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Προσκλήσεις σε Αρχηγούς Κρατών
Οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης αποτελούν σημαντικό αθλητικό αλλά και
κοινωνικοπολιτικό γεγονός για τις ευρωπαϊκές χώρες με πληθυσμό λιγότερο του ενός
εκατομμυρίου κατοίκων. Για το λόγο αυτό και για να παρακολουθήσουν τη Τελετή
Έναρξης (κυρίως) αλλά και τα αθλήματα, αναμένονται στην Κύπρο Αρχηγοί Κρατών,
υπουργοί και υψηλοί προσκεκλημένοι.
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει προσκλήσεις σε όλους τους Αρχηγούς
Κρατών που λαμβάνουν μέρος στους 13ους ΑΜΚΕ και θα φιλοξενηθούν στην Κύπρο
από 1 έως 6 Ιουνίου 2009. Έχουν επίσης προσκληθεί οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι
Υπουργοί αρμόδιοι για θέματα αθλητισμού των χωρών που συμμετέχουν στους
ΑΜΚΕ.
Η ΚΥΠΡΟΣ 2009 δεν ξέχασε φυσικά τους προέδρους των Ολυμπιακών Επιτροπών.
Στην Τελετή Έναρξης προσκλήθηκε και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής, Ζαγκ Ρογκ, ο οποίος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορέσει
να παραστεί. Στο ΓΣΠ όμως, στην τελετή έναρξης των 13ων ΑΜΚΕ, θα βρεθεί
εκπρόσωπός του δίνοντας με τον τρόπο αυτό την δέουσα σημασία και τον δέοντα
σεβασμό στην προσπάθεια των μικρών χωρών της Ευρώπης, στην προώθηση του
Ολυμπιακού πνεύματος και την πρόοδο του Ολυμπιακού Κινήματος.
Καταφατικά στην πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής έχουν ήδη απαντήσει δύο
υψηλοί προσκεκλημένοι που θα επισκεφθούν το νησί μας τις μέρες διεξαγωγής των
Αγώνων. Πρόκειται για τον Μεγάλο Δούκα του Λουξεμβούργου Ερρίκο (το πλήρες
όνομα είναι Ερρίκος Αλβέρτος Γαβριήλ Φήλιξ Μάριος Γουλιέλμος). Στο πολίτευμα του
Λουξεμβούργου ο Μέγας Δούκας είναι ο αρχηγός του κράτους. Στο στάδιο ΓΣΠ για να
παρακολουθήσει την τελετή έναρξης θα βρεθεί και ο Πρίγκιπας Αλβέρτος ο Β’ του
Μονακό.
Τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί η λίστα με τους υψηλούς προσκεκλημένους
της ΚΥΠΡΟΣ 2009 που θα βρεθούν στην πατρίδα μας για να παρακολουθήσουν τους
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Καθημερινά στα γραφεία της Οργανωτικής
Επιτροπής φτάνουν απαντήσεις από αρχηγούς κρατών και υπουργούς αλλά και από
προέδρους Ολυμπιακών Επιτροπών.
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