13.05.2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Στελεχώνονται Γραφείο Τύπου και Διοίκηση
Με αθρόα συμμετοχή και ευδιάκριτη την θέληση για προσφορά, πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις με τους εθελοντές του Γραφείου Τύπου και της Διοίκησης των 13ων
Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Στη συνάντηση εθελοντών του Γραφείου Τύπου,
ο Γενικός Σύμβουλος των Αγώνων, Ντίνος Μιχαηλίδης, η Γενική Συντονίστρια, Όλγα
Πιπερίδου, ο υπεύθυνος του Τομέα Εθελοντών, Γιώργος Κορέλης και ο Υπεύθυνος
του Γραφείου Τύπου, Ιάκωβος Κακουρής έδωσαν τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως
επίσης και τον τρόπο λειτουργίας του Προγράμματος Εθελοντισμού. «Βασικός στόχος
του Γραφείου Τύπου είναι η προβολή της διοργάνωσης, η οποία αξιολογείται από τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως «Αγώνες όλης της Κύπρου» από τα ανώτατα σώματα
του αθλητισμού μας, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και την Κυπριακή
Ολυμπιακή Επιτροπή ως ένα «μεγάλο στοίχημα» και μια «μεγάλη πρόκληση»
(Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ΚΟΑ). Γι’ αυτό και σας ζητούμε θα καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια προβολής, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό», ανέφερε
μεταξύ άλλων η κ. Πιπερίδου που ευχαρίστησε θερμά τους Εθελοντές για την
προθυμία τους να συμμετάσχουν στους Αγώνες.
Βάλαμε ψηλά τον πήχη, εξήγησε ο κ. Μιχαηλίδης, διότι οι ΑΜΚΕ είναι η διοργάνωση
στην οποία εκπροσωπούνται πολλά αθλήματα (12), και αθλητές διαφόρων επιπέδων:
«Προσπάθειά μας, ανάμεσα σε άλλα, είναι να προβάλουμε τους αθλητές, τους
προπονητές, να αναδείξουμε την οργανωτική προσπάθεια και να ικανοποιήσουμε του
χορηγούς της διοργάνωσης. Κι είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι Εθελοντές θα έχουν
ουσιαστικό ρόλο».
Εθελοντές θα στελεχώσουν τα Γραφεία Τύπου σε κάθε άθλημα, τόσο στη Λευκωσία,
όσο και στη Λεμεσό, όπως επίσης τη Διεύθυνση Τύπου που θα στεγάζεται στο
ξενοδοχείο Χίλτον. Όπως τονίστηκε, ανάμεσα στις προτεραιότητες του Γραφείου
Τύπου των Αγώνων είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους δημοσιογράφους, ξένους
και Κύπριους που θα καλύψουν το γεγονός, η προβολή του αγωνιστικού μέρους σε
όλα τα επίπεδα και η συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Αποτελεσμάτων και της
Ιστοσελίδας των Αγώνων (www.cyprus2009.org.cy) του οποίου προΐσταται ο κ.
Κωνσταντίνος Δημαράς. Σε κάποιους νευραλγικούς τομείς έχουν επιλεγεί εθελοντές
με πολύ καλές γνώσεις πληροφορικής και ξένων γλωσσών.
Στη συνάντηση με τους Εθελοντές της Διοίκησης των 13ων ΑΜΚΕ που επίσης θα
στεγαστεί στο Χίλτον, δόθηκαν οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη λειτουργία στους
τομείς της Διακίνησης, της Διαμονής, του Γραφείου Πληροφοριών, των Γενικών
Υπηρεσιών, των Διαπιστεύσεων και του Πρωτοκόλλου. Ο εκ των Συντονιστών της
διοργάνωσης κ. Πέτρος Πατσιάς και ο υπεύθυνος Γενικών Υπηρεσιών κ. Γιώργος
Τερεζοπουλος, εξήγησαν στους Εθελοντές τις αρμοδιότητες που θα έχουν τόσο πριν
όσο και κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Το Αρχηγείο τον Αγώνων, με τη συνεργασία
των Εθελοντών θα έχει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες πλην των
αγωνιστικών θεμάτων στα χώρους διεξαγωγής τους.
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