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Σε καλό δρόμο… 

Όσο πλησιάζει η έναρξη των 13ων Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, οι εθνικές μας 
ομάδες στην πετόσφαιρα εντείνουν τους ρυθμούς προετοιμασίας τους. Η εθνικής 
Ανδρών υπό την καθοδήγηση του Ομοσπονδιακού μας τεχνικού Αντώνη 
Παπαδόπουλου και του βοηθού του, Χρίστου Παναγίδη, συνεχίζει με μεθοδικότητα 
για να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήδη η ομάδα έδωσε τρεις 
φιλικούς αγώνες με αυστριακή ομάδα (ανέβηκε φέτος στην Α1 Αυστρίας) , την οποία 
και κέρδισε με σχετική ευκολία με 3-0 σετ.  

Το τεχνικό τιμ επέλεξε να ξεκινήσει την προετοιμασία με βατούς αντιπάλους, ενώ όσο 
θα περνά ο καιρός τα φιλικά τεστ θα είναι πιο δυνατά. Σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, αναμένεται στην 
Κύπρο ρωσική ομάδα Ά κατηγορίας  με την οποία το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα θα δώσει φιλικούς, ενώ περί τα τέλη Μαΐου, πολύ πιθανόν να 
αντιμετωπίσει σε νέο κύκλο φιλικών και την εθνική ομάδα εφήβων της Ελλάδας. Η 
προετοιμασία των διεθνών μας πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στην Λεμεσό. 
Μετά την 20η Μαΐου θα μεταφερθεί στην Λευκωσία, στο Γήπεδο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, όπου και θα διεξαχθούν οι αγώνες κατά την διάρκεια των ΑΜΚΕ.  

Ο Χρίστος Παναγίδης, συνεργάτης εδώ και χρόνια του Αντώνη Παπαδόπουλου στον 
πάγκο της εθνικής ομάδας, δηλώνει πολύ ικανοποιημένος για την πορεία της 
προετοιμασίας και την διάθεση που δείχνουν όλοι οι διεθνείς πετοσφαιριστές: «Όλα 
βαίνουν ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και το κλίμα θα το χαρακτήριζα 
εξαιρετικό. Ο προπονητής γνωρίζει πολύ καλά τους παίκτες του και το αντιστρόφως. 
Ως τεχνική ομάδα νιώθουμε ευτυχείς γιατί έχουμε μαζί μας ό,τι καλύτερο διαθέτει η 
κυπριακή πετόσφαιρα, αφού όλοι  σχεδόν οι διεθνείς είχαν στην φετινή χρονιά την 
ευκαιρία να αγωνιστούν στα πλείστα παιχνίδια και μάλιστα να διακριθούν. Όπως είναι 
φυσικό σε αυτή την φάση δοκιμάζονται από τον προπονητή διάφορά σχήματα και 
γίνεται μια προσπάθεια να «παντρευτεί» η εμπειρία των παλιών με το ταλέντο των 
νέων παικτών μας». Όσο για τους στόχους και τις επιδιώξεις της ομάδας μας, ο 
Χρίστο Παναγίδης, χωρίς περιστροφές, ήταν σαφέστατος: «Δεν χρειάζεται μεγάλη 
συζήτηση. Για μας θα θεωρηθεί αποτυχία εάν δεν κατακτήσουμε το χρυσό μετάλλιο 
στους αγώνες. Στόχος μας είναι η πρώτη θέση».   
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