23.05.2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΝΕΩΝ
Μια διαφορετική οικογένεια!
Οι καινοτομίες από πλευράς της κυπριακής διοργάνωσης των 13ων Αγώνων Μικρών
Κρατών Ευρώπης δεν θα είναι μόνο αγωνιστικές. Για πρώτη φορά από τότε που
διεξάγονται ΑΜΚΕ, παράλληλα με το αγωνιστικό πρόγραμμα, δηλαδή το διάστημα 1-6
Ιουνίου, θα διεξαχθεί και η Κατασκήνωση Νέων. Σε αυτήν θα συμμετάσχουν 16
παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 14-16 ετών από όλες τις χώρες που συμμετέχουν
στη φετινή διοργάνωση, ενώ πέντε άτομα, εθελοντές, θα συντονίσουν την όλη
προσπάθεια.
Πρόκειται, για ένα νέο εγχείρημα, το οποίο από μόνο του θα έπρεπε να δημιουργεί
ένα... λογικό άγχος στους υπευθύνους. Κάθε άλλο, όπως διαπιστώσαμε σε μια
συνομιλία με τη γνωστή κλινική διαιτολόγο και αθλητική διατροφολόγο Νικολέτα
Μιχαηλίδου, συνεργάτη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και υπεύθυνη για την
Κατασκήνωση Νέων.
«Τα τελευταία χρόνια έχουμε συντονίσει αθλητικές κατασκηνώσεις με πάνω από 80
παιδιά κάθε φορά, έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι μας αγχώνει ο αριθμός των 16
παιδιών. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται Κατασκήνωση Νέων σε Αγώνες
Μικρών Κρατών, όμως γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται, αφού μαζί με τον συνεργάτη
μου, Γιώργο Όξινο, το ζήσαμε από κοντά το 1996, ως πρώην κολυμβητές, όταν
συμμετείχαμε στο Youth Camp της Ατλάντα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες», είπε η
Νικολέτα Μιχαηλίδου.
Η Κατασκήνωση Νέων των 13ων ΑΜΚΕ θα συνδυάσει βουνό και θάλασσα, αφού θα
ήταν άδικο να στερηθούν οι μικροί αθλητές και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά της
Κύπρου. Επίσης, τα παιδιά δεν θα περιοριστούν σε ένα χώρο. Θα διαμένουν σε στους
ξενώνες του ΓΣΠ στη Λευκωσία, αλλά θα είναι συνεχώς σε δράση, αφού έχει
ετοιμαστεί ένα πλήρες πρόγραμμα από δραστηριότητες, επισκέψεις και εκδρομές σε
όλη την Κύπρο.
Οι στόχοι της Κατασκήνωσης Νέων είναι δύο. Ο πρώτος, τα παιδιά να γνωριστούν και
να ζήσουν μαζί, δημιουργώντας για έξι ημέρες μια δική τους οικογένεια. Αυτό θα τους
δώσει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και γνώση με άλλες κουλτούρες, όμως το
πιο σημαντικό είναι το ότι θα φτιάξουν υγιείς σχέσεις και θα αναπτύξουν ένα
αλληλοσεβασμό, ο οποίος θα τους χρειαστεί σίγουρα στο μέλλον για να
συμπεριφέρονται σωστά στον αγωνιστικό χώρο. Ο δεύτερος αφορά τα παιδιά που θα
έρθουν από το εξωτερικό, αφού οι διοργανωτές έχουν φροντίσει να πάνε παντού και
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να δουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει κυπριακή φιλοξενία! Ακόμα, πέραν του ότι θα
δουν από κοντά και πολλά αθλήματα, έχουν προγραμματιστεί εκδρομές στις
παραλιακές πόλεις, όπου θα χαρούν τη θάλασσα της Κύπρου, αλλά και στο βουνό
(σ.σ. Φικάρδου, Μαχαιρά), όπου θα πάρουν μια γεύση των παραδόσεών μας.
Τα παιδιά θα δώσουν το παρών και στις τελετές έναρξης και λήξης των Αγώνων, ενώ
από το πρόγραμμά τους δεν θα μπορούσε να λείπει η πρωινή γυμναστική, αφού
πρόκειται για αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι θα πρέπει να διατηρηθούν σε καλή
κατάσταση.
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