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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΕ ΚΙΚΗ Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΜΚΕ 2009

Αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, είχαμε
θέσει ως προτεραιότητά της αναβάθμισή τους. Στις αρχές Ιουνίου του 2009,
στοχεύουμε στη διοργάνωση των καλύτερων ΑΜΚΕ που έγιναν ποτέ. Έχοντας
πάντοτε ως πυξίδα μας, τους Αγώνες του 1989 που κάναμε στην Κύπρο και έμειναν
στην ιστορία, αλλά και τα νέα δεδομένα στο χώρο του αθλητισμού και των
αθλητικών εκδηλώσεων.
Πριν από λίγο έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μέρα της Συνεδρίας της Εκτελεστικής και
της Τεχνικής Επιτροπής των Αγώνων. Θα

ακολουθήσει η περιήγηση των

φιλοξενουμένων μας στα ξενοδοχεία όπου θα διαμένουν οι αποστολές και αύριο σε
όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της διοργάνωσης, στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι τα σχόλια από τους αξιωματούχους
των εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών που βρίσκονται στην Κύπρο, ξεπέρασαν τις
προσδοκίες μας. Η ικανοποίηση από το έργο που επιτελείται και η καθολική
αναγνώριση της προσπάθειάς μας, μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη πιο
έντονους ρυθμούς.
Στοχεύουμε σε μια άρτια διοργάνωση, με την εμπλοκή και ευαισθητοποίηση
ολόκληρης της Κύπρου και ιδιαίτερα της νεολαίας. Οι ΑΜΚΕ 2009 είναι εθνική
υπόθεση κι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε τη συμπαράσταση της
Κυπριακής Κυβέρνησης και όλων των αθλητικών φορέων. Η αναβάθμιση της
διοργάνωσης περιλαμβάνει όλους τους τομείς. Έχουμε καταγράψει ήδη το πρώτο
ρεκόρ που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σύμφωνα με τις προκαταρτικές δηλώσεις των
Εθνικών

Ολυμπιακών

Επιτροπών,
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προέκυψαν
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τη
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Εκτελεστικής Επιτροπής, στους Αγώνες θα λάβουν μέρος 1136 αθλητές και
αθλήτριες. Το προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών ήταν στην Ανδόρα το 2005, με 793
αθλητές. Θα έχουμε δηλαδή 300 περίπου αθλητές περισσότερους από κάθε άλλη
φορά. Αν υπολογίσουμε τους συνοδούς, τους προπονητές, τους διαιτητές, τους
δημοσιογράφους, τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας, την Κατασκήνωση Νέων και
τους οπαδούς, αναμένεται ότι από την 1η μέχρι τις 6 Ιουνίου 2009, θα φιλοξενήσουμε
στην Κύπρο γύρω στα 2000 άτομα. Εκτός από την Κύπρο, τη μεγαλύτερη αποστολή
θα έχει το Λουξεμβούργο (173 αθλητές), ενώ οι περισσότεροι αθλητές θα λάβουν
μέρος στο στίβο (213), ενώ ακολουθούν το βόλεϊ (154), η κολύμβηση (147) και το
μπάσκετ (132).
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διοργάνωσης, παρουσιάσαμε σήμερα το Σχεδιασμό
της Τηλεοπτικής Παραγωγής των Αγώνων. Χωρίς υπερβολή όσοι έλαβαν μέρος στη
συνεδρία, εντυπωσιάστηκαν. Επίσημος Τηλεοπτικός Παραγωγός των ΑΜΚΕ 2009 είναι
η Εταιρεία Λουμιέρ. Έχουμε έρθει σε συμφωνία με τους πλέον ειδικούς, με τους
πλέον έμπειρους που έχουν τη δυνατότητα να μας παράσχουν τις καλύτερες δυνατές
υπηρεσίες και πιστεύουμε ότι στον τομέα αυτό θα πρωτοπορήσουμε και θα
προβάλουμε την πατρίδα μας στο μέγιστο βαθμό. Εν συντομία, σας αναφέρω ότι θα
υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη 21 εκδηλώσεων συμπεριλαμβανομένων των
τελετών έναρξης και λήξης. Θα υπάρχουν τέσσερις ζωντανές μεταδόσεις καθημερινά
διάρκειας 7-8 ωρών που θα καλύπτουν τόσο την Κύπρο όσο και χώρες του
εξωτερικού. Το σήμα των Αγώνων θα πάει σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε ολόκληρη την
Ευρώπη και στους απόδημούς μας σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του δορυφόρου
Hellas Sat. Θα χρησιμοποιηθούν 4 μεγάλα OB Vans, 50 κάμερες και υψηλής
τεχνολογίας

εξοπλισμός. Επίσης, καθημερινά θα ετοιμάζονται δύο τηλεοπτικά

«πακέτα» διάρκειας 20 και 40 λεπτών αντίστοιχα τα οποία θα διανέμονται
δορυφορικά.
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Παρουσιάσαμε επίσης διάφορες άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικού και εκπαιδευτικού
περιεχομένου με πολλές καινοτομίες. Για πρώτη φορά, στην ιστορία των ΑΜΚΕ, θα
λειτουργήσει η Κατασκήνωση Νέων με τη συμμετοχή νεαρών αθλητών – αθλητριών
από κάθε χώρα. Θα υλοποιήσουμε προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας για την
προώθηση των αξιών του Ολυμπισμού και στο περιθώριο των Αγώνων θα
διοργανώσουμε δημοσιογραφικό και ιατρικό σεμινάριο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τους κανονισμούς των αθλημάτων και με
βάση τις δηλώσεις συμμετοχών, πολύ σύντομα θα έχουμε και το τελικό αγωνιστικό
πρόγραμμα. Για όλους σχεδόν τους τομείς και τις υπηρεσίες της διοργάνωσης, οι
σύνεδροι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το ψηλό βαθμό ετοιμότητας της
Οργανωτικής Επιτροπής. Επειδή στοχεύουμε και στην

αγωνιστική επιτυχία, σε

συνεργασία με τον ΚΟΑ, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε την εφαρμογή
ενός ειδικού σχεδιασμού για τους 13ους ΑΜΚΕ. Θέλουμε να διατηρήσουμε την πρωτιά
στον πίνακα μεταλλίων και στον τομέα της προετοιμασίας θα καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια για να γίνει πραγματικότητα.
Στους τομείς της επικοινωνίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης παρουσιάστηκε
ένα φιλόδοξο πλάνο που πιστεύουμε ότι θα καλύψει τις ανάγκες και των πιο
απαιτητικών. Η επίσημη ιστοσελίδα των Αγώνων (www.cyprus2009.org.cy), εδώ και
ένα μήνα είναι στον «αέρα» και ο επισκέπτης μπορεί να βρει όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες για τη διοργάνωση. Για τις Υπηρεσίες Τύπου, που σας ενδιαφέρουν
άμεσα, η προσπάθεια θα είναι εφάμιλλη πολύ μεγαλύτερων διοργανώσεων. Το
Γραφείο Τύπου θα στελεχωθεί με 25 αθλητικούς συντάκτες και άλλους 160 περίπου
τεχνικούς, ειδικευμένους και μη εθελοντές. Θα λειτουργήσει ένα Main Press Centre
με όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τους διαπιστευμένους ∆ημοσιογράφους,
όπως επίσης και

Press Centre σε κάθε άθλημα. Θα λειτουργήσει επίσης Τμήμα

Φωτογραφιών, ενώ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης το Γραφείο Τύπου θα εκδίδει
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εφημερίδα ελληνική και την αγγλική γλώσσα) με αποτελέσματα και πληροφορίες για
όλα τα αθλήματα.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στην Οργανωτική
Επιτροπή για την επιτυχία, όπως όλα δείχνουν, της συνεδρίας της Εκτελεστικής και
Τεχνικής Επιτροπής των Αγώνων, τον ΚΟΑ για την πολύτιμη και πολύπλευρη βοήθειά
του, τις ομοσπονδίες που δούλεψαν σκληρά και τους χορηγούς της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής 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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