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Μια βραδιά με χρώμα ελληνικό 

Η εναρμόνιση με το καθιερωμένο πρωτόκολλο και η ευδιάκριτη αποτύπωση της 
σφραγίδας της οικοδέσποινας χώρας είναι το διττό στοίχημα που φιλοδοξεί να 
κερδίσει στην τελετή λήξης των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης η Οργανωτική 
Επιτροπή. Θα γίνει στο ΓΣΠ, το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 20:30 και χωρίζεται σε δύο 
μέρη: το τελετουργικό και το καλλιτεχνικό. Το πρώτο προβλέπει την είσοδο των 
αθλητών στο Γήπεδο, την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου ΚΥΠΡΟΣ 2009 
Ουράνιου Ιωαννίδη, τον χαιρετισμό του εκπροσώπου της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής, την υποστολή των σημαιών των Αγώνων και της Κύπρου, την παράδοση 
της σημαίας των Αγώνων στον εκπρόσωπο του Λίχτενσταϊν, που  θα φιλοξενήσει την 
επόμενη διοργάνωση, και το σβήσιμο της φλόγας του βωμού. 

«Στο τελετουργικό κομμάτι οι δυνατότητες παρέμβασής μας είναι εξαιρετικά 
περιορισμένες, ωστόσο έχουμε κάποιες εκπλήξεις, οι οποίες θα τονίσουν τις τελετές 
και θα δώσουν το στίγμα της αμφιτρύωνος χώρας», υπόσχεται η Κάλλη Χατζηιωσήφ, 
εκ των συντονιστών της Οργανωτικής Επιτροπής. Στην προσπάθεια αυτή θα 
συμβάλλουν η Φιλαρμονική του Δήμου Λάρνακας, μια ομάδα παιδιών του ΑΓΟ και οι 
χορωδίες της τελετής έναρξης. 

«Στο καλλιτεχνικό κομμάτι στόχος μας είναι να δοθεί ένας πανηγυρικός χαρακτήρας 
στο πέσιμο της αυλαίας των Αγώνων. Το κλου της βραδιάς θα είναι η συμμετοχή της 
Γλυκερίας, με τη συνδρομή της οποίας θα τολμήσουμε να μετατρέψουμε την εξέδρα 
σε λαϊκό πάλκο για γλέντι, στο οποίο θα συμμετέχουν τόσο οι αθλητές όσο και ο 
κόσμος. Θέλουμε να περάσουμε τη συναισθηματική φόρτιση της τελετής λήξης, 
συνάμα όμως να αναδείξουμε και την κουλτούρα μας στη διασκέδαση, το ελληνικό 
μας στοιχείο», συμπλήρωσε η κα. Χατζηιωσήφ. 
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Την καταξιωμένη Ελληνίδα αοιδό Γλυκερία, θα συνοδεύει δεκαμελής λαϊκή ορχήστρα 
υπό τη μουσική διεύθυνση κι επιμέλεια του Βάσου Αργυρίδη, καθώς και μια ομάδα 
χορευτών, η οποία θα παρουσιάσει το δικό της 20λεπτο πρόγραμμα.  

Μετά το πέρας της τελετής και την αποχώρηση του κόσμου θα ακολουθήσει το 
αποκαλούμενο αποχαιρετιστήριο πάρτι για τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες 
των 13ων ΑΜΚΕ. Στο αποχαιρετιστήριο πάρτι είναι προσκεκλημένοι οι αθλητές και οι 
παράγοντες όλων των χωρών, οι εθελοντές, οι διαιτητές – κριτές και οι 
δημοσιογράφοι οι οποίοι θα ψυχαγωγηθούν από dj. 
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