22.05.2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΛΓΑ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ
«Έχει διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο»
Η οικονομική κρίση δεν αγγίζει τους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης.
Σύμφωνα με τη Όλγα Πιπερίδου, πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση των
μικρών κρατών Ευρώπης, οι χώρες που θα συμμετάσχουν το αναγνωρίζουν και θα
εκπροσωπηθούν με πλήρεις αποστολές: «Μέχρι και η Ισλανδία που επηρεάστηκε σε
μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση, δείχνει έντονο ενδιαφέρον και θα
παρουσιαστεί όπως και τις άλλες φορές».
Κι όταν τα λόγια αυτά προέρχονται από τη Γενική Συντονίστρια της διοργάνωσης, ένα
άτομο δηλαδή που έχει πλήρη εικόνα για όλα τα θέματα, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.
Η κ. Πιπερίδου ως στέλεχος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, έζησε από κοντά
μεγάλες διοργανώσεις, όπως οι Ολυμπιακοί, οι Μεσογειακοί και οι Κοινοπολιτειακοί και
συνεπώς είναι σε θέση να κάνει συγκρίσεις για το επίπεδο της φετινής διοργάνωσης.
Ανέφερε σχετικά: «Είμαστε, βέβαιοι, ότι όλα θα πάνε καλά και έχει διασφαλιστεί ότι
οι ΑΜΚΕ 2009 θα έχουν πολύ υψηλό επίπεδο. Μπορεί να μην έχουμε Ολυμπιακό
Χωριό για τη φιλοξενία των ξένων αθλητών, όπως συμβαίνει στους Ολυμπιακούς ή
στους Μεσογειακούς, όμως κατά τα άλλα δεν υστερούμε σε τίποτα από άλλες
διοργανώσεις υψηλού επιπέδου. Για παράδειγμα, η διακίνηση των αθλητών και γενικά
των στελεχών των αποστολών, θα είναι όπως αυτή στους Ολυμπιακούς. Κι ασφαλώς,
έχουμε ακολουθήσει όλους τους διεθνείς κανονισμούς».
Η Γενική Συντονίστρια των Αγώνων δεν παρέλειψε να μιλήσει για την πρωτοτυπία
των ΑΜΚΕ 2009: «Θα υπάρχει τηλεοπτικό δίκτυο που θα καλύπτει όλες τις
προσπάθειες των αθλητών. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά και θεωρείται πολύ
σημαντικό, αν αναλογιστούμε πως το τηλεοπτικό προϊόνπαραχωρείται σε όλες τις
χώρες δωρεάν και ότι κατ΄ επέκταση θα υπάρχει μεγάλη προβολή».
Η δουλειά που γίνεται από τους διοργανωτές αυτή την περίοδο, βρίσκεται στην
τελική ευθεία και είναι ιδιαίτερα σκληρή, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία των
Αγώνων. Ωστόσο, αυτό δεν δείχνει να τους ενοχλεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τα όσα
μας είπε η Γενική Συντονίστρια των ΑΜΚΕ, είναι ενδεικτικά: «Το ωράριο μας όντως
είναι βαρυφορτωμένο. Προσωπικά πιάνω δουλειά νωρίς το πρωί και τελειώνω λίγο
πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε μέρα, ασχολούμαι συνεχώς με όλα όσα αφορούν στους
Αγώνες. Πρέπει να δίνουμε λύσεις και στην τελευταία λεπτομέρεια και φυσικά,
βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους ανθρώπους των αποστολών από άλλες
χώρες. Κι εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα.
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Αναφέρω ενδεικτικά τη Γενική Συνέλευση των ΑΜΚΕ την 1η Ιουνίου, όπου θα
εξεταστούν σημαντικά θέματα, όπως το αίτημα του Μαυροβουνίου για να γίνει μέλος
των μικτών κρατών Ευρώπης. Μπορεί να υπάρχει πίεση, όμως, αυτό δεν μας πτοεί,
αφού νιώθουμε ότι συμμετέχουμε σε μια αξιόλογη προσπάθεια που έχει έναν ευγενή
σκοπό. Και η ευχαρίστησή μας είναι διπλή, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος που διαθέτουμε
και γενικά όσα δίνουμε, δεν θα πάνε χαμένα».
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