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Έτοιμη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και τα γούστα ακόμη και των πλέον 
απαιτητικών είναι η επίσημη ιστοσελίδα των Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 
ΚΥΠΡΟΣ 2009. Εύχρηστη και λειτουργική προσφέρει άμεση και έγκυρη ενημέρωση 
για όλα όσα σχετίζονται με τη διοργάνωση, από καταβολής της μέχρι και σήμερα. 

Πολυεπίπεδη, ποιοτική και άμεση 

Το www.cyprus2009.org.cy παρουσιάστηκε και εγκαινιάστηκε επισήμως στις 14 
Μαΐου 2008. Έκτοτε ανανεώνεται διαρκώς προσφέροντας μια τεράστια γκάμα 
επιλογών και υπηρεσιών. Το άρτιο αποτέλεσμα του φιλόδοξου εγχειρήματος 
απεικονίζεται πλέον και σε αριθμούς, καθώς από τις 24 Απριλίου έως και τις 24 Μαΐου 
η άνοδος των επισκεπτών αγγίζει το 300% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.  
Τον τελευταίο μήνα επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα 26,500 επισκέπτες οι οποίοι 
διάβασαν 188 χιλιάδες σελίδες της.  

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η γεωγραφική προέλευση των «χτυπημάτων», καθώς -
σύμφωνα με τα στατιστικά επισκεψιμότητας- στην ιστοσελίδα έχουν πλοηγηθεί 
επισκέπτες από 119 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Καμπότζη, Τρίνινταντ και 
Τομπάγκο, νησιά Φίτζι, Παραγουάη και Μπενίν! 

Στην πρώτη σελίδα του ιστότοπου, η οποία θα διαφοροποιηθεί μερικώς με την 
έναρξη των Αγώνων, υπάρχουν κατάλογοι επιλογών μέσω των οποίων ο επισκέπτης 
μπορεί να βρει: τους χορηγούς (SPONSORS) των Αγώνων, την οργανωτική ιεραρχία 
των 13ων ΑΜΚΕ, την αναλυτική ιστορία των Αγώνων, στοιχεία για την ιστορία και τη 
γεωγραφία της Κύπρου ως οικοδέσποινας χώρας μαζί μ’ έναν πρακτικό οδηγό για 
επισκέπτες. 

Στον αγωνιστικό τομέα υπάρχουν συνδέσεις για το πρόγραμμα των Αγώνων, τους 
χώρους διεξαγωγής των αγωνισμάτων και συνοπτική παρουσίαση τόσο των πόλεων 
όσων και των αθλητικών εγκαταστάσεών τους, τα 12 αθλήματα των 13ων ΑΜΚΕ, για 
στοιχεία των οκτώ χωρών, για την τρέχουσα και αρχειοθετημένη ειδησεογραφία (η 
οποία είναι γραμμένη στην αγγλική, βασική γλώσσα της ιστοσελίδας) και τα 
βιογραφικά όλων των αθλητών που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ενότητα των 
αποτελεσμάτων, περιλαμβάνει σελίδες για όλα τα αγωνίσματα και αγώνες των 13ων 
ΑΜΚΕ, μερικά από τα οποία θα παρουσιάζονται και σε ζωντανή ροή (live). 
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Άλλη ενότητα του www.cyprus2009.org.cy είναι τα πολυμέσα, στα οποία, μεταξύ 
πολλών άλλων, υπάρχουν videos για την Κύπρο από τον Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού, από την προηγούμενη διοργάνωση των ΑΜΚΕ στο νησί της Αφροδίτης το 
1989, καθώς και για την ιστορία των Αγώνων. Η συγκεκριμένη ενότητα θα 
περιλαμβάνει στη διάρκεια των Αγώνων και τη 40λεπτη περίληψη της αθλητικής 
δράσης ανά ημέρα, όπως θα την επιμελείται η Λουμιέρ. Τα αρχεία για κατέβασμα 
(downloads), τα οποία περιλαμβάνουν wallpapers για κάθε άθλημα, τα πάσης φύσεως 
εγχειρίδια, το πρόγραμμα και τα ρεκόρ, θα εμπλουτισθούν στη διάρκεια των Αγώνων 
με τα Daily Bulletins, ήτοι την καθημερινή αποδελτίωση των αποτελεσμάτων σε κάθε 
άθλημα. 

«Πρώτιστος στόχος μας είναι ασφαλώς η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων, 
συνάμα όμως φιλοδοξούμε να παρέχουμε και μια μικρογραφία του συστήματος 
πληροφόρησης που υπάρχει σε μεγάλες διοργανώσεις όπως Ολυμπιακοί Αγώνες. 
Εκτός ενημέρωση στους φιλάθλους επισκέπτες μας, θέλουμε να παρέχουμε ένα 
πολύτιμο εργαλείο για να διευκολύνουμε τους δημοσιογράφους στο έργο τους της 
κάλυψης των Αγώνων», υπογραμμίζει ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δημαράς, 
υπεύθυνος για την ιστοσελίδα των ΑΜΚΕ ΚΥΠΡΟΣ 2009. «Στην προσπάθεια αυτή 
πολύτιμη θα είναι η συνεισφορά των συναδέλφων που επανδρώνουν το Γραφείο 
Τύπου των Αγώνων, αλλά πάνω από όλα των πολυάριθμων εθελοντών της 
διοργάνωσης». 
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