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Η «ομάδα όνειρο» του ’89
Οι ΑΜΚΕ 1989 ήταν η απαρχή των επιτυχιών της κυπριακής γυναικείας πετόσφαιρας.
Το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες που έγιναν στην Κύπρο και το οποίο έσπασε την
κυριαρχία του Λουξεμβούργου στο άθλημα (ιδιαίτερα σε διοργανώσεις των «μικρών»
εκτός ΑΜΚΕ, όπως ήταν τότε τα κύπελλα προώθησης) αποτελεί σημείο αναφοράς,
αφού ήταν και το πρώτο μας στη διοργάνωση.
Μια από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες εκείνης της ομάδας ήταν και η τότε παίκτρια
του Παναθηναϊκού Αλεξία Ροτσίδου. Ανεξίτηλος στη μνήμη της από εκείνη τη
διοργάνωση έμεινε ο μεγάλος τελικός. «Παίξαμε στο Λευκόθεο στο οποίο δεν έπεφτε
καρφίτσα. Νικήσαμε 3-2 στον τελικό το Λουξεμβούργο μέσα σε ένα κατάμεστο
γήπεδο και αυτό είναι κάτι που μου μείνει αξέχαστο. Είδαμε εικόνες και ζήσαμε
στιγμές πρωτόγνωρες για το άθλημα στην Κύπρο», θυμάται η Αλεξία.
Η Ροτσίδου μαζί με την συμπαίκτρια της στον Παναθηναϊκό Μαρία Χρυσοστόμου και
τα άλλα «ιερά τέρατα» της γυναικείας πετόσφαιρας, όπως Ρούλα Κατσαμπή,
Γιαννούλα Ορφανού και Χρυστάλλα Καραγιάννη αποτελούσαν μια «ομάδα όνειρο» για
τα δεδομένα του αθλήματος στην Κύπρο. Με τεχνικό καθοδηγητή, όπως και σήμερα,
τον Νίκο Ιωάννου που αφιέρωσα πολλά χρόνια στα αντιπροσωπευτικά μας
συγκροτήματα. Οι επιτυχίες που ακολούθησαν στα επόμενα χρόνια και στις επόμενες
διοργανώσεις δεν ήταν καθόλου τυχαίες. Οι βάσεις είχαν μπει το 1989.
Πάντως, σε σχέση με το 1989, σύμφωνα με την Αλεξία Ροτσίδου το επίπεδο της
κυπριακής γυναικείας πετόσφαιρας δεν έχει ανέβει. Ανέβηκε το επίπεδο του
πρωταθλήματος, όχι όμως του αθλήματος στην Κύπρο. «Έχουμε αθλήτριες στην
εθνική με ελάχιστη συμμετοχή στις ομάδες τους. Το επίπεδο έχει ανεβεί λόγω των
ξένων αθλητριών και όχι λόγω της ανόδου των Κύπριων» είναι η άποψη της.
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