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Οι 13οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης θα μείνουν στην ιστορία και σε ότι αφορά 
στην τηλεοπτική παραγωγή. Η LTV εδώ και χρόνια ξεχωρίζει στην Κύπρο, με τις 
παραγωγές της, με χιλιάδες μεταδόσεις αγώνων σε διάφορα αθλήματα, κυρίως 
ομαδικά όπως επίσης και παραγωγές του Τσάμπιονς Λιγκ, της κορυφαίας 
ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Η προετοιμασία για τους ΑΜΚΕ 2009 ξεκίνησε από τον 
Μάιο του 2008. Πρόκειται για το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλε η LTV και εννοείται 
πως θέλει να το κερδίσει.  Ήταν αναγκαίο για όλους όσους θα εργαστούν και κυρίως 
τους σκηνοθέτες και τεχνικούς να εξοικειωθούν με τα αθλήματα και κυρίως αυτά που 
μας είναι εντελώς άγνωστα σε ότι αφορά ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη.  

Το στοίχημα της τηλεοπτικής παραγωγής! 

Όπως αναφέρει ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της LTV κ. Ευαγόρας 
Κωνσταντινίδης, «κάποιοι άνθρωποι έχουν περάσει από σοβαρή εκπαίδευση, έτσι 
ώστε να μάθουν τα πάντα γύρω από το άθλημα που θα κληθούν να κάνουν 
παραγωγή. Και οργανωτικά είναι πολλή η δουλειά, αλλά όλα έχουν γίνει στην 
εντέλεια και είμαστε πανέτοιμοι. Σε αυτό συνέβαλε και η καλή συνεργασία, τόσο με 
την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων όσο και με τις διάφορες Ομοσπονδίες. Χωρίς 
αμφιβολία, ο αριθμός των συναντήσεων που έγιναν είναι τριψήφιος!». 

Και προσθέτει: «Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα. Για τα κυπριακά δεδομένα, σίγουρα 
δεν έχει ξαναγίνει κάτι ανάλογο. Για να καταλάβετε, μόνο ο στίβος θα καλυφθεί με 
15-16 κάμερες. Και ας μη ξεχνάμε ότι το σήμα από οποιοδήποτε γεγονός μεταδίδεται 
ζωντανά θα πηγαίνει και στο εξωτερικό. Αυτό αυξάνει τις ευθύνες μας. Γύρω στα 100 
άτομα θα απασχοληθούν, δηλαδή σχεδόν όλο το τεχνικό προσωπικό μας»! 

Πέραν των ζωντανών παραγωγών, για τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν μέχρι και 
τέσσερα OB Vans και πέραν των 30 κάμερων, η LTV θα προβάλλει συνεχή δελτία 
ειδήσεων για τα διαδραματιζόμενα, ενώ αργά κάθε βράδυ θα προβάλλεται άλλη μια 
40λεπτη παραγωγή, όπου θα γίνεται ανασκόπηση της ημέρας. Αξίζει να σημειωθεί 
πως κάθε σπίτι θα έχει δικαίωμα στην ενημέρωση, αφού τα στιγμιότυπα θα 
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στέλνονται και σε όλους τους υπόλοιπους κυπριακούς σταθμούς. Διότι όπως τονίζεται 
χαρακτηριστικά, οι φετινοί ΑΜΚΕ είναι αγώνες όλης της Κύπρου! 
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