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Ξεκίνημα με ήττα 

Με ήττα με 3-2 σετ (21–25, 25-19, 18-25, 26-24, 16-14) από το Σαν Μαρίνο ξεκίνησε 
την προσπάθειά της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (κατηγορία 
μικρών κρατών) που διεξάγεται στο Λίχτενσταϊν, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των 
γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε σταθερότητα στην 
απόδοσή του, αρκετές παίκτριες έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό κι εφόσον 
οι αντίπαλές τους έμειναν «ζωντανές» στο κυνήγι της νίκης, ο αγώνας κρίθηκε στις 
μικρολεπτομέρειες. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η εθνική μας προηγήθηκε με 1-0 
και 2-1 σετ, ενώ στη «ρουλέτα» του τάι μπρέικ είχε ένα σημαντικό προβάδισμα (11-
6), αλλά δεν το εκμεταλλεύθηκε.   

«Δεν είχαμε ρυθμό… Κάναμε πολλά λάθη και παρά την προσπάθεια να αλλάξουν τα 
πράγματα, δεχθήκαμε μια ήττα που μας στενοχώρησε. Όχι μόνο επειδή 
απομακρύνεται η πρωτιά, αλλά ως προς την αδυναμία μας να τελειώσουμε το ματς», 
δήλωσε ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Νίκος Ιωάννου που πρόσθεσε: «Φέτος 
έχουμε ως στόχο, μια από τις δύο πρώτες θέσεις στο Ευρωπαϊκό για να 
εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στους ομίλους της επόμενης διετίας, αλλά και το 
χρυσό στους ΑΜΚΕ. Ως προς τον πρώτο στόχο δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά θα 
τον κυνηγήσουμε. Ελπίζω σε βελτίωση στη συνέχεια, έτσι ώστε, στην Κύπρο, να 
είμαστε πανέτοιμοι για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στους ΑΜΚΕ».    

Ο Νίκος Ιωάννου χρησιμοποίησε τις Τιμόχοβα, Χαραλάμπους, Μιλάνοβιτς, Φαούτα, 
Μιχαήλ, Τσιούτα, Αριστείδου (λίμπερο), Τσαγγαρίδου, Ριαλά, Παύλου και Βασιλείου. 
Στον άλλο αγώνα του ομίλου το Λίχτενσταϊν κέρδισε το Λουξεμβούργο με 3-2. Στη 
συνέχεια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί με το Λίχτενσταϊν 
(Σάββατο 23 Μαΐου, 6:00μμ) και με το Λουξεμβούργο (Κυριακή 24 Μαΐου, 4:00μ.μ.).   

 

 

PrO 


