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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η

εφετινή

χρονιά

δίκαια

θα

μπορούσε

να

χαρακτηριστεί

σαν

η

χρονιά

της

Ελλάδας.

Μετά την νίκη της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδας στον τελικό του ΕυΐΌ 2004, ήρθαν, οι Ολυμπιακοί αγώνες που
τόσο πολύ πόθησαν οι απανταχού Έλληνες στην γη που τους γέννησε.
Η Ελλάδα πραγματικά απέδειξε ότι μπορεί να διοργανώνει τέτοιου είδους αγώνες και να διατηρεί ζηλευτά επίπεδα.
Παρόλον ότι η Ευρώπη αμφισβήτησε την ετοιμότητα της Ελλάδος εντούτοις οι ετοιμασίες αποπερατώθηκαν
ακριβώς στην ώρα που έπρεπε.
Όσοι από εμάς παρακολούθησαν τόσο την τελετή έναρξης αλλά και την τελετή λήξης των Ολυμπιακών είμαι
σίγουρη πως μείναμε έκθαμβοι από την θεματολογία, τον τρόπο παρουσίασης, την εφευρετικότητα των ανθρώπων
που τόσο σκληρά θα πρέπει να εργάστηκαν γι' αυτό. Αυτή η πανδαισία χρωμάτων με εντονότερο το γαλάζιο
χρώμα που τόσο πολύ υποδήλωνε το Ελληνικό στοιχείο, η παρουσία του νερού που δήλωνε την έντονη αγάπη
των Ελλήνων για τη θάλασσα ήταν πραγματικά μοναδικά.
Όσοι επίσης έτυχε να βρεθούν στην Αθήνα κατά τη περίοδο αυτή διαπίστωσαν το πόσο σκληρά εργάστηκαν οι
Αθηναίοι για να αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις ανά το παγκόσμιο. Η Αθήνα έλαμπε από καθαριότητα. Τα μέσα
συγκοινωνίας ειδικά το μετρό και τα ταξί σε άριστη λειτουργία. Οι πολίτες Αθηναίοι άψογοι στην συμπεριφορά τους
με όλους τους ξένους. Κάτι που πραγματικά σε έκανε να νοιώθεις περήφανος. Σας μεταφέρω τις εμπειρίες μου
σαν εθελόντρια στο άθλημα του Κανόε-Καγιάκ-Σλάλομ.
Οι εγκατατάστεις ευρίσκονταν στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού λίγο έξω από την Αθήνα και
χαρακτηρίστηκαν από την οργανωτική επιτροπή της Δ.Ο.Ε. σαν οι καλύτερες παγκοσμίως. Αποτελείται από
τεχνητή λίμνη και τεχνητό κανάλι καθώς και από δύο κτίρια. Το νερό της λίμνης είναι θαλασσινό και προέρχεται
από την κοντινή παραλία του Αλίμοι όπου και φιλτράρεται για να μην εισχωρούν στη λίμνη ψάρια, άμμος και φύκια.
Η επιτυχία των εγκαταστάσεων οφείλεται στον τρόπο δομής με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια λίμνη με νερά
που παφλάζουν σαν φυσικό ποτάμι.
Βίωσα μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία ειδικά τις τελευταίες ημέρες που ο αγωνιστικός παλμός ανέβαινε.
Στέλνω τους θερμότατους χαιρετισμούς μου σε όλους τους Κύπριους αθλητές που συμμετείχαν στους
Ολυμπιακούς.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ελένη Κυθραιώτου
Μέλος Εκδοτικής Επιτροπής
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