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Οι προέδροι των Ολυμπιακών Επιτροπών της Μάλτας
και του Λουξεμβούργου για τους ΑΜΚΕ 2009

«Ψηλός ο βαθμός ετοιμότητας της Κύπρου»

Με τις καλύτερες εντυπώσεις αποχώρησαν από την Κύπρο οι αξιωματούχοι των
εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών που συμμετείχαν στη συνεδρία της Εκτελεστικής
Επιτροπής των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Όχι μόνο σε επίπεδο
φιλοξενίας, αλλά και στα πλέον ουσιώδη θέματα που αφορούν στη διοργάνωση που
θα γίνει από την 1η μέχρι τις 6 Ιουνίου 2009. Οι σύνεδροι αφού συζήτησαν και
αποφάσισαν διάφορα τεχνικά θέματα ξεναγήθηκαν στα ξενοδοχεία που θα διαμένουν
οι αποστολές και σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της διοργάνωσης, στη
Λευκωσία και τη Λεμεσό. ∆ιαπίστωσαν ιδίοις όμμασι ότι το έργο που επιτελείται
οδηγεί σε μια άρτια διοργάνωση.
Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής της Μάλτας κ.
Λίνο Σάτσιο Φαρούτζια: «∆εν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να
διοργανώσει τους Αγώνες. Όταν έχουμε πάρει πειστικές απαντήσεις στους πλέον
σημαντικούς τομείς και μας απασχολεί μόνο το… σύστημα κλιματισμού σ’ ένα
γήπεδο, εύκολα μπορείς να αντιληφθείς ότι ο βαθμός ετοιμότητας της Οργανωτικής
Επιτροπής είναι πάρα πολύ ψηλός. Είμαι στο Ολυμπιακό Κίνημα πάνω από 20 χρόνια
και διαθέτω, νομίζω, το κριτήριο για να αντιληφθώ ότι η Κύπρος δεν βάζει απλά ψηλά
τον πήχη, αλλά ταυτόχρονα κάνει εξαιρετική δουλειά. Η Κύπρος έχει την τύχη να
ηγείται αυτής της προσπάθειας, ο Κίκης Λαζαρίδης, ένας άνθρωπος με τεράστιες
εμπειρίες στο Ολυμπιακό Κίνημα που είμαι βέβαιος ότι με τους συνεργάτες του, αυτά
που λένε θα τα κάνουν στην πράξη και μάλιστα πολύ καλά».
Ο κ. Φαρούτζια εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τον Σχεδιασμό της Τηλεοπτικής
Παραγωγής των Αγώνων: «Η πρόταση που έχει γίνει σε όλες τις Ολυμπιακές
Επιτροπές είναι εξαιρετική. Στην εποχή που ζούμε, η τηλεόραση μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά στην προβολή του αθλητισμού κι η Οργανωτική Επιτροπή μας παρουσίασε
ένα σχεδιασμό στον οποίο δύσκολα μπορείς να αρνηθείς. Θα συνεννοηθούμε με τα
κανάλια της χώρας μου και είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε στον τομέα αυτό.
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Εντυπωσιάστηκα επίσης από το λογότυπο των Αγώνων, το Καράβι της Κερύνειας. Σε
παραπέμπει στον ουσιαστικό στόχο των ΑΜΚΕ που είναι η ειρήνη, η φιλία, ο υγιής
ανταγωνισμός. Το μοναδικό πρόβλημα που ενδεχομένως να παρουσιαστεί είναι ο
τομέας της διακίνησης, αλλά και εκεί νομίζω ότι θα βρεθεί η χρυσή λύση έτσι ώστε
όλα να κυλήσουν ομαλά».
Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής του Λουξεμβούργου κ. Μάρκ Θίσεν
υποστήριξε ότι οι αγώνες θα μπορούσαν να γίνουν αύριο: «Με την παρουσίαση που
μας έγινε, σχημάτισα την εντύπωση ότι οι αγώνες μπορούν να ξεκινήσουν αύριο. Ο
βαθμός ετοιμότητας είναι ιδιαίτερα ψηλός. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες και
εντυπωσιακές. Είναι φανερό ότι οι Κύπριοι αγαπούν τον αθλητισμό κι ότι όλος ο
κόσμος υποστηρίζει αυτήν την προσπάθεια. ∆εν έτυχε να μιλήσω με τον κόσμο, αλλά
είναι η διαίσθησή μου απ’ αυτά που είδα. Το ΓΣΠ είναι εντυπωσιακό και εξαιρετικό, με
το γήπεδα του ποδοσφαίρου και του στίβου δίπλα- δίπλα. Ο χώρος που θα
φιλοξενήσει τα περισσότερα αθλήματα (Λευκόθεο, Ελευθερία, Εθνικό Κέντρο Τένις,
Πολυπροπονητήριο, Μακάρειο Στάδιο) είναι έτοιμος, το Γήπεδο στο Πανεπιστήμιο
εντυπωσιακό και το Γήπεδο στη Λεμεσό («Σπύρος Κυπριανού») μπορεί να
φιλοξενήσει οποιοδήποτε αγώνα ευρωπαϊκού επιπέδου. ∆εν έχω καμία αμφιβολία ότι
η Κύπρος θα κάνει πολύ καλούς Αγώνες. Υπάρχει ενθουσιασμός που είναι βασικό
στοιχείο και οι κατάλληλοι άνθρωποι στα κατάλληλα πόστα».
Ο κ. Θίσεν, προβληματίζεται μόνο για τον τομέα της διακίνησης: «Είχαμε την
ευκαιρία να είμαστε στο δρόμο σε ώρες αιχμής και δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ιδιαίτερα
για τους αθλητές που θα πρέπει να διασχίσουν τη Λευκωσία για να πάνε στο γήπεδο
δεν θα είναι εύκολο. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να
ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Επίσης, θα ήθελα να υπάρχει κατά τη διάρκεια των
Αγώνων η απαραίτητη πληροφόρηση. Στους προηγούμενους Αγώνες στο Μονακό,
στον τομέα αυτό είχαν αποτύχει και θα ήταν καλό να προβλεφθεί να υπάρχει
ενημέρωση σε όλα τα γήπεδα και σε όλα τα ξενοδοχεία. Εξαιρετική ιδέα είναι η
τηλεοπτική κάλυψη, κάτι που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν σε αυτή τη μορφή. Το
εθνικό μας κανάλι θα είναι στους Αγώνες και πιστεύω ότι αξιοποιήσουμε την πρόταση
που μας έγινε».
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