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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2008 – 09 

Δυό σερί νίκες και πρωτιά για την εθνική Kύπρου 

 

Η ήττα (3-2) από το Σαν Μαρίνο στην πρεμιέρα της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος (κατηγορία μικρών κρατών) που έγινε στο Λίχτενσταϊν, ήταν το 
καμπανάκι που «ξύπνησε» την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών και κατάφερε 
στο τέλος να εξασφαλίσει την πρώτη θέση και τη συμμετοχή της στους ομίλους της 
επόμενης διετίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά από εντυπωσιακή 
εμφάνιση κέρδισε το Σάββατο το Λίχτενσταϊν με 3-0 (25-16, 25-17, 25-20), και την 
Κυριακή το απόγευμα επιβλήθηκε του Λουξεμβούργου με 3-1 (22-25, 25-12, 25-20, 
25-15). Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της τελευταίας αναμέτρησης (Σαν Μαρίνο – 
Λουξεμβούργο), η ομάδα του Νίκου Ιωάννου θα παραμείνει στην κορυφή της 
βαθμολογίας αφού υπερτερεί στον συντελεστή των σετ.  

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση των αγώνων της 2ης μέρας και 
οι τέσσερις ομάδες που συμμετείχαν στη διοργάνωση ισοβαθμούσαν. Κόντρα στο 
Λίχτενσταϊν οι διεθνείς πετοσφαιρίστριές μας είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα 
δεν κινδύνευσαν ποτέ κι έφτασαν στην «καθαρή» νίκη που στο τέλος αποδείχθηκε 
ότι έκανε και τη διαφορά στη βαθμολογία. Την Κυριακή το απόγευμα, παρά το 
γεγονός ότι το Λουξεμβούργο προηγήθηκε (22-25), η ομάδα μας είχε τις ψυχικές 
δυνάμεις να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα και να πάρει τη νίκη (χωρίς να 
πιεσθεί ιδιαίτερα) μέσα σε πανηγυρικό κλίμα.  

Ήταν ό,τι καλύτερο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που σε μια βδομάδα 
θα ξεκινήσει την προσπάθειά του στους 13ους Αγώνες Μικρών Κρατών με ανεβασμένη 
ψυχολογία. Ο Νίκος Ιωάννου χρησιμοποίησε τις Τιμόχοβα, Χαραλάμπους, Μιλάνοβιτς, 
Φαούτα, Μιχαήλ, Τσιούτα, Αριστείδου (λίμπερο), Τσαγγαρίδου, Ριαλά, Παύλου, 
Βούβακου και Βασιλείου. Στους άλλους αγώνες του ομίλου το Λίχτενσταϊν κέρδισε το 
Λουξεμβούργο με 3-1 και το Λουξεμβούργο κέρδισε το Σαν Μαρίνο με 3-2 (17-25, 
26-24, 21-25, 25-22, 15-13). Η αποστολή της εθνικής μας αναμένεται να επιστρέψει 
στην Κύπρο, τη Δευτέρα το βράδυ.   
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