
 

06.06.2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

 

 

Press Office of the XIII Games of the Small States of Europe. Cyprus, 1-6 June 2009. 
Olympic House, 21 Amphipoleos Str, CY-2025 NICOSIA. 
Tel: +357 22 449880. Fax: +357 22 449890. 
www.cyprus2009.org.cy 

p. 1 / 2 

 

 

Κατασκήνωση Νέων 

Η Κατασκήνωση Νέων ήταν το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα για νέους 
αθλητές και αθλήτριες από τα οκτώ κράτη που συμμετείχαν στους 13ους

Μέσα από την Κατασκήνωση Νέων οργανωθηκαν δραστηριότητες οι οποίες είχαν 
εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Έγιναν επισκέψεις στο 
Μουσείο Αγώνα 1955 – 59, το Παγκύπριο Γυμνάσιο και τη Βιβλιοθήκη του, την 
Αρχιεπισκοπή καθώς επίσης και το Άγαλμα της Ελευθερίας. Έγινε επίσης ξενάγηση 
στα τείχη της Λευκωσίας καθώς και στην Λαϊκή γειτονια, το παρατηρητήριο στη 
Λήδρας καθώς και τις οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου. Εκεί δόθηκε η ευκαιρία να γίνει 
συζήτηση και για το πρόβλημα της Κύπρου. Έγιναν επίσης επισκέψεις στο αρχαίο 
θέατρο του Κουρείου στη Λεμεσό, το Ναό του Απόλλωνα του Υλάτη και το μουσείο 
Κυπριακής παράδοσης στο χωριό Φικάρδου, 

 Αγώνες 
Μικρών Κρατών Ευρώπης. Η θεματική ενότητα της φετινής διοργάνωσης είχε την 
ονομασία «Μικρά Κράτη, Λαμπρό Μέλλον» και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 
Στόχος της ήταν να προωθηθεί το λαμπρό μέλλον των χωρών και μέσα από τις 
διάφορες δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν ότι έχουν λιγότερες 
διαφορές παρά ομοιότητες, καθώς επίσης και να προωθηθεί το Ολυμπιακό Πνεύμα για 
ειρήνη, ενότητα και ανάπτυξη. 

Τα μέλη της Κατασκήνωσης Νέων παρακολούθησαν σχεδόν όλα τα αθλήματα των 
Αγώνων. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά και να γνωριστούν 
καλύτερα μεταξύ τους μέσα από τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Την ολοήμερη 
εκδρομή στην παραλία, το παιχνίδι paintball, την εκδρομή στο The Mall, το bowling, 
τη βραδιά με τα παιχνίδια αλλά και την ολοήμερη δραστηριότητα στην πισίνα και τα 
γήπεδα του σχολείου Pascal English School στη Λευκωσία, προς τη διεύθυνση του 
οποίου η ομάδα εθελοντών της Κατασκήνωσης Νέων εκφράζει τις θερμές της 
ευχαριστίες.  

Με τις πιο δραστηριότητες, η κατασκήνωση έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να 
μάθουν για τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης και το Ολυμπιακό Πνεύμα, να 
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ενδυναμώσουν τους δεσμούς φιλίας μεταξύ τους και των χωρών τους καθώς επίσης 
και να βιώσουν την Κυπριακή κουλτούρα και πραγματικότητα. 

Την ομάδα εθελοντών της Κατασκήνωσης Νέων αποτελούσαν η Νικολέτα 
Μιχαηλίδου, ο Κωνσταντίνος Καλαποδάς, η Χριστίνα Παπαδοπούλου, ο Γιώργος 
Όξινος και ο Μάριος Καλαποδάς.  
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