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Το Μαυροβούνιο στην οικογένεια των ΑΜΚΕ
Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2009, στη Λευκωσία η Γενική Συνέλευση
των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, στην παρουσία εκπροσώπων και των οκτώ
μελών των ΑΜΚΕ. Στη Γενική Συνέλευση, στην οποία προέδρευσε ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του
ΚΥΠΡΟΣ 2009, κ. Ουράνιος Ιωαννίδης, η σημαντικότερη είδηση αφορά στην αύξηση
των μελών της οικογένειας των ΑΜΚΕ, αφού έγινε ομόφωνα αποδεκτή η αίτηση του
Μαυροβουνίου να ενταχθεί ως ένατο μέλος.
Παρά την ένταξη του Μαυροβουνίου ως ισότιμο μέλος των ΑΜΚΕ, παραμένει
αδιευκρίνιστο κατά πόσον η χώρα θα λάβει μέρος στους Αγώνες του 2011 που θα
διοργανωθούν στο Λίχτενσταϊν ή αν η πρώτη του παρουσία θα είναι το 2013 στο
Λουξεμβούργο. Κι αυτό λόγω επιφυλάξεων τις οποίες εξέφρασε ο εκπρόσωπος του
Λίχτενσταϊν που αφορούσαν σε θέματα που άπτονται του προϋπολογισμού των
Αγώνων του 2011 και έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού ξενοδοχείων για να
φιλοξενήσει τους αθλητές του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, το θέμα θα συζητηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, όπου και θα παρθεί
οριστική απόφαση.
Στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα όπως οι Αγώνες του 2015
διοργανωθούν στην Ισλανδία, για δεύτερη φορά μετά το 1997. Επίσης, ομόφωνα
εξελέγη νέος Γενικός Γραμματέας των ΑΜΚΕ για την τετραετία 2009 – 2013 ο κ.
Άντζελο Βιτσίνι από τον Άγιο Μαρίνο, διαδεχόμενος τον κ. Ζοσέπ Τόνι Γκουέρα από
την Ανδόρα. Η Γενική Συνέλευση, αφού ευχαρίστησε θερμά τον κ. Γκουέρα για τις
υπηρεσίες που πρόσφερε τα τελευταία τέσσερα χρόνια από τη θέση του Γενικού
Γραμματέα, έκανε σεβαστή την επιθυμία του να αποχωρήσει από το πόστο.
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