989
όταν είχαμε διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία τους 3ους ΑΜΚΕ. Αγώνες που
αποτελούν ακόμη και σήμερα, σημείο αναφορά στο Ολυμπιακό Κίνημα και
στον διεθνή αθλητικό χώρο.
Με την ευκαιρία της αντίστροφης μέτρησης των 13ων ΑΜΚΕ, ο πρόεδρος της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
της διοργάνωσης κ. Κίκης Ν. Λαζαρίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σε 365
μέρες, από την 1η μέχρι την 6η Ιουνίου 2009, καλούμαστε να διοργανώσουμε
τους καλύτερους ΑΜΚΕ που έγιναν ποτέ. Πρώτο μέλημά μας μια άρτια
διοργάνωση, με την εμπλοκή και ευαισθητοποίηση ολόκληρης της Κύπρου και
ιδιαίτερα της νεολαίας και ταυτόχρονα η αναβάθμισή της σε επίπεδα που δεν
ήταν ποτέ προηγουμένως. Ο βαθμός ετοιμότητάς μας είναι ιδιαίτερα ψηλός,
αλλά στις 365 μέρες που απομένουν θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη
προσπάθεια σε όλους τους τομείς. Έχουμε τη συμπαράσταση της Κυπριακής
Κυβέρνησης και όλων των αθλητικών φορέων, έχουμε έτοιμο το μεγαλύτερο
όγκο εξαιρετικών αθλητικών εγκαταστάσεων, θα προσφέρουμε εξαιρετικές
υπηρεσίες σε όλους τους επισκέπτες μας, και θα επιδιώξουμε να προβάλουμε
τη διοργάνωση και την Κύπρο σε ολόκληρο τον κόσμο.
Είναι ενδεικτικό ότι έχουν αποδεχθεί την πρόσκλησή μας και θα μας τιμήσουν
με την παρουσία τους, ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ζακ
Ρογκ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών κ. Πάτρικ
Χίκι, ο πρόεδρος της Ένωσης Μεσογειακών Αγώνων κ. Αμάρ Άνταντι και ο
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Λονδίνο 2012 κ. Σεμπάστιαν Κόε. Στις
13 και 14 Ιουνίου 2008 θα φιλοξενήσουμε τις Συνόδους της Εκτελεστικής και
της Τεχνικής Επιτροπής των Αγώνων που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
ξεναγήσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις και ενημέρωση για την τηλεοπτική
παραγωγή και τα τηλεοπτικά δικαιώματα στις χώρες του εξωτερικού.
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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.
Προσδοκούμε και στην αγωνιστική επιτυχία της διοργάνωσης. Σε συνεργασία
με τον ΚΟΑ έχουμε ξεκινήσει ήδη την εφαρμογή ενός ειδικού σχεδιασμού για
τους 13ους ΑΜΚΕ και τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η εφαρμογή της
εξειδικευμένης προετοιμασίας για όλα τα αθλήματα. Η πρωτιά στον πίνακα
μεταλλίων είναι ένας ουσιαστικός στόχος για τον οποίο θα καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια για να γίνει πραγματικότητα».
Στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής των 13ων ΑΜΚΕ, είχαν την Πέμπτη 29
Μαΐου συναντήσεις με τους διευθυντές των αθλημάτων στην οποία
συζητήθηκαν τα θέματα των τεχνικών κανονισμών, αθλητικού υλικού, και των
αναγκών σε εθελοντές ανά άθλημα. Στις συναντήσεις παρευρέθηκαν ο
Εκτελεστικός διευθυντής των Αγώνων κ. Αλέκος Σπανός, ο ∆ιευθυντής
∆ιοίκησης κ. Ανδρέας Σταύρου, η αναπληρώτρια διευθύντρια των Αγώνων κ.
Όλγα Πιπερίδου και ο ∆ιευθυντής Αθλημάτων και Αθλητικών Χώρων της
διοργάνωσης, ο γενικός διευθυντής του ΚΟΑ κ. Κώστας Παπακώστας.
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