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13οι ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

Με τη γλώσσα των αριθμών 

Τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα μία (3291) είναι οι διαπιστεύσεις που εκδόθηκαν για 
τις ανάγκες της διοργάνωσης των 13ων

Αρχίζοντας από τον αριθμό των μεγάλων πρωταγωνιστών των Αγώνων, των αθλητών 
το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο εντυπωσιακό ρεκόρ. Στους 
13ους ΑΜΚΕ, συμμετέχουν 843 αθλητές, ενώ πριν από δυο χρόνια στο Μονακό ήταν 
799. Στην πρώτη διοργάνωση, πριν 24 χρόνια είχαμε τη συμμετοχή 222 αθλητών. 
Όσο για τους προπονητές, ο αριθμός διαπιστευμένων στη φετινή διοργάνωση έφτασε 
στους 210. Οι διαιτητές και οι κριτές ανέρχονται στους 355.  

 Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. Αριθμός 
(ενδέχεται να αυξηθεί ελαφρά αφού υπάρχουν κάποιες έκτατες αιτήσεις 
διαπίστευσης) που είναι ενδεικτικός της κινητοποίησης που υπήρχε και συνεχίζεται.  

Στην κατηγορία VIPs, οι Αρχηγοί Κρατών, οι Υπουργοί, οι υψηλά ιστάμενα άνθρωποι 
του αθλητισμού, που έχουν διαπιστευθεί για τους Αγώνες, είναι 286. Οι αρχηγοί 
αποστολών και γενικά όσοι αθλητικοί παράγοντες έχουν ενεργή συμμετοχή, με στόχο 
τη διευκόλυνση των προσπαθειών των αθλητών (αρχηγοί αποστολών κτλ) τους είναι 
90. 

Πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των λειτουργών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 
Συνολικά η όλη διοργάνωση καλύπτεται από 334 ανθρώπους των Media και όσων 
εμπλέκονται άμεσα, εκ των οποίων οι 103 είναι ξένοι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν 
φυσικά και οι άνθρωποι που φροντίζουν για την υγεία των αθλητών και όχι μόνο. Το 
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οι φυσιοθεραπευτές των αποστολών, 
αποτελείται από 247 άτομα (43 ιατροί, 145 νοσοκόμοι και νοσοκόμες, 59 
φυσιοθεραπευτές).  

Την όλη προσπάθεια υποστηρίζουν 739 εθελοντές που θεωρούνται η «ψυχή» της 
διοργάνωσης. Είναι οι άνθρωποι που έχουν επανδρώσει όλους τους τομείς και πάντα 
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με το χαμόγελο στα χείλη προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους πάντες. Η 
Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους 
τους Εθελοντές για την πολυτιμότατη βοήθειά τους.  
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