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Ζευγάρια ελπίδας
Οι Γιώργος Πλατρίτης και Πάρης Χριστοφή, η Μαριότα Αγγελοπούλου και η Μανωλίνα
Κωνσταντίνου, είναι οι ελπίδες της Κύπρου για διάκριση στο μπιτς βόλεϊ κατά τους
13ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης. «Η επιλογή ήταν δύσκολη… Από τις στιγμές
που δεν αρέσουν σε κανένα στο χώρο του αθλητισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
ομοσπονδιακός μας τεχνικός Μανώλης Ρουμελιώτης που λόγω κανονισμών
υποχρεώθηκε να «κόψει» τα δίδυμα Ανδρέας Ζάνης / Γιάννος Ηλία και Δέσποινα
Κωνσταντίνου / Ρενάτε Κωνσταντίνου. «Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σαν ομάδα.
Όλα τα παιδιά που έμειναν εκτός της αποστολής θα μείνουν μαζί μας και θα
συνεχίσουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί», πρόσθεσε ο Μανώλης Ρουμελιώτης που σε
μεγάλο βαθμό ανέλαβε το βαρύ φορτίο της αναζωογόνησης του κυπριακού μπιτς
βόλεϊ.
Η Κύπρος στις δύο τελευταίες διοργανώσεις όταν είχε συμπεριληφθεί το μπιτς βόλεϊ
έχει να επιδείξει ένα και μοναδικό χάλκινο μετάλλιο. Επιτυχία που ήρθε στην Ανδόρα
το 2005 από τη γυναικεία ομάδα την οποία αποτελούσαν η Δέσποινα Κωνσταντίνου
και Ιωάννα Λέτσιεβα. Η 22χρονη Δέσποινα δεν θα δώσει το παρών της στους ΑΜΚΕ
2009, αλλά την οικογένεια, θα εκπροσωπήσει η μικρότερη αδελφή της Μανωλίνα που
ταίριαξε με την πρωταθλήτρια εφήβων Ελλάδας Μαριότα Αγγελοπούλου. Η Δέσποινα,
κόρη του Αντώνη Κωνσταντίνου και της Ρούλας Κατσαμπή, μας μίλησε για την
επιτυχία της στην Ανδόρα: «Ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση σ’ ένα πολύ όμορφο
χώρο με ιδανικές εγκαταστάσεις. Μπήκαμε στη διοργάνωση χωρίς να γνωρίζουμε
πολλά για το επίπεδο, τη δυναμική των άλλων χωρών, με στόχο την καλύτερη
δυνατή εκπροσώπηση της χώρας μας. Στην πορεία φτάσαμε στα ημιτελικά όπου
χάσαμε από το Λουξεμβούργο. Στο μικρό τελικό κόντρα στη Μάλτα παίξαμε χωρίς
άγχος με στόχο το καλύτερο και τελικά αυτό αποδείχτηκε αρκετό για να πάρουμε το
χάλκινο μετάλλιο». Το μυστικό της επιτυχίας στη διοργάνωση του 2005; «Τότε
είχαμε κάνει ειδική προετοιμασία για δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε λάβει μέρος
στο Challenger της παγκόσμιας Ομοσπονδίας, διοργάνωση που διεξάγεται κάθε χρόνο
και είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Το μπιτς βόλεϊ είναι εντελώς διαφορετικό από
το βόλεϊ σάλας καθώς η υποδοχή της μπάλας, η κίνηση των αθλητών και γενικά η
συμπεριφορά στο γήπεδο, διαφέρουν σημαντικά. Συνεπώς, η σωστή προετοιμασία
είναι καθοριστική για την επιτυχία». Η παρτενέρ της το 2005 Ιωάννα Λέτσιεβα,
βρίσκεται για σπουδές στην Αγγλία και απέχει προσωρινά από το άθλημα.
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