ΧΙΙΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΚΥΠΡΟΣ 2009

100 ημέρες πριν
Εκατό μέρες πριν την τελετή έναρξης των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης
(ΑΜΚΕ) και ο βαθμός ετοιμότητας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και της
Οργανωτικής Επιτροπής, θεωρείται ικανοποιητικός. Σε Συνέντευξη Τύπου που έγινε
την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009, ο πρόεδρος της ΚΟΕ κ. Ουράνιος Ιωαννίδης
έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων μέχρι σήμερα, αλλά και τι υπολείπεται να
γίνει μέχρι την 1η Ιουνίου. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, το όραμα μας είναι να
κερδίσουμε το στοίχημα ώστε οι αγώνες να ξεπεράσουν και την πιο αισιόδοξη
προσδοκία. Είναι οι αγώνες όλων μας, οι αγώνες της Κύπρου μας: «Να δώσουμε
μήνυμα αυτοπεποίθησης στο λαό μας και μήνυμα στους ξένους φίλους μας, μα και σ’
όλο τον κόσμο ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες που ταλανίζουν τον τόπο μας για
δεκαετίες, εμείς ζούμε, δρούμε, δημιουργούμε και κάνουμε το αδύνατο, δυνατό. Γιατί
είμαστε ρεαλιστές γι’ αυτό απαιτούμε το αδύνατο. Και γι’ αυτό το επιτυγχάνουμε. Και
επειδή μιλούμε για αθλητισμό και αγώνες παρακαλώ τα φώτα να πέσουν στους
πρωταγωνιστές, τους αθλητές».
Αναφερόμενος στις προσδοκίες όλων μας από τη διοργάνωση, ο πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής κ. Ουράνιος Ιωαννίδης αξιολόγησε ως πρώτη, να κατακτήσει
η ομάδα μας την πρώτη θέση στα μετάλλια, όπως έγινε και στους 3ους ΑΜΚΕ το 1989.
«Επενδύουμε στις νίκες, για να σφυρηλατηθεί ο πνευματικός δεσμός με τους
φιλάθλους και να γίνουν προσκλητήριο για να μπουν στους στίβους, στα γήπεδα και
σ’ όλους τους αθλητικούς χώρους, νέα παιδιά για να θωρακισθούν από κακές έξεις και
άλλες απορριπτέες ενασχολήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Το
δεύτερο που προσδοκούμε είναι την αθρόα προσέλευση των φιλάθλων στους
αγώνες, το τρίτο είναι να επιτευχθούν από τους αθλητές όλους ψηλές επιδόσεις και
το τέταρτο, αλλά όχι τελευταίο, είναι να έχουμε αγώνες τίμιους, ευ αγωνίζεσθαι,
καθαρούς, χωρίς κρούσματα ψεύτικων επιδόσεων και χωρίς ψεύτικες νίκες».
Ο κ. Ιωαννίδης τόνισε και την τεράστια σημασία των εκδηλώσεων που θα γίνουν στο
περιθώριο των αγώνων, όπως είναι η εκδήλωση θα γιορτάσουμε τα 35 χρόνια από
την ίδρυση και τα 30 από την αναγνώριση της Κ.Ο.Ε. από τη ∆.Ο.Ε, η Συνεδρία του
Συμβουλίου της ∆ιεθνούς Επιτροπής για το Fair Play CIFP, ενώ θα παρουσιασθεί για
πρώτη φορά και η Καλλιτεχνική Χορωδία της Κ.Ο.Ε. με ρεπερτόριο, Ολυμπιακό και
πολιτιστικό του τόπου μας. Την 1η Ιουνίου το πρωϊ πριν την τελετή έναρξης των
αγώνων θα λάβει χώραν Άτυπη ∆ιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών των Αρμοδίων
για θέματα αθλητισμού των Μικρών Κρατών της Ευρώπης και των Προέδρων των
Ολυμπιακών Επιτροπών των Μικρών Κρατών της Ευρώπης, Προσκλήσεις για τους
αγώνες και τις παράλληλες γιορταστικές εκδηλώσεις θα αποσταλούν αντιστοίχως και
αρμοδίως και με βάση τα διπλωματικά ειωθότα στους Υπουργούς Εξωτερικών, τους
Προέδρους των Κυβερνήσεων και τους Αρχηγούς των Μικρών Κρατών της Ευρώπης.
Την 1η Ιουνίου θα γίνει επίσης σεμινάριο αθλητικής ψυχολογίας.
«Στο πλαίσιο των αγώνων θα προβληθεί στους ξένους φίλους μας η παιδεία, ο
πολιτισμός και η ταυτότητα του τόπου μας. Με οδηγό τη διατύπωση του Οδυσσέα
Ελύτη, “Αν αποσυνδέσεις την Ελλάδα θα σου μείνει ένα καράβι, ένα αμπέλι και μια
ελιά. Που σημαίνει ότι με τούτα την ξαναφτιάχνεις” καταλήγουμε ότι απολύτως τούτο
ισχύει και για την Κύπρο. “Αν την αποσυνδέσεις θα σου μείνει ένα καράβι, ένα αμπέλι
και μια ελιά. Που σημαίνει ότι με τούτα την ξαναφτιάχνεις”. Γι’ αυτό οι ξένοι φίλοι
μας θα δούν το καράβι, ως το έμβλημα ή το σήμα κατατεθέν των Αγώνων, θα

πάρουν μια συλλεκτική εμφιάλωση κρασιού και ένα άρωμα με βάση το λάδι της
ελιάς», ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης, υπογραμμίζοντας ότι υπογραμμίσουμε ότι έχουμε
μέτοχους και συμπαραστάτες, τους αθλητές, πλήθος εθελοντών και το φίλαθλο
κόσμο του νησιού: «Οι αγώνες όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, που
ευγενώς αποδέχτηκε να είναι επικεφαλής της Επίτιμης Επιτροπής των Αγώνων είναι
«Αγώνες της Κύπρου“ και γι’ αυτό η συμπαράσταση και η συμμετοχή της πολιτείας
είναι δεδομένη».
Στη διοργάνωση των 13ων ΑΜΚΕ συμμετέχουν ενεργά και με συγκεκριμένη
προσφορά:

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο ίδιος ο Υπουργός με υποστήριξη
των παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και διευκολύνσεις στους εθελοντές
εκπαιδευτικούς και μαθητές

Το Υπουργείο Αμυνας και ο ίδιος ο Υπουργός με παραχώρηση υλικού και
προσωπικού

Το Υπουργείο Υγείας και ο ίδιος ο Υπουργός με διευκολύνσεις σε ασθενοφόρα,
υλικό και προσωπικό

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξης και ο ίδιος ο Υπουργός, όπως
και η αστυνομία και ο Αρχηγός της που ανέλαβαν εξ ολοκλήρου την ασφάλεια των
αγώνων και των ξένων μας.
«Άφησα τελευταίο τον ΚΟΑ γιατί είναι κοινή η προσπάθεια αφού η οργανωτική
επιτροπή των Αγώνων αποτελείται από το Ε.Σ. της ΚΟΕ και το ∆.Σ. του ΚΟΑ. Την
προσπάθεια μας στηρίζουν οι χορηγοί μας, που αν δεν ήταν μαζί μας τόσο οι ΧΙΙΙ
ΑΜΚΕ όσο και οι παράλληλες μ’ αυτούς εκδηλώσεις δεν θα μπορούσαν να
υλοποιηθούν όπως προγραμματίστηκαν», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟΕ που
ανακοίνωσε τους χορηγούς:

Μέγας Θεσμικός Χορηγός, ο αιμοδότης του Κυπριακού Αθλητισμού η ΟΠΑΠ
Λτδ με πολυδιάστατη οικονομική και όχι μόνο υποστήριξη

Θεσμικοί Χορηγοί:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, CYTA, ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ, PEAK

Χρυσός Χορηγός: COCA-COLA, GILETTE

Ασημένιος Χορηγός: DURACELL

Χάλκινος Χορηγός: ΑΗΚ, ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ

Επίσημοι Υποστηρικτές: FA SHOWER GEL, OINOBIOMHXANIA ETKO
Το πρόγραμμα προβολής και υποστήριξης των Αγώνων στηρίζεται στην Ιστοσελίδα
στην
Ιστοσελίδα
των
ΧΙΙΙ
ΑΜΚΕ
της
ΚΟΕ
www.olympic.org.cy,
www.cyprus2009.org.cy, στην ηλεκτρονική και έντυπη εφημερίδα (στην ιστοσελίδα
των αγώνων) που εκδίδεται σε μηνιαία βάση μέχρι το Μάη, εβδομαδιαία το Μαϊο και
καθημερινά από 1 – 7 Ιουνίου.
Συνεργάτες στην προσπάθεια είναι η εταιρεία Σχοινής και Παπαδόπουλος Παραγωγές
Λτδ που ανέλαβαν την τελετή έναρξης και λήξης, η Delema Ltd που ανέλαβε το
πρόγραμμα χορηγών και προβολής, η LTV που ανέλαβε την τηλεοπτική παραγωγή
των Αγώνων και το ΡΙΚ που ανέλαβε τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων
και τη δορυφορική μετάδοσή τους.
Την Επίτιμη Επιτροπή των Αγώνων αποτελούν:
1.
∆ημήτρης Χριστόφιας - Πρόεδρος
2.
Ουράνιος Ιωαννίδης
- Αντιπρόεδρος
3.
Ανδρέας ∆ημητρίου
- Μέλος
4.
Νίκος Καρτακούλλης - Μέλος
5.
Ελένη Μαύρου
- Μέλος
6.
Ανδρέας Χρήστου
- Μέλος
Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο ΚΟΕ και το
∆ιοικητικό Συμβούλιο ΚΟΑ. Σύμβουλος Οργάνωσης Αγώνων είναι ο κ. Ντίνος

Μιχαηλίδης, Συντονίστρια η κ. Ολγα Πιπερίδου και Βοηθοί Συντονιστές η κ. Κάλλη
Χατζηϊωσήφ και οι κ. κ. Μιχάλης Κρασιάς, Νίκος Μεγάλεμος και Πέτρος Πατσιάς
Επικεφαλής της Γραμματείας είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ Στρατηγός
Χαράλαμπος Λόττας και επικεφαλής των Οικονομικών ο Ταμίας της ΚΟΕ κ. ∆αμιανός
Χατζηδαμιανού.
Κ.Ο.Ε.
20 Φεβρουαρίου 2009

