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Ουράνιος Ιωαννίδης: «Χωρίς τους χορηγούς  

δεν θα διοργανώναμε τους ΑΜΚΕ» 

Τις θερμές ευχαριστίες τους προς τους Χορηγούς των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών 
Ευρώπης, δημοσιοποίησε για άλλη μια φορά η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και η 
Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων. Σε ειδική εκδήλωση που έγινε την Τετάρτη 20 
Μαΐου το βράδυ, στο Ολυμπιακό Μέγαρο, το Ολυμπιακό Κίνημα της Κύπρου 
ευχαρίστησε τις εταιρείες που υποστηρίζουν την προσπάθεια διοργάνωσης των ΑΜΚΕ 
2009. «Χωρίς τη συνεργασία των χορηγών δεν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε 
τους Αγώνες», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. 
Ουράνιος Ιωαννίδης, που αναφέρθηκε στο Χορηγικό Πρόγραμμα και τη σημασία του.  

Μέγας θεσμικός χορηγός των 13ων ΑΜΚΕ είναι ο ΟΠΑΠ και θεσμικοί χορηγοί η 
Τράπεζα Κύπρου, η Cyta, η ΣΠΕ Στροβόλου και η Peak. Χρυσοί χορηγοί είναι η Coca 
Cola, η Duracell και η Hellas Sat, αργυρός χορηγός η Gillette Blue 3 και χάλκινοι 
χορηγοί η ΑΗΚ, οι Κυπριακές Αερογραμμές, το Top Kinisis και ο ΚΟΤ. Επίσημοι 
υποστηρικτές είναι Εταιρείες Χαράλαμπος Πηλακούτας Λτδ, ΕΤΚΟ και τα προϊόντα Fa.  

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ ανακοίνωσε επίσης ότι δίνεται προτεραιότητα στους 
υφιστάμενους χορηγούς για την αξιοποίηση (σε συνεργασία με την Εταιρεία Galanis 
Sports Data) του εξοπλισμού επιπέδου Ολυμπιακών προδιαγραφών για την 
παρεμβολή 3D κινούμενου γραφικού πριν και μετά από κάθε video replay κατά την 
διάρκεια όλων των τηλεοπτικών μεταδόσεων της διοργάνωσης. Έδωσε λεπτομέρειες 
για τις δυνατότητες της παρεμβολής 3D κινούμενου γραφικού, το ενδιαφέρον από τις 
εταιρείες ήταν πολύ μεγάλο και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η σχετική χορηγία.  

«Είναι παγκοίνως γνωστό και αδιαμφισβήτητο ότι ο κύριος σκοπός του χορηγού είναι 
να συμβάλει με τη χορηγία του να πραγματοποιηθεί ένα έργο το οποίο ο ίδιος νιώθει 
ότι είναι κοινής ωφελείας και ενδιαφέρει τους πολίτες και δευτερευόντως μόνο έχει 
ως στόχο να αναγνωρισθεί, να προβληθεί η να διαφημιστεί η χορηγία του. Το 
ζητούμενό του είναι να μην αγνοείται από τους πολίτες ότι το έργο πραγματοποιείται 
χάρη στην κοινωνική του ευαισθησία και η χορηγία του δίνεται ως ανταπόδοση για 
την αναγνώριση που του προσφέρει το κοινωνικό σύνολο», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ. Ιωαννίδης, τονίζοντας ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την 
Οργανωτική Επιτροπών των ΑΜΚΕ 2009 για την καλύτερη προβολή των χορηγών.  

 

PrO/ 


