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«Είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε» 

Ο Γενικός Σύμβουλος των 13ων  Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, ο κ. Ντίνος 
Μιχαηλίδης, μας μίλησε τόσο για τον Οργανωτικό όσο και τον αγωνιστικό τομέα της 
διοργάνωσης. Άνθρωπος με πλούσια αθλητική δραστηριότητα, ως αθλητής 
(Παγκυπριονίκης, Πανελληνιονίκης και Βαλκανιονίκης) στα 800μ, ήταν  Γενικός  
Υπεύθυνος των ΑΜΚΕ το 1989 όπου η Κύπρος κατέλαβε για πρώτη φορά την πρώτη 
θέση.  

«Έγινε  τεράστια προσπάθεια μετά που ανάλαβε το νέο Εκτελεστικό Συμβούλιο της 
Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής για τους αγώνες. Ενεργοποιήθηκε αρκετός κόσμος 
και επαγγελματίες καθώς και παλιά στελέχη με εμπειρίες. Τώρα είμαστε στο τελικό 
στάδιο. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα και ελπίζουμε να είμαστε απολύτως έτοιμοι με την 
έναρξη των αγώνων. Δημιουργήθηκαν 25 υποεπιτροπές για όλους τους τομείς της 
διοργάνωσης  οι οποίες δούλεψαν πολύ εντατικά και πιστεύω ότι έκαναν σημαντικό 
έργο. Η Οργανωτική δομή στελεχώθηκε και από μεγάλο αριθμό εθελοντών πάνω 
στους οποίους βασίζεται η επιτυχία των Αγώνων, τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης και 
πρόσθεσε: «Οι 13οι ΑΜΚΕ  αποτελούν για μας και την Κύπρο, ευκαιρία και πρόκληση. 
Είναι μεγάλο γεγονός διότι δίνεται η ευκαιρία στον κυπριακό λαό να συμμετέχει 
ενεργά σε οποιονδήποτε τομέα, ευκαιρία να δείξουμε τις ικανότητες μας και 
πρόκληση γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να πετύχουμε».  

Αναφορικά με τον αγωνιστικό τομέα ο κ. Μιχαηλίδης είπε. «Εκτός από τον 
οργανωτικό τομέα προσδοκούμε και σε αγωνιστική επιτυχία από όπου αναμένουμε να 
κατακτήσουμε  την πρώτη θέση και να φτάσουμε στις πέντε πρωτιές (προηγήθηκαν 
το 1989, το 2003, το 2005 και 2007). Η προετοιμασία των αθλητών που έγινε με 
εξειδικευμένο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει πριν από αρκετό καιρό και όλες οι ενδείξεις 
δείχνουν ότι οι αθλητές μας είναι πανέτοιμοι για τους Αγώνες. Οι ομοσπονδίες έχουν 
τις ικανότητες και δυνατότητες  να αντεπεξέλθουν με επιτυχία».  

Καταλήγοντας ο κ.  Μιχαηλίδης  ανάφερε: «Ιδιαίτερη σημασία δίδει η Οργανωτική 
Επιτροπή και η ΚΟΕ στον τομέα της φιλοξενίας και την ανάδειξη του πολιτισμού μας, 
στοιχεία που θα προβάλουν τον πολιτισμό μας».  
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