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Όταν πριν δύο χρόνια περίπου ανακοινώθηκε η 

διοργάνωση του «Τσάλεντζερ» 2006, ενός μεγάλου 
τουρνουά μπιτς βόλεϊ της παγκόσμιας ομοσπονδίας, πολύ 

λίγοι μπορούσαν να αντιληφθούν το βαθμό δυσκολίας του 
εγχειρήματος. Πριν δύο χρόνια, πολλοί συνειδητοποίησαν 

ότι επρόκειτο για τη μεγαλύτερη εκδήλωση που ανέλαβε 
ποτέ η πατρίδα μας στο χώρο του βόλεϊ και αναμφίβολα 

μια από τις μεγαλύτερες σε ολόκληρο το φάσμα του 

αθλητισμού μας. Πέρυσι, η λάμψη ήταν μεγαλύτερη. Και 
φέτος, ακόμη και οι πλέον ειδικοί υποστηρίζουν ότι το 

Cyprus FIVB Challenger 2008 στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία. Η φιλοξενία 24 ομάδων από 13 χώρες, οι 

βελτιωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, η διεξαγωγή των 

αγώνων, η προβολή του τουρνουά σε ολόκληρο τον κόσμο, 
η οργάνωση του ψυχαγωγικού μέρους, οι υπηρεσίες προς 

τους φιλάθλους και ένα σωρό άλλα, ήταν και πάλι ένα πρωτόγνωρο στοίχημα, το οποίο οι διοργανωτές μπορούν να 
που μετά βεβαιότητας, ότι το κέρδισαν. Σε βαθμό, που ο υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. 

Μιχάλης Πολυνίκης, και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέφανος Στεφανού που ήταν οι υψηλοί προσκεκλημένοι, 
εξέφρασαν το θαυμασμό τους.  

«Συνεχίζουμε απτόητοι. 
Ραντεβού του χρόνου όπου 

ελπίζουμε ότι θα είμαστε ακόμη 
καλύτεροι. Το Τσάλεντζερ της 

Γεροσκήπου ήρθε για να μείνει!», 

είπε στην τελετή λήξης ο 
Δήμαρχος Γεροσκήπου Τάσος 

Κούζουπος. Ο νέος πρόεδρος της 
ΚΟΠΕ κ. Δαμιανός 

Χατζηδαμιανού εξέφρασε τις 

ευχαριστίες του προς όλους για 
αυτό το πανέμορφο τριήμερο 

που καταξίωσε οργανωτικά, το 
κυπριακό μπιςτ βόλεϊ στον 

παγκόσμιο χάρτη. Ο εκπρόσωπος 

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
(FIVB) ο Ιταλός Τζιόρτζιο Μάνσι, 

στην έκθεσή του δυσκολεύθηκε 
να βρει πολλές και σημαντικές 

παρατηρήσεις. Η βαθμολογία 
του, στους περισσότερους τομείς 

ήταν άκρως εξαιρετική και απένειμε τα εύσημα στους διοργανωτές.  Κι επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις, περισσότερο 

μετράει η άποψη των αθλητριών τα σχόλια ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. «Φανταστική διοργάνωση», «άψογες 
εγκαταστάσεις», «εξαιρετικό θέαμα» και άλλα παρόμοια, ήταν τα συνήθη σχόλια τους. Όλοι και όλες ήταν 

κατενθουσιασμένοι και ευχαρίστησαν τους διοργανωτές και τον απλό κόσμο της Γεροσκήπου, της Πάφου, τους φίλους 
του μπιτς βόλεϊ που τους σκλάβωσαν με τη συμπεριφορά τους. 

http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/competitions/challengers/2008/beach_page.asp?pg=MDRE&TRN=WCYP2008&sm=12
http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/competitions/challengers/2008/beach_page.asp?pg=PIC&TRN=WCYP2008&sm=121
http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/competitions/challengers/2008/beach_page.asp?pg=MDRE&TRN=WCYP2008&sm=12


Γύρω στα 2000 άτομα 
μαζεύτηκαν το Σάββατο το 

απόγευμα για να 
παρακολουθήσουν την τελική 

φάση της διοργάνωσης. Τον 

μικρό και τον μεγάλο τελικό που 
ανέδειξε τις ομάδες που 

ανέβηκαν στο βάθρο. Πρώτη και 
καλύτερη, η ομάδα από τον 

Καναδά με τις Μαρί - Κριστίν 
Μοντόρ και την Ανούκ Μπουαλό 

που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια 

χωρίς ήττα. Στον μεγάλο τελικό 
κέρδισε την ομάδα από τη 

Σλοβενία με τις Ταντέγια Βέιτ και 
Καταρίνα Γιούχαρ με 2-0 (21-17, 

21-13). Μια σημαντική μέρα για 

την Ανούκ Μπουαλό που ήθελε 
σαν κλείσει την καριέρα της με 

ένα τίτλο. «Αισθάνομαι υπέροχα. 
Όλα ήταν εξαιρετικά, η 

διοργάνωση ήταν επιπέδου World tour και οι υπηρεσίες προς αθλήτριες εξαιρετικές. Έχω παίξει μπιτς βόλεϊ σε 
ολόκληρο τον κόσμο και τώρα αποχωρώ για να ασχοληθώ με την προπονητική με έναν τίτλο που ήθελα τόσο πολύ», 

δήλωσε η Μπουαλό που το 2006 στη Γεροσκήπου ήταν στην 13η θέση, πέρυσι στην 9η και φέτος ανέβηκε στο 

ψηλότερο σκαλοπάτι για να αποθεωθεί μαζί με την πανύψηλη Μοντόρ. Πρόσθεσαν στο λογαριασμό τους 4,800 
δολάρια ενώ οι ηττημένες πήραν 3,900 δολάρια. 

Στον μικρό τελικό, η ομάδα από τη Ρωσία με τις Ντάρια Γιαρζούτκινα και Εκατερίνα Χομιάκοκοβα κέρδισαν την ομάδα 

από την Ουκρανία με τις Ζινάιντα Λιουμπίμοβα και Γιούλια Νόζινα με 2-1 σετ (21-16, 19-21, 15-11). Ο μικρός τελικός 

πρόσφερε εξαιρετικό θέαμα, όπως επίσης σε ολόκληρη τη διοργάνωση τα «ΟΠΑΠ φαν Γκερλς», οι τσίρλιντερς από την 
Ισπανία.  Το Cyprus FIVB Challenger 2008 γίνεται πραγματικότητα από το Δήμο Γεροσκήπου και την εταιρία Sun 

Atlantis Sport Events Limited σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης. Μετά το τέλος της 
διοργάνωσης ο Δήμος Γεροσκήπου τίμησε τον πρώην πρόεδρο της ΚΟΠΕ κ. Ανδρέα  Σταύρου για την προσφορά του 

στο βόλεϊ, όπως επίσης και για τη συμβολή του στην επιτυχία της τα τελευταία τρία χρόνια. Τιμήθηκαν επίσης όλοι οι 

χορηγοί. Η ΟΠΑΠ Κύπρου είναι μέγας χορηγός και αθλοθέτης της διοργάνωσης με 30 χιλιάδες δολλάρια, ο ΚΟΤ έχει 
εντάξει τη διοργάνωση στο ειδικό πρόγραμμα στήριξης των Μεγάλων Αθλητικών Εκδηλώσεων, ενώ χορηγοί είναι 

επίσης οι ICE Developers, ΚΕΟ, ΑΗΚ, cytamobile – vodafone, ΣΠΕ Γεροσκήπου, Καραντόκης Γκρουπ και Leptos 
Estates. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το Plus TV το οποίο μετέδωσε ζωντανά τους αγώνες, το Ράδιο Σφαίρα και το 
περιοδικό Όμικρον Άνδρας. 

 

Ο κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού 
νέος πρόεδρος της Κ.Ο.ΠΕ. 

Ο κ. Δαμιανός Χατζηδαμιανού είναι ο 
νέος πρόεδρος της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης μετά 
τις αρχαιρεσίες που έγιναν την 

Τετάρτη (23 Ιουλίου 2008) το βράδυ 

στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης 
της Ομοσπονδίας. Ο κ. 

Χατζηδαμιανού, πρώην πρόεδρος ης 
ΑΕΚ Καραβά και νυν Ταμίας της 

Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, εξασφάλισε 14 ψήφους, ενώ ο άλλος υποψήφιος για την προεδρία, ο κ. Κώστας 

Λουκαϊδης εξασφάλισε 11 ψήφους. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν όλα τα σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας που 
εξέλεξαν τον κ. Δαμιανό Χατζηδαμιανού στην προεδρία της ΚΟΠΕ για την επόμενη τετραετία. Τα μέλη της 

συνέλευσης, δια παρατεταμένου χειροκροτήματος ευχαρίστησαν θερμά τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Ανδρέα Σταύρου 
που συμμετείχε στα διοικητικά της ΚΟΠΕ για 36 χρόνια, εκ των οποίων τα τελευταία 17 ως πρόεδρος.   Μεταξύ άλλων, 

η συνέλευση μελέτησε σημαντικά θέματα που αφορούν το άθλημα. Αίτημα για συμμετοχή τεσσάρων μη 
Κύπριων  αθλητών στη νέα περίοδο 2008 – 09, απορρίφθηκε από τη συνέλευση με ψήφους 19-4. Έτσι, οριστικά θα 

ισχύσει η απόφαση για τη συμμετοχή τριών μη Κύπριων πετοσφαιριστών στο Πρωτάθλημα Ανδρών και τριών μη 
Κύπριων πετοσφαιριστριών στη νέα περίοδο 2008 – 09. 



Ο νέος πρόεδρος της ΚΟΠΕ κατάγεται από τον κατεχόμενο Καραβά 
και ασχολήθηκε από μικρός με τον αθλητισμό ως ποδοσφαιριστής 

της ΑΕΚ Καραβά και αργότερα της ΠΑΕΚ Κερύνειας. Το 1999, μετά 
από μακρά απουσία στο εξωτερικό, επιστρέφει στην Κύπρο και 

επαναδραστηριοπoιεί την ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ Καραβά-Λάμπουσα, 

και αναλαμβάνει πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου. Μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα η ΑΕΚ Καραβά ανέβηκε στην Α’ 

Κατηγορία κι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Την περίοδο 1999-2003 
διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, ενώ από το 1999 μέχρι σήμερα 
βοήθησε και βοηθά έμπρακτα στην διάδοση και ανάπτυξη του 

Μπητς Βόλεϊ στην Κύπρο. Από το 2004 είναι Ταμίας της Κυπριακής 

Ολυμπιακής Επιτροπής. Το 2000 ανέλαβε Πρόεδρος της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και παραμένει μέχρι σήμερα. Μιας 

ομοσπονδίας χωρίς καμία δραστηριότητα την εποχή εκείνη και με 
την πάροδο 8 χρόνων, το άθλημα της άρσης βαρών θα 

εκπροσωπήσει την Κύπρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. 

Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα, οι αθλητές της ομοσπονδίας 
πέτυχαν αξιόλογες διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

ενώ διοργανώθηκαν στην Κύπρο ευρωπαϊκές και παγκόσμιες 
διοργανώσεις. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. 

  

 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΠΕ 

Οι κορυφαίοι του φιλέ της περιόδου 2007 – 08 θα παρελάσουν απόψε (Δευτέρα 30 Ιουνίου, 8:30μ.μ.) από το 
Ολυμπιακό Μέγαρο στην Τελετή Βράβευσης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης. Οι πρωταθλήτριες και οι 

δευτεραθλήτριες όλων των κατηγοριών θα τιμηθούν για τις επιτυχίες τους, όπως επίσης και οι ομάδες που διακρίθηκαν 
για το ήθος τους, αθλητές, προπονητές, παράγοντες, διαιτητές και ομάδες που έγραψαν χρυσές σελίδες στην ιστορία 

του αθλήματος. Η εκδήλωση που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον μεγάλο χορηγό της Ομοσπονδίας, τον ΟΠΑΠ 
και τον τηλεοπτικό χορηγό, την Εταιρεία Λουμιέρ, θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του «Αλφα». 

Στο πλαίσιο των εορτασμών για 
τα 80 χρόνια του βόλεϊ στην 

Κύπρο και τα 30χρονα από την 

ίδρυση της ΚΟΠΕ, με την 
ανώτατη διάκριση της 

Ομοσπονδίας θα τιμηθούν ο 
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. 

Τίτος Χριστοφίδης και ο πρώην 
Υπουργός Παιδείας κ. Ουράνιος 

Ιωαννίδης. Για την τεράστια 

προσφορά τους στο βόλεϊ θα 
τιμηθεί ο αρχηγός της εθνικής μας 

ομάδας Γιάννης Σιαπάνης που 
εγκατέλειψε την ενεργό δράση και 

με τα έπαθλα ήθους ο Νίκος 

Νικολάου του Άρη Λεμεσού και ο 
Κωνσταντίνος Φαούτας της 

Ολυμπιάδας Νεάπολης.  Ως 
ομάδες ήθους θα βραβευθούν η 

Ολυμπιάδα Νεάπολης (άνδρες) και 

ο Πανιδαλιακός (γυναίκες) και με 
την ευκαιρία της αποχώρησής τους από τη διαιτησία, οι διαιτητές Πανίκος Λευτέρη, Στέλιος Αντώρκας και Ιωάννης 
Σοφοκλέους. 



Στις ειδικές βραβεύσεις η ΚΟΠΕ θα τιμήσει την ομάδα του Ολυμπιακού Λευκωσίας της περιόδου 1974 – 76 που κατέκτησε 
δύο πρωταθλήματα, τον πρόεδρο της Δικαστικής Επιτροπής κ. Δώρο Ιωαννίδη και τα πρώην μέλη του δ.σ. της 

Ομοσπονδίας, η κ. Όλγα Μαρουδιά, ο κ. Κωστάκης Χατζηκακού, ο κ. Γιώργος Κωμοδρόμος και ο κ. Γιώργος Κορφιώτης. 
Θα τιμηθούν επίσης ο πρώην πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας κ. Διόφαντος Χρυσοστόμου, ο πρώην πρόεδρος της 
Ανόρθωσης κ. Κίκης Κωνσταντίνου και ο πρώην πρόεδρο της Ομόνοιας κ. Δώρο Σεραφείμ. 

Θα βραβευθούν επίσης τα μέλη των εθνικών μας ομάδων εφήβων και νεανίδων για τα αργυρά μετάλλια που εξασφάλισαν 

σε όμιλο πρόκρισής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και οι χορηγοί και υποστηρικτές της ΚΟΠΕ, που είναι η ΟΠΑΠ 
Κύπρου και τα συνδρομητικά κανάλια LTV και «Αλφα» που έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του βόλεϊ. 

Για τις επιτυχίες τους στα πρωταθλήματα της ΚΟΠΕ της περιόδου 2007 – 08 θα βραβευθούν οι ακόλουθες ομάδες: 
Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Ανδρών: Ανόρθωση, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Ανδρών: Νέα Σαλαμίνα, 

Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Ανδρών: Ολυμπιάδα Φρενάρους, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Ανδρών: Μαραθώνας 
Κάτω Βαρωσίων, Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Γυναικών: ΑΕΛ, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Γυναικών: Ανόρθωση, 

Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Γυναικών: Ολυμπιάδα Νεάπολης, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Γυναικών: Παφιακός, 

Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Εφήβων: Νέα Σαλαμίνα, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Εφήβων: Παφιακός, 
Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Εφήβων: Ολυμπιάδα Φρενάρους, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας Εφήβων: Φοίνικας 

Πύλας, Πρωταθλήτρια Α’ Κατηγορίας Νεανίδων: ΑΕΛ, Δευτεραθλήτρια Α’ Κατηγορίας Νεανίδων: Μαραθώνας Κάτω 
Βαρωσίων, Πρωταθλήτρια Β’ Κατηγορίας Νεανίδων: Αχαιών Ακτή Ν. Ο. Αμμοχώστου, Δευτεραθλήτρια Β’ Κατηγορίας 

Νεανίδων: Παφιακός. 

 

 
Οι σύνεδροι στη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας στο Ντουμπάϊ, όπου παραιτήθηκε ο πρόεδρος 

Ρούμπεν Ακόστα και ανέλαβε μέχρι το 2012 ο Κινέζος Τζιζόνγκ Γουέϊ. Στη δεύτερη σειρά διακρίνονται 
ο πρόεδρος της Κ.Ο.ΠΕ., Ανδρέας Σταύρου και ο Γενικός Γραμματέας Γιάννος Προκοπίου 

(click στη φωτογραφία για υψηλότερη ανάλυση). 

 

Στη Μάλτα χωρίς τον Πάνο Ηρακλέους 

Χωρίς τον αρχηγός της, Πάνο Ηρακλέους αναχώρησε χθες (Τετάρτη 4 Ιουνίου) για τη Μάλτα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ 
των ανδρών. Ο διεθνής πετοσφαιριστής μας, μετά από ενοχλήσεις, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις όπου και 

διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο. Η συμμετοχή του στους αγώνες της «μικρής» κατηγορίας του 

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (6-8 Ιουνίου) κρίθηκε αδύνατη και αντικαταστάθηκε την τελευταία στιγμή. Στην θέση 
του, ακολούθησε την αποστολή ο Στέλιος Μιχαήλ που επίσης αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, αλλά πιστεύεται 

ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Η απώλεια του Πάνου Ηρακλέους θεωρείται πολύ μεγάλη για το αντιπροσωπευτικού 
μας συγκρότημα. Ήρθε να προστεθεί σε άλλες έξι απουσίες διεθνών μας (σε σχέση με την αποστολή στα Σκόπια) που 
για διάφορους λόγους δεν συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εθνικής μας ομάδας. 
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Η εθνική μας ομάδα θα ξεκινήσει 
τα υποχρεώσεις της την 

Παρασκευή (5:30μμ) με αντίπαλο 
την Σκοτία, ενώ θα 

ακολουθήσουν οι αγώνες με τη 

Μάλτα (Σάββατο 5:30μ.μ.), και 
την Ισλανδία (Κυριακή 4:30μ.μ.). 

Στόχος του αντιπροσωπευτικού 
μας συγκροτήματος, μία εκ των 

δύο πρώτων θέσεων του ομίλου. 
Ο Β’ όμιλος θα διεξαχθεί στο 

Λουξεμβούργο όπου συμμετέχουν 

η Βόρειος Ιρλανδία, το Σαν 
Μαρίνο, το Λουξεμβούργο και τα 

Νησιά Φαρόε. Οι ομάδες που θα 
τερματίσουν στις δύο πρώτες 

θέσεις κάθε ομίλου θα 

προκριθούν στην τελική φάση 
που θα διεξαχθεί το 2009 και θα 

αναδείξει τις δύο ομάδες που θα 
προκριθούν στους ομίλους του 

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2010 – 11. 

 

Η Εθνικής μας ομάδα ανδρών προετοιμάζεται με φιλικά κόντρα στην ουκρανική Τσέρκασι 

Με φιλικούς αγώνες κόντρα στην ουκρανική Τσέρκασι συνεχίζει την προετοιμασία της εθνική μας ομάδα βόλεϊ των 

ανδρών ενόψει των αγώνων της «μικρής» κατηγορίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι Ουκρανοί βρίσκονται στην 

Κύπρο μετά από πρόσκληση της ΚΟΠΕ και οι φιλικοί αγώνες προετοιμασίας θα είναι καθημερινοί στο Γήπεδο της ΑΕΛ 
στη Λεμεσό, μέχρι την Παρασκευή 30 Μαΐου. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον ομοσπονδιακό μας προπονητή 

Αντώνη Παπαδόπουλο και τον συνεργάτη του Χρίστο Παναγίδη, να προετοιμάσουν τους διεθνείς μας σε συνθήκες 
ενός δύσκολου αγώνα. Η Τσέρκασι (φωτό) πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα Ουκρανίας κι έχει να επιδείξει επιτυχίες 
και στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Οι αγώνες του Α’ ομίλου της 

«μικρής» κατηγορίας του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα 

διεξαχθούν στη Μάλτα το 

τριήμερο 6-8 Ιουνίου. Το 
αντιπροσωπευτικό μας 

συγκρότημα θα αντιμετωπίσει 
την Σκοτία, την Ισλανδία και τη 

Μάλτα, ενώ ο Β’ όμιλος θα 
διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο 

όπου συμμετέχουν η Βόρειος 

Ιρλανδία, το Σαν Μαρίνο, το 
Λουξεμβούργο και τα Νησιά 

Φαρόε. Οι ομάδες που θα 
τερματίσουν στις δύο πρώτες 

θέσεις κάθε ομίλου θα 

προκριθούν στην τελική φάση 
που θα διεξαχθεί το 2009 και θα αναδείξει τις δύο ομάδες που θα προκριθούν στους ομίλους του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος 2010-11. 
  



Οι αντίπαλοί μας λίγο – πολύ είναι 
γνωστοί στους ομοσπονδιακούς μας 

προπονητές και ο στόχος της πρόκρισης 
στην τελική φάση του 2009 είναι 

εφικτός. Η ομάδα που θα πάει στη 

Μάλτα είναι νεανική, με πολλά νέα 
πρόσωπα, ωστόσο, πιστεύεται ότι 

μπορεί να εξασφαλίσει μία εκ των δύο 
πρώτων θέσεων στον όμιλο. Από την 

ομάδα που αγωνίστηκε στα Σκόπια πριν 
τρεις βδομάδες περίπου, αποκλείστηκαν 

λόγω πειθαρχικού παραπτώματος οι 

Άνθιμος Οικονομίδης, Αχιλλέας 
Πετρακίδης, Κωνσταντίνος Ευσταθίου, 

Δημήτρης Χαλλούμας και Άγγελος 
Αλεξίου. Ο Μάριος Χρυσοστόμου 

εξασφάλισε άδεια και δεν θα 

ακολουθήσει την αποστολή, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Στέλιου Μιχαήλ που είναι τραυματίας και μάλλον 
δεν θα προλάβει να αποθεραπευθεί. Δικαίωμα συμμετοχής στη διοργάνωση έχει ο Βλάντο Κνέζεβιτς που 

ενσωματώθηκε με την ομάδα και προπονείται κανονικά, ενώ προωθήθηκαν  και αρκετοί νεαροί που αγωνίστηκαν στην 
εθνική εφήβων. Τα προβλήματα αυτά αναμένεται να επιφέρουν αρκετές αλλαγές θέσεων και ρόλων, αλλά οι ενδείξεις 
είναι ενθαρρυντικές. Η αποστολή για τη Μάλτα θα αναχωρήσει στις 4 Ιουνίου.  

Οι πετοσφαιριστές που συμμετέχουν στην προετοιμασία είναι οι ακόλουθοι: 

Πασαδόροι: Στέλιος Μασιάς, Σάββας Σάββα Ακραίοι: Πάνος Ηρακλέους, Νίκος Κολάς, Γιάννης Κοντός, Κωνσταντίνος 

Παπαϊωάννου, Διαγώνιοι: Βλάντο Κνέζεβιτς, Γαβριήλ Γεωργίου Κεντρικοί: Μίμης Παμπακάς, Βασίλης Δημητρίου, 
Στέλιος Μιχαήλ, Σωτήρης Πετρακίδης Λίμπερο: Μαρίνος Παπαχριστοδούλου. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2008 – 09 
Απόλυτη ικανοποίηση για την πρωτιά και το αήττητο της εθνικής μας ομάδας 

«Όταν μια ομάδα συμμετέχει σε μια διοργάνωση και τερματίζει πρώτη, αήττητη και χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ, 
πρέπει να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι».  Το σχόλιο ανήκει στον προπονητή της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των 

γυναικών Νίκο Ιωάννου, που είδε τις παίκτριές του να πετυχαίνουν τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες στον α’ όμιλο της 
«μικρής» κατηγορίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2008 – 09. Η πρόκριση για την τελική φάση που θα γίνει του 

χρόνου στο Λουξεμβούργο, ήρθε με πανηγυρικό τρόπο κι ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός είχε κάθε λόγο να  είναι 
περήφανος για τα κορίτσια του. 

«Και στους τρεις αγώνες 
ήμασταν σε σταθερά 

επίπεδα καλής απόδοσης κι 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό 
το γεγονός ότι σε κανένα 

σημείο δεν χάσαμε την 
αυτοπεποίθηση και την 

αυτοσυγκέντρωση μας. Και 

τις τρεις ομάδες που παίξαμε 
θα τις αντιμετωπίσουμε του 

χρόνου, στους ΑΜΚΕ που θα 
διοργανώσουμε στην Κύπρο 

κι ελπίζω ότι με τη 
συμπαράσταση του κόσμου 

μας θα έχουμε και πάλι 

θετικά αποτελέσματα. Μέσα 
στο 2009 θα έχουμε επίσης 

την τελική φάση του 
Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος μέσα στο 



Λουξεμβούργο, που είναι αξιόλογος αντίπαλος. Με σκληρή δουλειά, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αισιοδοξώ ότι 
μπορούμε να συνεχίσουμε τις επιτυχίες», δήλωσε ο Νίκος Ιωάννου. 

Στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε τη Μάλτα με 3-0 σετ (25-21, 

25-21, 25-19). Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής και η συνεργάτιδά του Ζανέτ Τζιωρτζή, είχαν μάλιστα την ευκαιρία 

να χρησιμοποιήσουν όλες τις παίκτριες τους. Ξεκίνησαν τον αγώνα με τις Τάνια Σίσκου, Άντρεα Χαραλάμπους, Λίζα 
Ριαλά, Ελένη Μιχαήλ, Ιβάνα Μιλάνοβιτς, Αφροδίτη Φαούτα, και λίμπερο την Παναγιώτα Αριστείδου. Ως αλλαγή 

χρησιμοποιήθηκαν η Σάντρα Παύλου, η Μανωλίνα Κωνσταντίνου, η Σοφία Τσαγγαρίδου, η Μαρία Χαραλάμπους και η 
Χρύσω Βούβακου, 

Η άλλη ομάδα που προκρίθηκε στην τελική φάση από τον όμιλό μας ήταν το Σαν Μαρίνο που κατέβαλε την Ισλανδία 
με 3-0 σετ (25-15, 25-18, 25-21). 

Στην τελευταία αγωνιστική του β’ ομίλου που έγινε στα Νησιά Φαρόε, μετά από ένα θρίλερ, το Λουξεμβούργο και το 

Λίχτενσταϊν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκριση στην τελική φάση. Στη 2η θέση ισοβάθμισαν τρεις ομάδες και 

την πρόκριση πήρε το Λίχτενσταϊν λόγω καλύτερου συντελεστή σετ σε βάρος της Σκοτίας και των Νησιών φαρόε! Τα 
αποτελέσματα της τελευταίας μέρας: Λουξεμβούργο – Ιρλανδία 3-1 (25-12, 25-20, 23-25, 25-18), Λίχτενσταϊν – 
Σκοτία 1-3 (25-19, 17-25, 21-25, 16-25), Λουξεμβούργο – Νησιά Φαρόε 3-0 (25-19, 25-12, 25-21). 

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Εληξαν με επιτυχία όλα τα πρωταθλήματα ανάπτυξης της Ομοσπονδίας. Στον τελικό των παγκορασίδων που έγινε στη 

κλειστή αίθουσα Ιδαλίου η Ανόρθωσις Αμμοχώστου νίκησε με 3-0 σετ την ΑΕΚ Κίτιον. Στον τελικό των παμπαίδων που 
έγινε στην κλειστή αίθουσα του Απόλλωνα ο Διόνυσος Στρουμπίου νίκησε τον Εθνικό Λατσιών με 3-1 σετ. Στον τελικό 

των κορασίδων που έγινε στη κλειστή αίθουσα Ιδαλίου η ΑΕΛ νίκησε τον Μαραθώνα με 3-1 σετ. Τέλος στον τελικό 

των παίδων που έγινε στη κλειστή αίοθσα Κίτιον η Ολυμπιάδα Φρενάρους νίκησε με 3-1 σετ την Ανόρθωση 
Αμμοχώστου. Στις φωτογραφίες οι νικήτριες ομάδες της Ανόρθωσης στις παγκορασίδες και Διόνυσου στους παμπαίδες. 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2008 - 09: 
Η εθνική αναχωρεί για τη Μάλτα 

Μετά τους άνδρες, σειρά παίρνουν οι γυναίκες για τις υποχρεώσεις τους στην εθνική μας ομάδα βόλεϊ. Το 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αναχωρεί σήμερα (Τετάρτη 14 Μαϊου) το μεσημέρι για τη Μάλτα όπου θα 

διεξαχθεί προκριματικός όμιλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2008 - 09 με αντιπάλους την Ισλανδία, το Σαν 

Μαρίνο και τη Μάλτα. Ο άλλος όμιλος της κατηγορίας των μικρών κρατών θα διεξαχθεί στα Νησιά Φαρόε με τη 
συμμετοχή του Λουξεμβούργου, της Ιρλανδίας, της Σκωτίας, του Λίχτενσταϊν και των Νησιών Φαρόε. Από κάθε όμιλο, 
θα προκριθούν στην τελική φάση οι δύο πρώτες ομάδες. 

Οι αγώνες και των δυο ομίλων θα διεξαχθούν υπό τη σκιά του πρόφατου θανάτου της παίκτριας της Εθνικής 

Λουξεμβούργου Ντενίτσα Κρίβοβα. Η 19χρονη αθλήτρια γεννήθηκε στη Βουλγαρία και ήταν αντίπαλος των 
αντιπροσωπευτικών μας συγκροτημάτων (νεανίδων και γυναικών) τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σκοτώθηκε σε 

αυτοκινητικό δυστύχημα. Ήταν μακράν η καλύτερη παίκτρια του Λουξεμβούργου, είχε υπογράψει υψηλό 



επαγγελματικό συμβόλαιο σε ομάδα της Α΄ Κατηγορίας της Γαλλίας και ο θάνατός της προκάλεσε μεγάλη θλίψη στο 
χώρο του ευρωπαϊκού βόλεϊ. 

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός Νίκος Ιωάννου και η συνεργάτιδά του Ζανέτ Τζιωρτζή έχουν στη διάθεσή τους 12 

παίκτριες και αισιοδοξούν ότι θα καταφέρουν να πετύχουν την πρόκριση. Οι παίκτριες που συμμετέχουν στην 

αποστολή στη Μάλτα είναι οι Ιβάνα Μιλάνοβιτς, Άνδρεα Χαραλάμπους, Χρύσω Βούβακου, Παναγιώτα Αριστείδου, 
Ελένη Μιχαήλ, Τάνια Σίσκου, Λίζα Ριαλά, Σοφία Τσαγγαρίδου, Σάντρα Παύλου, Μαρία Χαραλάμπους, Αφροδίτη 

Φαούτα, και Μανωλίνα Κωνσταντίνου. Αρχηγός αποστολής είναι ο ταμίας της ΚΟΠΕ κ. Φίλιππος Ορφανός, 
φυσιοθεραπεύτρια η Μαρίνα Πεπέκου, ενώ στην αποστολή συμμετέχει και ο διεθνής διαιτητής μας Γιώργος 
Παπαγεωργίου. 

«Έχουμε προετοιμαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα κι όλα κύλησαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Με εξαίρεση το 

γεγονός ότι δεν έχουμε στα πόδια μας δυνατά φιλικά, είναι ίσως το μειονέκτημά μας, αλλά πιστεύουμε ότι η ομάδα 
μας μπορεί να παίξει καλό βόλεϊ και να εξασφαλίσει μια από τις δύο προνομιούχες θέσεις. Πολλά βέβαια θα εξαρτηθούν 

από τη δυναμικότητα των αντιπάλων μας και κατά πόσο έχουν κάποια νέα πρόσωπα στις τάξεις τους», δήλωσε η 
συνεργάτης του ομοσπονδιακού μας προπονητή, Ζανέτ Τζιωρτζή. 

Οι αγώνες του ομίλου μας θα διεξαχθούν από τις 16 – 18 Μαϊου. Την πρώτη μέρα θα αντιμετωπίσουμε την Ισλανδία 
(6:30μμ), τη δεύτερη το Σαν Μαρίνο (6:30μ.μ.) και την τρίτη μέρα τη Μάλτα (5:30μ.μ.). 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 2008 – 09: 

«Ότι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο…» 
Αντώνης Παπαδόπουλος: «Η ευθύνη είναι δικιά μου 100%» 

Το όνειρο της πρόκρισης στους ομίλους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έγινε εφιάλτης για την εθνική μας ομάδα 

βόλεϊ των ανδρών. Η ήττα από τη F.Y.R. of Macedonia με 3-0 σετ (25-15, 25-17, 25-17) στον επαναληπτικό αγώνα 
του α’ γύρου, ήταν ένα ηχηρό χαστούκι, όσο λίγα στο πρόσφατο παρελθόν. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 

είχε «αγγίξει» την πρόκριση στον πρώτο αγώνα στη Λεμεσό, όταν είχε κερδίσει με 3-0 σετ (25-18, 25-18, 25-23). 
Ήθελε μόνο ένα κερδισμένο σετ ή ακόμη και ήττα με 3-0 αλλά με λιγότερους από 16 πόντους διαφορά. Έχασε όμως 

με 26 πόντους διαφορά και ταυτόχρονα μια ιστορική ευκαιρία να συμμετάσχει σε όμιλο κόντρα σε ομάδες της ελίτ του 
ευρωπαϊκού βόλεϊ, όπως η Γαλλία, ακόμη  και η Λευκορωσία και η Βοσνία. 

«Ότι αρχίζει ωραία, τελειώνει με 
πόνο…», λέει το γνωστό 

τραγούδι, αλλά στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο πόνος 
ήταν μεγάλος. Κι όχι επειδή η 

εθνική Κύπρου ηττήθηκε από 
την F.Y.R. of Macedonia, αλλά η 

εμφάνιση και η νίκη στη Λεμεσό 

δημιούργησε προσδοκίες και 
όνειρα ότι τέτοιου είδους 

«σφαλιάρες» είχαν περάσει 
ανεπιστρεπτί. Τα όνειρα 

γκρεμίστηκαν μέσα σε λίγα 
λεπτά, μετά από μια τραγική 

εμφάνιση του 

αντιπροσωπευτικού μας 
συγκροτήματος. 

«Η ευθύνη είναι δικιά μου 

100%», δήλωσε ο 

ομοσπονδιακός μας προπονητής 
Αντώνης Παπαδόπουλος που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η πρόκριση χάθηκε με τόσο βαριά ήττα μετά από μια τόσο 

τραγική εμφάνιση. «Όταν τίποτα δεν λειτουργεί σωστά, σημαίνει ότι κάπου κάναμε λάθος. Θα ψάξουμε να το βρούμε 
για να μην το επαναλάβουμε» πρόσθεσε ο Αντώνης Παπαδόπουλος και απευθυνόμενος προς τους παίκτες του είπε: 

«Στον αθλητισμό, αν καταφέρεις να κερδίσεις κάτι από τέτοιες ήττες είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Το βόλεϊ, οι 

διοργανώσεις, η ζωή, δεν τελειώνει σε μια ήττα όσο οδυνηρή κι αν είναι. Αν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να 
διαχειριστούμε σωστά και να ξεπεράσουμε την ήττα, τότε θα έχουμε κι άλλες ευκαιρίες μπροστά μας. Από την 

Τετάρτη συνεχίζουμε τη δουλειά για τις διοργανώσεις που ακολουθούν. Έχουμε μπροστά μας, αρχές Ιουνίου τους 



αγώνες του γκρουπ των «μικρών» της Ευρώπης, ακολούθως τον Ιούλιο ένα διεθνές τουρνουά και βέβαια τον μεγάλο 
στόχο της νέας σεζόν, τους ΑΜΚΕ που θα γίνουν στην Κύπρο». 

Δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για να αντιληφθούμε τι έγινε στο Γήπεδο «Σρα Καλέ», την Κυριακή το βράδυ. Τίποτα 

δεν λειτούργησε σωστά για την ομάδα μας κι όλα λειτούργησαν σαν ελβετικό ρολόι για τους αντιπάλους μας. 1500 

περίπου άτομα, φώναζαν και ούρλιαζαν για να βοηθήσουν την ομάδα τους, από μεγάφωνα ακουγόταν στη διά πασών 
ένα… μονολεκτικό τραγούδι («Μακεδονία»), αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έγιναν έκτροπα ή υπήρχε κλίμα 

τρομοκρατίας. Ωστόσο, ο ενθουσιασμός των παικτών των αντιπάλων μας, με την πάροδο του χρόνου, ήταν τόσο 
μεγάλος που το πλήθος φώναζε ακόμη πιο δυνατά. 

Λίγο η ατμόσφαιρα, λίγο η τραγική εμφάνιση της ομάδας μας, έδωσε τους αντιπάλους μας φτερά στα πόδια που ήταν 
μια διαφορετική ομάδα απ’ ότι στη Λεμεσό. Θα λέγαμε μάλιστα ότι οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Στον πρώτο αγώνα, εμείς 

αγγίξαμε το τέλειο και στον επαναληπτικό οι Σκοπιανοί. Σε κανένα σημείο του αγώνα δεν μας άφησαν να πάρουμε 
ανάσα και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τα μέσα στου δεύτερου σετ είχε καλυφθεί η διαφορά των 16 

πόντων. Που στο τέλος έφτασε τους 26. Σε επίπεδα δηλαδή που δεν χάσαμε στο παρελθόν από πολύ καλύτερες 
ομάδες. 

Από τους 75 πόντους των παικτών της  F.Y.R. of Macedonia οι 30 ήταν «δώρο» από την ομάδα μας. Μιλάμε για 30 
λάθη (κυρίως χαμένα σερβίς), ενώ άλλα τόσο έγιναν στην υποδοχή. Χωρίς σερβίς και υποδοχή ή πρόκριση ήταν 
χαμένη υπόθεση παρά το γεγονός ότι ο Αντώνης Παπαδόπουλος, άλλαξε και ξαναάλλαξε όλους τους παίκτες του. 

Κατά γενική ομολογία, ο μοναδικός πετοσφαιριστής μας που στάθηκε αξιοπρεπώς ήταν ο Νίκος Κολάς, αλλά και πάλι οι 

8 πόντοι που κέρδισε ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Ορεξάτος από τον πάγκο μπήκε ο Ευσταθίου (κέρδισε 7 πόντους), 
αλλά δεν ήταν δυνατόν να ανατρέψει τη ροή του αγώνα. Ο πετοσφαιριστής πάνω στον οποίο οι διεθνείς μας έκαναν… 

πάρτι στο πρώτο παιχνίδι, ο Χάρι Νακόφσκι που παίζει στη Σερβία (Ρατνίσκι) μας έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά. Ο 

πρώτος σκόρερ του βελγικού πρωταθλήματος Γιόβιτσα Σιμόφσκι έδειξε την κλάση του σε πολλές περιπτώσεις, ενώ και 
ο «κεντρικός» της ισπανικής Ταραγόνα, Τζόκο Ιοσίφοφ ήταν απροσπέλαστος. 

ΚΥΠΡΟΣ: Οικονομίδης (1πόντο), Πετρακίδης (1π), Ηρακλέους (2π), Χρυσοστόμου (7π), Κολάς (8π), Μιχαήλ, 
Παπαχριστοδούλου (λίμπερο), Ευσταθίου (7π), Μασιάς, Χαλλούμας (5), Παμπακάς (2), Αλεξίου. 

FYROM: Νακόφσκι (14π), Ιοσίφοφ (9π), Σιμόφκι (14π), Μίτεφ (4π), Μίλεφ (3π), Ζαφίροφ (1π), Τζίνοφ (λίμπερο). 

 

F.Y.R of Macedonia – Κύπρος (9:15μ.μ. ώρα Κύπρου) 

΄Εφθασε η ώρα για την εθνική βόλεϊ 

Τα ψέματα τέλειωσαν… Τώρα είναι η ώρα για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών που 

αύριο Κυριακή στις 9:15μ.μ. θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας με στόχο την πρόκρισή της στους ομίλους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2008 – 09. Το 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει στο χέρι, τη νίκη του στον πρώτο αγώνα με 3-0 σετ (25-18, 25-18, 25-23) 

που έγινε στο γήπεδο του Απόλλωνα στη Λεμεσό. Ένα «σκορ πρόκρισης» όπως χαρακτηρίστηκε, αφού ελάχιστοι 
πίστευαν ότι μπορούσε να φτάσει σε μια τόσο «καθαρή» νίκη. Ουσιαστικά οι διεθνείς μας θέλουν ένα κερδισμένο σετ 

για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης με αντιπάλους τη Γαλλία, τη Λευκορωσία και τη Βοσνία. 
Ακόμη και να χάσουν με το ίδιο αποτέλεσμα (3-0 σετ), μπορούν να προκριθούν αν οι αντίπαλοί μας δεν καταφέρουν 
να καλύψουν τη σημαντική διαφορά των 16 πόντων με τους οποίους κερδίσαμε στη Λεμεσό (75-59). 

«Μην νομίζετε ότι θα μπούμε στο γήπεδο και θα αρχίσουμε να μετρούμε πόντους. Θα ήταν καταστροφή…», σχολίασε 

ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Αντώνης Παπαδόπουλος που όλες αυτές τις μέρες προετοίμασε τους διεθνείς μας 
για όλα τα ενδεχόμενα. «Πρώτιστος στόχος είναι να κερδίσουμε ένα σετ για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση. 

Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα, αφού είναι βέβαιο ότι οι παίκτες της Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα είναι εμφανέστατα βελτιωμένοι απ΄ ότι στο πρώτο παιχνίδι. Δεν 
είναι δυνατόν να παίξουν για άλλη μια φορά τόσο άσχημα, αφού χωρίς υπερβολή, μπορούν να φτιάξουν μια πολύ 

καλή ομάδα», πρόσθεσε ο Αντώνης Παπαδόπουλος που τις τελευταίες μέρες στις εφημερίδες των Σκοπίων, στο 
ρεπορτάζ του βόλεϊ, έχει την… τιμητική του. 

Οι αντίπαλοί μας υποστηρίζουν ότι ο προπονητής μας εξασφάλισε πληροφορίες και dvd με αγώνες της εθνικής τους 
από τον πρώην ομοσπονδιακό της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ο οποίος «φαγώθηκε» πριν 

ένα χρόνο περίπου. Το θέμα εμφανίζεται ως σκάνδαλο και ούτε λίγο ούτε πολύ ο πρώην προπονητής τους θεωρείται 
«προδότης» και «υπαίτιος μιας ντροπιαστικής ήττας»! Η μοναδική αθλητική εφημερίδα της χώρας («Σπορ της 



Μακεδονίας») που είχε απεσταλμένο συντάκτη στη Λεμεσό, ξεκίνησε το θέμα με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο 
Αντώνης Παπαδόπουλος στη συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο «Πεύκος» και είχε αναφερθεί σε κάποιες λεπτομέρειες 
που αφορούσαν τους αντιπάλους μας.    

Όπως και να έχουν τα πράγματα, μετά το πρώτο παιχνίδι, οι παίκτες της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας μας ξέρουν καλύτερα και τους ξέρουμε πολύ καλύτερα. Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής και ο 
συνεργάτης του Χρίστος Παναγίδης έχουν ετοιμαστεί ακόμη και για το πιο «πολύπλοκο» σενάριο. Το ευχάριστο είναι 

ότι δεν αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε προβλήματα και θα παρατάξουν κατά πάσα πιθνότητα ως αρχική εξάδα τους 
Άνθιμο Οικονομίδη (πασαδόρος), Αχιλλέα Πετρακίδη (διαγώνιος), Πάνο Ηρακλέους, Μάριο Χρυσοστόμου (ακραίοι), 

Νίκο Κολά, Στέλιο Μιχαήλ (κεντρικοί) και λίμπερο τον Μαρίνο Παπαχριστοδούλου. Η μοναδική αλλαγή που ενδέχεται 

να γίνει είναι στη χρησιμοποίηση του Μίμη Παμπακά στη θέση του Στέλιου Μιχαήλ. Ετοιμοπόλεμοι βέβαια είναι κι όλοι 
οι υπόλοιποι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή αν υστερήσουμε σε οποιοδήποτε τομέα. Στην άλλη 

πλευρά, οι Σκοπιανοί, αναμένεται να παραταχθούν με κάποιες αλλαγές, αφού θέση στην αρχική εξάδα θα πάρουν ο 
Νίκολα Γκεοργκίεφ που παίζει στη σερβική Ρατνίσκι και ο Ατάνας Μίλεφ της τσεχικής Οπάβα που στη Λεμεσό μας είχε 

κάνει μεγάλη ζημιά από τη θέση του σερβίς. Το σερβίς των αντιπάλων μας και η κυπριακή υποδοχή είναι όλα τα 
λεφτά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει. Αν πάνε καλά οι υποδοχείς τότε η εθνική μας θα έχει ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα. 

Οι αξιωματούχοι της  Ομοσπονδίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας επιμένουν ότι το Γήπεδο 

«Σρο Καλέ», θα είναι κατάμεστο από τρεις χιλιάδες οπαδούς τους. Την Παρασκευή, πάντως, στον αγώνα 
γυναικών F.Y.R of Macedonia – Ισλανδία (οι ομοσπονδιακοί μας προπονητές ήταν εκεί και βιντεογράφησαν το ματς για 

να κατασκοπεύσουν την Ισλανδία που είναι αντίπαλος της εθνικής μας γυναικών) στο γήπεδο δεν ήταν πάνω από 800 

άτομα. Το προπονητικό τιμ και οι αξιωματούχοι της ΚΟΠΕ που βρίσκονται στα Σκόπια κάλεσαν τους διεθνείς μας να 
μην απαντήσουν σε οποιαδήποτε πρόκληση, παρα μόνο να είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι τους. Την προσπάθεια 

των διεθνών μας στηρίζουν, έστω και από μακριά, δεκάδες φίλοι του βόλεϊ και του αθλητισμού μας γενικότερα. Τα 
κινητά τους «κουδουνίζουν» συνεχώς με ευχές για καλή επιτυχία, ενώ υπάρχει «ανοικτή γραμμή» με τους 

αξιωματούχους της ΚΟΠΕ με επικεφαλής τον πρόεδρό της  κ. Ανδρέα Σταύρου που βρίσκεται στη Λωζάνη για το 
συνέδριο της παγκόσμιας ομοσπονδίας, αλλά ενημερώνεται συνεχώς. 

Η αποστολή της εθνικής μας έφτασε στα Σκόπια την Παρασκευή το απόγευμα με αρκετή καθυστέρηση (πέρα των δύο 
ωρών). Λίγο η «γραφειοκρατεία» στα σύνορα, λίγο το περιπολικό που θα συνόδευε την αποστολή μας και χάθηκε 

στο… δρόμο, «ταλαιπώρησαν» τους διεθνείς μας οι οποίοι είχαν όμως χρόνο για ξεκούραση. Παρά το γεγονός ότι στην 

Κύπρο, η ΚΟΠΕ φρόντισε η ομάδα τους να έχει όλες τις διευκολύνσεις, δεν βρέθηκε ένα γήπεδο για να κάνει 
προπόνηση η ομάδα μας την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο το πρωί, όπως είχε ζητήσει ο Αντώνης 

Παπαδόπουλος. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι όλα τα γήπεδα της πόλης είχαν εκδηλώσεις στις συγκεκριμένες ώρες! 
Καλυπτόμενοι από τον κανονισμό της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας, παραχώρησαν το γήπεδό τους για προπόνηση, μόνο 
το Σάββατο το βράδυ και σήμερα το πρωί για ξεμούδιασμα πριν το ματς. 

Ο αποψινός αγώνας θα καλυφθεί ζωντανά από το ραδιόφωνο του Σούπερσπορτ FM και για το λόγο αυτό ακολούθησε 

την αποστολή ο συντάκτης του σταθμού Χρίστος Χρίστου. Τον αγώνα θα διατητεύσουν οι Βόσνιοι Κόλος και 
Ουμέροβιτς. 

 

Η Εθνική μας αναχωρεί αύριο Παρασκευή με στόχο της την πρόκριση 

Αν πριν μια βδομάδα υποστήριζε κανείς ότι η αποστολή της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των ανδρών, θα αναχωρούσε 
για την πόλη των Σκοπίων έχοντας το πάνω χέρι στην υπόθεση πρόκριση στους ομίλους του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος 2008 – 09, δεν αποκλείεται να του φορούσαν ζουρλομανδύα. Κι όμως, το αντιπροσωπευτικό μας 

συγκρότημα ταξιδεύει αύριο Παρασκευή 9 Μαϊου για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχοντας 
στις αποσκευές του εκείνο το υπερπολύτιμο 3-0 σετ, που κατακτήθηκε με κόπο και ιδρώτα, στο πρώτο ματς στη 

Λεμεσό. Ένα αποτέλεσμα – ασπίδα στην διεκδίκηση της εισόδου στις 24 καλύτερες εθνικές ομάδες της γηραιάς 
ηπείρου. Εκεί θα συναντήσει τη Γαλλία που μετρά πέντε μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, την Λευκορωσία και τη 
Βοσνία. 

Ο επαναληπτικός αγώνας του α’ γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2008 – 09 θα γίνει την Κυριακή, στις 9:15 το 

βράδυ ώρα Κύπρου. Τα δεδομένα σίγουρα θα είναι διαφορετικά, ο βαθμός δυσκολίας της αποστολής της εθνικής μας 
θα είναι πολύ μεγαλύτερος, ωστόσο ο στόχος της πρόκρισης παραμένει ορατός με γυμνό μάτι. Λίγο πολύ οι διεθνείς 

μας ξέρουν τι τους περιμένει, αλλά έχουν κάθε λόγο να είναι αισιόδοξοι. Στην Κύπρο κέρδισαν τρία σετ, στα Σκόπια, 

ένα μόνο κερδισμένο σετ θα τους χαρίσει μια μεγάλη επιτυχία. Ακόμη και με ήττα με 3-0 σετ, αλλά με καλύτερο 
συντελεστή πόντων από το 75-59 (+16) του πρώτου αγώνα, η πρόκριση θα είναι δική μας. 



Η προετοιμασία για τον αγώνα με την εθνική ομάδα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κύλησε 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η μοναδική αλλαγή σε σχέση με το πρώτο ματς είναι η συμπερίληψη στην αποστολή του 

Δημήτρη Χαλλούμα στη θέση του Γιάννη Κοντού. Όλοι οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι και παρουσιάζονται πανέτοιμοι. Στο 
τελευταίο φιλικό επί κυπριακού εδάφους, με αντίπαλο την ρωσική ομάδα Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ, ήταν ιδιαίτερα 

ορεξάτοι και κατάφεραν να κερδίσουν με 2-1 σετ (20-25, 25-21, 25-23). «Με ικανοποιεί αφάνταστα που παίζουμε 

καλά», ήταν το αρχικό σχόλιο του Μάριου Χρυσοστόμου που στο πρώτο ματς στη Λεμεσό είχε ένα εντυπωσιακό 75% 
επιτυχία (12/16) στην επίθεση. Ο Χρυσοστόμου συγκαταλέγεται ανάμεσα στις παλιές καραβάνες του κυπριακού βόλεϊ 

και προσφέρει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τα τελευταία 15 χρόνια. Η άποψή του, φυσιολογικά είναι 
βαρύνουσα: «Έχω ζήσει και τις δυο πλευρές του νομίσματος στην εθνική ομάδα. Και τις καλές και τις άσχημες στιγμές. 

Και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες…. Πάντα μας ανησυχούσε το μέλλον, αλλά να που υπάρχει μακρύς δρόμος μπροστά. 
Δεν αναφέρομαι μόνο για μένα, ή για τον Πάνο Ηρακλέους, τον Στέλιο Μασιά και τον Μίμη Παμπακά που 

ανδρωθήκαμε σ’ αυτήν την ομάδα, αλλά στα νέα παιδιά που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια κι είναι προικισμένα με 

μεγάλο ταλέντο. Μερικές φορές ξαφνιαζόμαστε κι εμείς οι ίδιοι που παίζουμε τόσο καλά, αλλά είναι προϊόν πολύ 
σκληρής δουλειάς. Αυτούς τους κόπους, αυτές τις θυσίες σκέφτομαι και θέλω να πάμε στα Σκόπια και να 
εξασφαλίσουμε την πρόκριση. Μπορούμε…».    

Ο Μάριος Χρυσοστόμου υποστηρίζει ότι ο επαναληπτικός μέσα στα Σκόπια είναι μια μεγάλη πρόκληση. Για τους ίδιους, 

αλλά και για το άθλημα του βόλεϊ γενικότερα: «Θέλουμε πολύ να πάρουμε την πρόκριση. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι 
εύκολα τα πράγματα κι ότι αν το παιχνίδι δεν εξελιχθεί όπως το θέλουμε, ο κίνδυνος να αποκλειστούμε είναι 

μεγάλος.Η ομάδα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας διαθέτουν παίκτες έμπειρους, όλοι είναι 
επαγγελματίες, που παίζουν σε πολύ καλύτερα πρωταθλήματα από το δικό μας Ωστόσο, διαπιστώνω μια απίστευτη 

θέληση απ’ όλους. Στο παρελθόν κάναμε κάποιες σημαντικές νίκες. Σημαντικότερες ίσως απ’ ότι να κερδίσουμε και να 

αποκλείσουμε την ομάδα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Τώρα όμως μας δίνεται η ευκαιρία 
να διεκδικήσουμε με την αξία μας μια θέση στους ομίλους της κορυφαίας διοργάνωσης βόλεϊ στην Ευρώπη. Αν 

αναλογιστούμε το μέγεθος της πατρίδας μας, θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Με τη νίκη μας στο πρώτο παιχνίδι 
δώσαμε χαρά σε αρκετό κόσμο. Τώρα θέλουμε να το επαναλάβουμε. Για να επιβεβαιώσουμε ότι το κυπριακό βόλεϊ 
μπορεί να ελπίζει σε ακόμη καλύτερες μέρες». 

Η αποστολή της εθνικής μας θα πάει αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη και ακολούθως στα Σκόπια με λεωφορείο (τρεις 

ώρες δρόμος περίπου). Εκεί έχουν προγραμματισθεί τέσσερις προπονήσεις (μία σήμερα το βράδυ, δύο το Σάββατο κι 
ένα ξεμούδιασμα την Κυριακή το πρωί) που είναι αρκετές για να εγκλιματισθούν με το περιβάλλον του αγώνα. Η 
ατμόσφαιρα προβλέπεται «καυτή» αφού οι αντίπαλοί μας υποστηρίζουν ότι το γήπεδο 3000 θέσεων θα είναι γεμάτο. 

Ο αγώνας της εθνικής μας στα Σκόπια θα καλυφθεί ραδιοφωνικά από τον Supersport Fm αφού στην αποστολή 
συμμετέχει και ο συντάκτης του σταθμού, Χρίστος Χρίστου. 

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ 

Νίκος Κολάς, Πάνος Ηρακλέους,Μάριος Χρυσοστόμου, Στέλιος Μασιάς, Στέλιος Μιχαήλ, Δημήτρης Παμπακάς, 

Δημήτρης Χαλλούμας,  Άγγελος Αλεξίου,      Αχιλλέας Πετρακίδης,  Μαρίνος Παπαχριστοδούλου, Άνθιμος 
Οικονομίδης,  Κωνσταντίνος Ευσταθίου.              

Προπονητής: Αντώνης Παπαδόπουλος . Β’ προπονητής: Χρίστος Παναγίδης 

Αρχηγός αποστολής: Κώστας Κωνσταντινίδης,  Έφορος ομάδας: Σπύρος Ζήσιμος Φυιοθεραπευτής: Αριστος Ευριπίδου. 

 
  



Βήμα πρόκρισης για την εθνική ανδρών  που έλιωσε τη F.Y.R. of Macedonia με 3-0 σετ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: «Αυτά τα παιδιά έχουν μεγάλη καρδιά» 

Το μεγάλο βήμα έγινε. Κι ήταν 

εντυπωσιακό. Η εθνική μας ομάδα 

βόλεϊ των ανδρών, κόντρα στα 
προγνωστικά, κέρδισε την 

αντίστοιχη εθνική ομάδα της πρώην 
Γιουγκοσλοβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας με 3-0 σετ (25-18, 25-

18, 25-23) κι ελπίζει πλέον βάσιμα 
στην πρόκρισή της στους ομίλους 

του Ευρωπαϊκού  Πρωταθλήματος 
Βόλεϊ 2008 – 09. Η Λεμεσός, είχε το 

«προνόμιο» να ανοίξει την αυλαία 
της διοργάνωσης, με τον πρώτο 

αγώνα του α’ γύρου (άλλες εννέα 

αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στην 
τρέχουσα βδομάδα), όπου το 

αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
έκανε την υπέρβασή τους και πήρε 

πανάξια μια μεγάλη νίκη. Με ένα 

μόνο κερδισμένο σετ στον 
επαναληπτικό που θα γίνει την 

ερχόμενη Κυριακή (11 Μαϊου, η ώρα 
9:15μ.μ.) θα είναι αρκετό για να του 

δώσει την πρόκριση στους ομίλους όπου θα βρει απέναντι του ομάδες όπως η Γαλλία, η Λευκορωσία και η Βοσνία. Οι 
αγώνες των ομίλων θα γίνουν αρχικά το τριήμερο 16-18 Μαΐου στη Γαλλία και από τις 30 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου 
στη Βοσνία ή στα Σκόπια. 

Οι πετοσφαιριστές της πρώην 

Γιουγκοσλοβικής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας, είχαν φαίνεται 

σίγουρη την πρόκριση, γι’ αυτό κι 

έσπευσαν να ζητήσουν το 
δεύτερο τουρνουά του ομίλου, 

το οποίο τους παραχωρήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 

με την προϋπόθεση ότι θα 

εξασφαλίσουν το εισιτήριο. 
Ακόμη κι ο Γάλλος «κατάσκοπος» 

(μέλος του τεχνικού τιμ της 
εθνικής Γαλλίας) που ήταν το 

Σάββατο το βράδυ στο Γήπεδο 

του Απόλλωνα, δεν δίστασε να 
δηλώσει ότι είχε εντολές να έχει 

τα μάτια του στραμμένα προς σ' 
αυτούς «αφού στην έδρα τους 

είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι». Τα 
δεδομένα, όμως έχουν ανατραπεί 

χάρις στην ψυχή και την 

παλικαριά των διεθνών μας. «Αυτά τα παιδιά έχουν μεγάλη καρδιά» συνηθίζει να λέει ο ομοσπονδιακός μας 
προπονητής Αντώνης Παπαδόπουλος, που συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια στον πάγκο της εθνικής μας, και τα έχει 

μάθει απ’ έξω κι ανακατωτά. Τα παιδιά αυτά, που είχαν τη συμπαράσταση 500 Κύπριων φιλάθλων κατέθεσαν την 
ψυχή τους στο παρκέ κι έφτασαν σε μια νίκη που ίσως μόνο οι ίδιοι να πίστευαν. 

Το συγκρότημα του Αντώνη Παπαδόπουλου και του συνεργάτη του Χρίστου Παναγίδη, έπαιξε καταπληκτικό βόλεϊ και 
ξεπέρασε τις προσδοκίες των φίλων του αθλήματος. Με αυτοσυγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δεν 

άφησε περιθώρια στους Σκοπιανούς για κάτι καλύτερο. Περιορίζοντας στο ελάχιστο τα λάθη του, κέρδισε με σχετική 
άνεση τα  δύο πρώτα σετ (25-18 και 25-18) και στη συνέχεια επέδειξε αποφασιστικότητα και πάθος. Είναι ενδεικτικό 

το γεγονός ότι στο τρίτο σετ, οι διεθνείς μας κατάφεραν να καλύψουν διαφορά έξι πόντων υπέρ των αντιπάλων μας, 

που δημιούργησαν στο ξεκίνημα του σετ (3-9). Υπομονετικά «ψαλίδισαν» τη διαφορά, κι όταν πήραν κεφάλι στο σκορ 
(22-18) ήταν αδύνατο να χαθεί αυτό το ματς. Η νίκη της εθνικής μας αποκτά μεγαλύτερη σημασία αφού επιτεύχθηκε 



απέναντι σε μια ομάδα με επαγγελματίες πετοσφαιριστές που αγωνίζονται σε υψηλού επιπέδου πρωταθλήματα της 
Ευρώπης όπως είναι της Σερβίας, της Τσεχίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και της Βοσνίας. Ο Γιόβιτσα Σιμόφσκι, για 

παράδειγμα, αναδείχθηκε φέτος πρώτος σκόρερ στο Πρωτάθλημα Βελγίου με 482 κερδισμένους πόντους. Σ’ ένα 
πρωτάθλημα με συμμετοχή δύο ομάδων στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Νίκολα Γκεοργκίεφ, μόλις πέντε μέρες προηγουμένως 

ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον τελικό των πλέι οφ της Σερβίας κερδίζοντας 38 πόντους για λογαριασμό της 
Ρατνίσκι που κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα. 

«Είναι βέβαιο ότι μας 
υποτίμησαν, αλλά αυτό δεν 

μειώνει ούτε στο ελάχιστο την 

προσπάθεια των παιδιών», 
σχολίασε ο Αντώνης 

Παπαδόπουλος που είχε κάνει 
«φύλλο και φτερό» τους 

αντιπάλους μας από τα dvd που 
είχε στη διάθεσή του. «Είναι 

σίγουρα μια μεγάλη νίκη, την 

χαρήκαμε όλοι αφάνταστα, αλλά 
δυστυχώς δεν μας εξασφαλίζει 

την πρόκριση. Τα πάντα θα 
κριθούν στα Σκόπια την 

ερχόμενη Κυριακή. Μελετήσαμε 

καλά τους αντιπάλους μας και 
ξέρουμε ότι δεν είναι αυτό το 

επίπεδό τους. Μακάρι να κάνουν 
την ίδια εμφάνιση, αλλά εμείς θα 

προετοιμαστούμε για χειρότερα. 
Έχουμε εξασφαλίσει ένα καλό 

συντελεστή πόντων 75-59 (+16), 

αλλά θα ήταν έγκλημα να 
αρχίσουμε να μετράμε πόντους. 

Ακόμη και με ήττα 3-0 μπορούμε 
να προκριθούμε, αλλά θα πάμε 

εκεί για να δώσουμε τον 

καλύτερο μας εαυτό και πάρουμε 
ότι μας αξίζει. Ούτε με την 

εξέδρα θα ασχοληθούμε, ούτε με την ατμόσφαιρα που προβλέπεται καυτή. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να 
είμαστε συγκεντρωμένοι και να περιορίσουμε στο ελάχιστο τα λάθη μας», πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός.   

Η εθνική μας ομάδα για να φτάσει σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα, είχε απίστευτη ομαδικότητα και συνεργασία. 
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το ποσοστό της ομάδας μας στην επίθεση ήταν 67%, ενώ των αντιπάλων μας 43%. 

Κερδίσαμε 14 πόντους από μπλοκ κι οι Σκοπιανοί μόλις 3! Χωρίς υπερβολή όλοι οι διεθνείς μας ήταν εξαιρετικοί και 
ανταμείφθηκαν με την αποθέωση των Κύπριων φιλάθλων που βρέθηκαν στο Γήπεδο του Απόλλωνα. Ο πασαδόρος μας 

Άνθιμος Οικονομίδης έκανε αψεγάδιαστο παιχνίδι, ενώ οι εκπρόσωποι της παλιάς φρουράς, οι «ακραίοι» Πάνος 

Ηρακλέους (76% υποδοχή και 5 μπλοκ!) και Μάριος Χρυσοστόμου (12/16 επιθέσεις), ήταν πραγματικοί ηγέτες με 
εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας σε υποδοχή και επίθεση. Ο «διαγώνιος» Αχιλλέας Πετρακίδης ήταν εκπληκτικός στην 

επίθεση (64%) κι οι «κεντρικοί» μας Νίκος Κολάς (3 μπλοκ, 2 άσσους), Στέλιος Μιχαήλ και Μίμης Παμπακάς ύψωσαν 
ένα τσιμεντένιο τείχος. Τεράστια ήταν και η βοήθεια του «λίμπερο» Μαρίνου Παπαχριστοδούλου στην άμυνα και την 
υποδοχή, όπως επίσης και όλων των υπόλοιπων διεθνών μας που αγωνίστηκαν λιγότερο ως αλλαγή. 

Πρώτος σκόρερ της εθνικής μας αναδείχθηκε ο Αχιλλέας Πετρακίδης με 18 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν οι Πάνος 
Ηρακλέους και Μάριος Χρυσοστόμου με 12 και ο Νίκος Κολάς με 9. 

ΚΥΠΡΟΣ: Οικονομίδης (3 πόντους), Πετρακίδης (19), Ηρακλέους (12), Χρυσοστόμου (12), Κολάς (9), Μιχαήλ (2), 
Παπαχριστοδούλου (λίμπερο, 76% υποδοχή), Μασιάς, Ευσταθίου, Κοντός, Παμπακάς (2), Αλεξίου. 

ΣΚΟΠΙΑ: Νακόφσκι (7), Ιοσίφοφ (6), Γκεοργκίεφ (6), Μίλκοφ (5), Σιμόφσκι (6), Μίτεφ (1) Τζίνοφ (λίμπερο, 75% 
υποδοχή), Μίλεφ (5), Ζαφίροφ (5). 

* Ένα κουβάρι έγιναν οι διεθνείς μας με τη λήξη της αναμέτρησης που αποθεώθηκαν. Δεν έλειψαν βέβαια και τα 
δάκρυα χαράς από τους αξιωματούχους της ΚΟΠΕ που με επικεφαλής των πρόεδρο κ. Ανδρέα Σταύρου, έσπευσαν να 

συγχαρούν πετοσφαιριστές και τεχνική ομάδα. Όπως δήλωσε ο κ. Σταύρου θα γίνουν προσπάθειες όπως ο 



επαναληπτικός αγώνας της ερχόμενης Κυριακής στα Σκόπια μεταδοθεί ζωντανά από τα συνδρομητικά κανάλια LTV και 
«Άλφα» με τα οποία συνεργάζεται η ΚΟΠΕ. 

*  Από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν τηλεφωνικά την εθνική μας ομάδα ήταν οι αξιωματούχοι της 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ). Ο πρόεδρος της ΕΟΠΕ κ. Θανάσης Μπελιγράτης συνομίλησε με τον 

πρόεδρο της ΚΟΠΕ κ. Ανδρέας Σταύρου, ενώ ο τεχνικός διευθυντής της ΕΟΠΕ κ. Περικλής Μπακοδήμος μετέφερε τα 
συγχαρητήρια της οικογένειας του ελληνικού βόλεϊ στον ομοσπονδιακό μας προπονητή Αντώνη Παπαδόπουλο. 

* Μπορεί να μην μαζεύτηκαν… χιλιάδες άτομα στο Γήπεδο του Απόλλωνα, αλλά οι άνθρωποι του βόλεϊ ήταν εκεί. 

Παράγοντες και αθλητές όλων σχεδόν των ομάδων, από το Παραλίμνι μέχρι την Πάφο πήγαν στη Λεμεσό για να 

συμπαρασταθούν στην εθνική μας στη δύσκολη προσπάθειά τους. Παρόντες βέβαια και ένθερμοι συμπαραστάτες 
πρώην διεθνείς πετοσφαιριστές όλων των ηλικιών, όπως επίσης σύσσωμη η εθνική γυναικών. 

* Το μοναδικό θέμα που απασχολούσε τους αντιπάλους μας πριν τον αγώνα ήταν η ονομασία της χώρας τους. Έκαναν 

παραστάσεις στο «τέχνικαλ ντελεγκέιτ» διότι  στις εφημερίδες τους ανέφεραν Σκοπιανούς και όχι «Μακεδόνες» κι 

αγωνιούσαν μόνο πως θα ανακοινωθεί η ομάδα τους κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Μετά τον αγώνα, 
κήρυξαν «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» κι έγινε σύσκεψη των παικτών του προπονητή και της ηγεσίας της 

ομοσπονδίας τους, η οποία διήρκησε δύο ώρες! Οι αξιωματούχοι της πρώην Γιουγκοσλοβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας  αναμένουν ότι στον επαναληπτικό θα έχουν την συμπαράσταση 3 χιλιάδων φιλάθλων, όσο και η 

χωρητικότητα του γηπέδου. 

 

Τελική φάση Αναπτυξιακών πρωταθλημάτων 

Εχουν ορισθεί από την Ομοσπονδία οι ημερομηνίες, τα γήπεδα και οι ώρες διεξαγωγής της τελικής φάσης των 
αναπτυξιακών πρωταθλημάτων. Ολα τα προγράμματα έχουν σταλεί με φάξ σε όλα τα σωματεία. 

 


