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Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου (21:00)
ανοίγει η αυλαία των 13ων ΑΜΚΕ
Η Κύπρος υποδέχεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, στις 21:00, στο ΓΣΠ, τους 13ους
Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. Ανοίγει η αυλαία μιας διοργάνωσης που έχει
προσφέρει πάρα πολλά στον αθλητισμό και τον πολιτισμό των χωρών της Ευρώπης
που συμμετέχουν, με πληθυσμό λιγότερο του ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Η
Κύπρος διοργανώνει τους ΑΜΚΕ για δεύτερη φορά, αφού η προηγούμενη ήταν το
1989 και αποτελούν ακόμη σημείο αναφοράς.
Στόχος των διοργανωτών είναι να δώσουν την πλήρη εικόνα της διαχρονικής
διαδρομής δημιουργίας και επιτευγμάτων της Κύπρου και την ίδια ώρα να σταλούν τα
μηνύματα, χωρίς ανταγωνισμούς αλλά στο πλαίσιο της σφυρηλάτησης δεσμών φιλίας
και κοινής δημιουργίας για ένα καλύτερο κόσμο και καλύτερη ποιότητα ζωής. Στην
Τελετή Έναρξης θα παραστούν όλοι οι αρχηγοί Κρατών που μετέχουν στους Αγώνες
και πολλοί αξιωματούχοι του Ολυμπιακού Κινήματος, των Παγκόσμιων και
Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών και άλλοι υψηλοί προσκεκλημένοι.
Την Τελετή Έναρξης θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης
Χριστόφιας, θα κλείσει ο Έλληνας τενόρος Μάριος Φραγκούλης, σε μια εκδήλωση
όπου το Ολυμπιακό πνεύμα θα σμίξει με τον πολιτισμό. Ο ήλιος η θάλασσα και η
φύση της Κύπρου θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία στην Τελετή η οποία θα είναι
εμπλουτισμένη και με την μουσική παράδοση της Κύπρου. Καλλιτεχνικός Διευθυντής
των Τελετών είναι ο γνωστός Κύπριος μουσικοσυνθέτης Βάσος Αργυρίδης.
Η ιδέα για το πρόγραμμα είναι απλή για να συνάδει με το μέγεθος της Κύπρου και
των Αγώνων. Το μήνυμα όμως είναι σημαντικό και αφορά την δίψα της νεολαίας για
μάθηση και την συμβολή που μπορεί να έχει ο αθλητισμός σε αυτό τον στόχο.
Η Τελετή Έναρξης θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα
είναι επενδυμένο με μουσική του Βάσου Αργυρίδη με διασκευές πάνω στην
παραδοσιακή μουσική της Κύπρου. Θα παρουσιαστούν διάφορα χορευτικά με
κεντρική ιδέα το τραγούδι «Φεγγαράκι μου λαμπρό», το οποίο θα ακουστεί από
χορωδία 250 παιδιών σε τρεις διαφορετικές γλώσσες.
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Χαρακτηριστικό στοιχείο που αναδύεται μέσα από τις δραστηριότητες της εκδήλωσης
είναι το ίδιο το παιδί. Οι πρωταγωνιστές οδηγούνται στον κόσμο της γνώσης και του
πολιτισμού. Η υλοποίηση της όλης ιδέας βασίστηκε πάνω σε καθαρά κυπριακές
δυνάμεις – σχήματα, όπως τα 1300 παιδιά του Προγράμματος του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού «Αθλητισμός για όλους», οι 300 λαϊκοί χορευτές, η
εκατονταμελής ομάδα χορευτριών καθώς και η νεανική χορωδία από 300 χορωδούς
και την Ομάδα Ηχόδρασης με τα γνωστά, εντυπωσιακά κρουστά του Αθήνα 2004 που
θα διανθίζει την όλη εκδήλωση.
Θα ακολουθήσει το τελετουργικό μέρος με τους σύντομους χαιρετισμούς από τον
πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Ουράνιο Ιωαννίδη και τον πρόεδρο της
Ένωσης Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών κ. Πάτρικ Χίκι, η είσοδος και η έπαρση
της σημαίας των Αγώνων και της κυπριακής σημαίας, η ορκωμοσία αθλητών και
κριτών και η κήρυξη των Αγώνων από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Δημήτρη Χριστόφια. Στη συνέχεια θα έχουμε τη λαμπαδηδρομία και το άναμμα του
Βωμού όπου θα γίνει γνωστό που θα έχουν την τιμή να μεταφέρουν τη δάδα και
ποιος θα ανάψει το βωμό.
Η βραδιά θα κλείσει με συναυλία του Μάριου Φραγκούλη, ο οποίος θα ερμηνεύσει και
το επίσημο τραγούδι των αγώνων, με την ονομασία «ταξίδι στον ορίζοντα» σε
μουσική του Βάσου Αργυρίδη και στίχους του Μπάμπη Αναγιωτού. Μεταξύ άλλων ο
Μάριος Φραγκούλης, για τις ανάγκες των ΑΜΚΕ 2009 συνεργάστηκε με το διάσημο
Καναδό συνθέτη Ντέιβιντ Φόστερ (έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την
Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, την Σελίν Ντιόν, τη Μαντόνα, τη Γουίτνι Χιούστον, τον Μάικλ
Τζάκσον και πολλούς άλλους). Είναι ένα τραγούδι ελπίδας και αγάπης. Στη συναυλία
του Μάριου Φραγκούλη θα εμφανιστούν επίσης στο ΓΣΠ, η σοπράνο Ντέμπορα
Μάγιερς και ο Γιώργος Περρής.
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