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Η Κύπρος είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί τις χώρες  που θα πάρουν μέρος στους 
αγώνες και πανέτοιμη να τις φιλοξενήσει. Τη Δευτέρα 1

Για κυπριακή φιλοξενία… 

η Ιουνίου  αρχίζουν οι 13οι

Η Κάλλη Χατζηιωσήφ συντονίστρια στην Οργανωτική Επιτροπή, μιλώντας για τη 
φιλοξενία, την πληροφόρηση και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μας είπε: «Ο τομέας της 
φιλοξενίας και της πληροφόρησης θεωρείται από τους πλέον βασικούς  τομείς της 
διοργάνωσης. Η φιλοξενία αφορά  τη συναισθηματική εντύπωση , που οι  
φιλοξενούμενοι θα πάρουν  στις χώρες τους για την κυπριακή κουλτούρα και 
νοοτροπία. Η  δε ορθή πληροφόρηση φανερώνει τις οργανωτικές δεξιότητες κάθε 
οργανωτικής Επιτροπής και δίδει την εικόνα του σωστού προγραμματισμού. 

  
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Πάντοτε η Κύπρος, από  αρχαιοτάτων χρόνων 
διακρίνεται για τη φιλοξενία της και είναι βέβαιο ότι και τώρα θα διακριθεί. 

Για την επιτυχία των δύο πάνω στοιχείων η Επιτροπή μας εργάζεται εδώ και πέντε 
μήνες σε έξι διαφορετικούς τομείς που είναι οι ακόλουθοι: 

Υποδοχή φιλοξενούμενων στο αεροδρόμιο Λάρνακας: Η ομάδα της Επιτροπής 
θα βρίσκεται  συνεχώς τόσο σε όλες τις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις. 
Ομάδα συνοδών: Θα υπάρχουν δύο συνοδοί ομάδων για κάθε αρχηγό αποστολής. 
Ομάδα υπευθύνων  ξενοδοχείων: Σε κάθε ξενοδοχείο θα βρίσκεται ένα άτομο της 
Επιτροπής για οτιδήποτε αφορά τη διαμονή και διατροφή καθώς και το συντονισμό 
των γραφείων πληροφόρησης. 
Ομάδα γραφείων πληροφόρησης: Τέσσερα άτομα σε κάθε ξενοδοχείο της 
Λευκωσίας και Λεμεσού θα βρίσκεται από τις 8 το πρωι μέχρι τις 10 το βράδι για κάθε 
πληροφορία που αφορά τη διοργάνωση . 
Ομάδα φιλοξενίας των VIPS: Θα υπάρχουν συνοδοί, ειδικό αυτοκίνητο και 
ασφάλεια. 
Ομάδα πολιτιστικής εβδομάδας: Θα είναι υπεύθυνη για το ειδικό πρόγραμμα της 
ξενάγησης των δεξιώσεων και των παραστάσεων  στη Λευκωσία και Λεμεσό με στόχο 
την ενημέρωση  των φιλοξενούμενων για την ιστορία  και την πολιτιστική μας 
ταυτότητα . 

Για την Επιτροπή της φιλοξενίας της πληροφόρησης και των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων εκπαιδεύτηκαν και θα εργαστούν   αφιλοκερδώς 150 εθελοντες. 

 


