01.06.2009 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Οι ΑΜΚΕ ξεκίνησαν με ταξίδι στον Ορίζοντα
--Β’ ΕΚΔΟΣΗ-Με ένα μαγευτικό ταξίδι στον ορίζοντα, όπως και η ονομασία του επίσημου
τραγουδιού της διοργάνωσης έμοιαζε το καλλιτεχνικό μέρος της Τελετής Έναρξης
των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης που έγινε το βράδι της Δευτέρας στο
ΓΣΠ στη Λευκωσία. Η Κύπρος υποδέχθηκε τους «Ολυμπιακούς των μικρών», την
αθλητική γιορτή των χωρών της Ευρώπης με μηνύματα φιλίας και χαράς. Τονίζοντας
την αγάπη όλων για τον ήλιο τη θάλασσα και βέβαια τον πόθο για την ελευθερία.
Με κεντρικό άξονα το παιδί και με κυρίαρχα στοιχεία τον ήλιο, τη θάλασσα και τη
φύση της Κύπρου ο Καλλιτεχνικός διευθυντής της Τελετής Έναρξης Βάσος
Αργυρίδης με υψηλό προσκεκλημένο τον Μάριο Φραγκούλη συνδύασαν την
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου με τα νιάτα. Η ιδέα του προγράμματος ήταν η
τελετή έναρξης να συνάδει με το μέγεθος της Κύπρου και των αγώνων. Η ιδέα έγινε
πράξη και οι 10 χιλιάδες χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο της κυπριακής
πρωτεύουσας απόλαυσαν μια απέριττη αλλά υψηλού επιπέδου τελετή.
Μια τελετή, εμπλουτισμένη με τη μουσική παράδοση του νησιού μας αλλά και τη
φωνή του φημισμένου Ελλαδίτη καλλιτέχνη Μάριου Φραγκούλλη την οποία χάρηκαν
όσοι πήγαν στο στάδιο για να την παρακολουθήσουν.
Η τελετή άρχισε με το καλλιτεχνικό μέρος στο οποίο πρωταγωνίστησαν
1100 παιδιά ηλικίας από 5-12 χρόνων από τα εξειδικευμένα προγράμματα του ΑΓΟ
και συγκεκριμένα από τη ρυθμική γυμναστική, χορό, τέννις, καράτε, τάε κβο ντο.
Υπό τους ήχους μουσικής από το δίσκο του Βάσου Αργυρίδη «Περί ακριβής χώρας»
450 παιδιά ντυμένα στα γαλάζια σχημάτισαν τη θάλασσα. Πλαισιώθηκαν από άλλα
700 παιδιά ντυμένα στα κίτρινα συμβολίζοντας τον Ήλιο. Η εικόνα που
δημιουργήθηκε ήταν εξαιρετική.
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Τα παιδιά μαζί με χορωδία τραγούδησαν στα Ελληνικά, Αγγλικα και Γαλλικά το
γνωστό παιδικό τραγούδι «Φεγγαράκι μου λαμπρό».
Στους ίδιους ρυθμούς κύλησε όλο το καλλιτεχνικό μέρος της τελετής.
Ο όμιλος «Διάσταση», η χορωδία του Grammar School Λεμεσού, η εφηβική ομάδα
χορού «Διάσταση», οι ομάδες κρουστών «ΗΧΟΔΡΑΣΗ», και «BATUCINIO», ο
Πολιτιστικός & χορευτικός όμιλος Λεμεσού «ΔΙΟΝΥΣΟΣ», το Εργαστήρι
παραδοσιακού χορού «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ο Πολιτιστικός όμιλος «ΖΗΔΡΟΣ» και ο
Πολιτιστικός όμιλος «ΑΡΑΔΙΠΠΟΣ» συμμετείχαν στην τελετή και έβαλαν στο στίγμα
τους στην όλη διοργάνωση.
Ξεχωριστά νότα στο καλλιτεχνικό μέρος της τελετής έναρξης το τραγούδι του Μιχάλη
Χατζημιχαήλ που με το λαούτο του «ζωντάνεψε» το λαϊκό μας ποιητή Δημήτρη
Λιπέρτη.
Το παρών έσμιξε με το παρελθόν και έγιναν ένα. Η φύση και η λαϊκή παράδοση της
Κύπρου, άριστα εναρμονισμένα με την πρόοδο και την ανάπτυξη του νησιού μας
προβλήθηκαν μέσω της τελετής έναρξης και το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα
ικανοποιητικό…
Με τη φράση «κηρύσσω την έναρξη των Αγώνων» ο πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας έδωσε το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των
13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Κι ακολούθως στράφηκε προς τους αθλητές
τους οποίους χειροκρότησε θερμά εν μέσω αποθέωση δέκα χιλιάδων θεατών που
βρέθηκαν στο ΓΣΠ . Η κορυφαία βέβαια στιγμή του τελετουργικού ήταν το άναμμα
του βωμού από την πρωταθλήτρια του στίβου Άντρη Σιάλου που είχε συμμετέασχει
στους 3ους ΑΜΚΕ πριν 20 χρόνια. Τη φλόγα μετέφεραν εντός του Σταδίου, οι
Παναγιώτης Τρισόκκας (διεθνής καλαθοσφαιριστής και πρόεδρος της Επιτροπής
Αθλητών), Άννα Στυλιανού (είχε κερδίσει τα περισσότερα μετάλλια για την Κύπρο
στους προηγούμενους ΑΜΚΕ και ο Πάνος Ηρακλέους που θα αγωνιστεί για 9η φορά
σε ΑΜΚΕ. Ο Βωμός θα φωτίζει τη Λευκωσία μέχρι τις 6 Ιουνίου στην τελετή λήξης.
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Η είσοδος και η παρέλαση των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο ακολούθησε του
καλλιτεχνικού προγράμματος. Με σημαιοφόρο τον άλτη του ύψους Κυριάκο Ιωάννου
μπήκε καταχειροκροτούμενη στο στάδιο η Κυπριακή ομάδα. Παρέλασαν όλοι οι
αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες. Σημαιοφόρος της Ισλανδίας ήταν η
Frida Run Tordardottir η οποία συμμετέχει σε ΑΜΚΕ ανελλιπώς από το 1993!
Σημαιοφόρος της Ανδόρας ήταν ο αθλητής του Τζούντο Dani Garcia, τη σημαία του
Σαν Μαρίο έφεραν στο στάδιο οι αθλητές του Μπιτς Βόλεϊ Al Fredo Tabarrini και
Francesko Tabarrini, σημαιοφόρος του Μονακό ήταν η αθλήτρια των 800 και 1500
μέτρων Brice Etes, του Λιχτενστάιν η αθλήτρια του Μπιτς Βόλεϊ Bettina Maliv και του
Λουξεμβούργου ο πετοσφαιριστής Massimo Tarantini. Η νεαρότερη αθλήτρια της
διοργάνωσης, η 13χρόνη γυμνάστρια Adreana Zammit ήταν η σημαιοφόρος της
Μάλτας.
Στην ενδυνάμωση των δεσμών φιλίας των κρατών που συμμετέχουν και στην κοινή
τους πορεία για ένα καλύτερο αύριο, στάθηκε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος της
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Ουράνιος Ιωαννίδης ο οποίος μεταξύ άλλων
ανέφερε: «Οκτώ μικρά κράτη συμμετέχουν σε μια γιορτή της νεότητας με μάρτυρες
και υποστηρικτές της προσπάθειας τους, τους χιλιάδες φίλαθλους θεατές. Γιορτή που
ισχυροποιεί τους δεσμούς φιλίας των αθλητών και των φιλάθλων, των πολιτών όλων
των χωρών που συμμετέχουν και δίνουν μηνύματα σύγχρονου πολιτισμού,
συνύπαρξης, στράτευσης, αλληλοεκτίμησης και κοινής πορείας για ένα καλύτερο
αύριο ποιότητας ζωής, ελευθερίας, δικαιοσύνης και φιλίας».
Ο κ. Ιωαννίδης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει των Αρχηγούς των Κρατών και των
Κυβερνήσεων αλλά και όλους τους κρατικούς αξιωματούχους που τίμησαν με την
παρουσία τους την τελετή έναρξης.
Χαιρετισμός απηύθυνε και ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών
Πάτρικ Χίκι. Ο κ. Χίκι συγχάρηκε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και την
οργανωτική επιτροπή των Αγώνων για την προσπάθεια τους και το έργο που
επιτέλεσαν και παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες τους προς τους αθλητές για τη
συμμετοχή καλώντας τους να απολαύσουν την προσπάθεια τους.
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Ο ύμνος των αγώνων που ακολούθησε την έπαρση της Κυπριακής σημαίας, της
σημαίας των αγώνων και του Εθνικού μας ύμνου, μας πήρε όλους είκοσι χρόνια πίσω
αφού ακούστηκε για πρώτη φορά ξανά στην Κύπρο, στους ΑΜΚΕ του 1989.
Ο αθλητής της γυμναστικής Ηρόδος Γιωργαλλάς εκφώνησε εκ μέρους των αθλητών
των όρκο των αγώνων και κριτής Παναγιώτης Συμεού εκ μέρους των Κριτών.
Μετά το άναμμα του βωμού ακολούθησε συναυλία του Μάριου Φραγκούλη.
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