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Τεστ στο Λίχτενσταϊν 

Είκοσι χρόνια μετά, ο Νίκος Ιωάννου επιθυμεί να οδηγήσει ξανά την εθνική μας 
ομάδα πετόσφαιρας γυναικών στην κορυφή των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης. 
Στην πρώτη  παρουσία της γυναικείας πετόσφαιρας στη διοργάνωση, στην Κύπρο το 
1989, η ομάδα μας, με καθοδηγητή τον Νίκο Ιωάννου, εξασφάλισε το χρυσό 
μετάλλιο. Επιτυχία η οποία ήταν η απαρχή για αυτές που ακολούθησαν τα επόμενα 
χρόνια. Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής βρίσκεται στο πηδάλιο της εθνικής 
γυναικών για πολλά χρόνια και γνωρίζει, όσο ελάχιστοι, τις ιδιαιτερότητες της.  

 «Είναι σημαντικό για μένα που είκοσι χρόνια μετά, είμαι ξανά στην εθνική βόλεϊ 
γυναικών, με τους ΑΜΚΕ να γίνονται ξανά στο νησί μας. Βέβαια, από τότε έχουν 
αλλάξει πολύ τα πράγματα. Να σκεφτείτε ότι τότε τα μαλλιά μου ήταν ακόμη 
μαύρα…», μας δήλωσε με χιούμορ, ο Νίκος Ιωάννου ο οποίος προετοιμάζει εντατικά 
τις παίκτριες του για τις σημαντικές υποχρεώσεις που έρχονται. 

Δεν θέλει πάντως να τις φορτώσει με το άγχος της πρωτιάς για αυτό και θέτει κάπως 
διαφορετικά τον στόχο της ομάδας. «Θέλουμε να παίζουμε και να είμαστε περήφανοι 
για την ομάδα μας. Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο καλά μπορούμε και αν το 
πετύχουμε αυτό, τότε θα έρθει και η επιτυχία. Αυτή είναι η φιλοσοφία που μας 
διακατέχει και μέχρι τώρα . Αυτός ο τρόπος σκέψης μας βοηθάει» είναι η τοποθέτηση 
του Ομοσπονδιακού μας τεχνικού. 

Οι υποχρεώσεις που έχει η εθνική βόλεϊ γυναικών της Κύπρου τις επόμενες ημέρες 
στο Λίχτενσταϊν, στο πλαίσιο της τελικής φάσης του προκριματικού ομίλου του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, της δίνουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο για τους ΑΜΚΕ. 

Με αντιπάλους το Λίχτενσταϊν, το Σαν Μαρίνο και το Λουξεμβούργο, ομάδες που 
συμμετέχουν και στους ΑΜΚΕ, οι παίκτριες μας θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους με 
το καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι υποχρεώσεις αρχίζουν την Παρασκευή 22 Μαΐου και 
ολοκληρώνονται την Κυριακή 24 Μαΐου.  

Στην προετοιμασία προέκυψε ένα αγωνιστικό πρόβλημα, αφού τέθηκε εκτός 
αποστολής η Στέλλα Ιωάννου με πρόβλημα στους κοιλιακούς. Δεν είναι κάτι σοβαρό, 
όμως ο χρόνος αποθεραπείας είναι δύο εβδομάδες και έτσι μάλλον δεν  προλαβαίνει 
ούτε τους ΑΜΚΕ. Έτσι, στην ομάδα έχουν μείνει 14 αθλήτριες από τις οποίες θα 
επιλεγούν οι 12 που θα αποτελέσουν την αποστολή τόσο για το Λίχτενσταϊν, όσο και 
για τους ΑΜΚΕ.  
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