
 

22.05.2009 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ 
 

 
Press Office of the XIII Games of the Small States of Europe. Cyprus, 1-6 June 2009. 
Olympic House, 21 Amphipoleos Str, P.O. Box 23931, CY-1687 NICOSIA. 
Tel: +357 22 449880. Fax: +357 22 449890. 

p. 1 / 1 

 

 

Μετακόμισε στην… έδρα της 

Στο Γήπεδο του πανεπιστημίου Κύπρου, στην Αγλαντζιά, όπου θα διεξαχθούν οι 
αγώνες για τους 13ους Αγώνες  Μικρών Κρατών Ευρώπης, έχει μεταφερθεί η έδρα των 
προπονήσεων της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα, μετράει πλέον αντίστροφα για τη διοργάνωση και σύμφωνα με τον 
ομοσπονδιακό μας τεχνικό, Αντώνη Παπαδόπουλο, όλα βαίνουν καλώς: «Είμαστε σε 
πολύ καλό δρόμο. Τα παιδιά δείχνουν μεγάλη διάθεση και θέληση και γενικά το κλίμα 
στην ομάδα είναι αυτό που θέλουμε. Νιώθουμε έτοιμοι να μπούμε στους αγώνες με 
μοναδικό στόχο την διατήρηση των κεκτημένων. Έχουμε βάλει  - όπως συνηθίζουμε 
εξάλλου σε κάθε ΑΜΚΕ - ως στόχο την πρώτη θέση και ευελπιστώ ότι θα τα 
καταφέρουμε. Θέλουμε το χρυσό μετάλλιο για πολλούς λόγους. Έχω εμπιστοσύνη 
στα παίκτες μας και  παρά το γεγονός ότι δεν θα είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολη 
υπόθεση, αισιοδοξούμε να χαρίσουμε στην κυπριακή πετόσφαιρα, στον κυπριακό 
αθλητισμό, άλλη μια διάκριση. Το βέβαιο είναι ότι , τόσο οι αθλητές, όσο και οι 
προπονητές, αλλά και  όσοι βρίσκονται κοντά στην Εθνική, θα τα δώσουν όλα για την 
πρωτιά».  

Οι δώδεκα πετοσφαιριστές με τους οποίους ο Αντώνης Παπαδόπουλος και ο 
συνεργάτης του Χρίστος  Παναγίδης, θα δώσουν την «μάχη» για το χρυσό είναι οι 
ακόλουθοι: Στέλιος Μασσιάς, Σάββας Σάββα, Αχιλλέας Πετρακίδης, Βλαδιμίρ 
Κνέζεβιτς, Μίμης Παμπακάς, Άγγελος Αλεξίου, Στέλιος Μιχαήλ, Μαρίνος 
Παπαχριστοδούλου, Πάνος Ηρακλέους, Μάριος Χρυσοστόμου, Νίκος Κολάς και 
Δημήτρης Αποστόλου. 

Η εθνική μας ομάδα αναμένεται μέχρι την έναρξη των επίσημων της υποχρεώσεων 
να δώσει  δύο φιλικούς αγώνες , εκτός απροόπτου, με την εθνική ομάδα Ενόπλων 
της Ελλάδας. 
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