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There are no translations available.

Μία ακόμη κορυφή, αυτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βάφτηκε γαλανόλευκη πριν από
μερικές ημέρες. Στο Λούμπλιν της Πολωνίας, η Εθνική Κωφών Γυναικών έφτασε μέχρι το
τέλος του δρόμου, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο κι ολοκλήρωσε το three peat. Μέσα σε μια
τετραετία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέλαβε τρεις κορυφές: EuroBasket,
Ολυμπιακοί Αγώνες και Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η συνέπεια είναι συνώνυμο της ομάδας της Αθηνάς Ζέρβα, η οποία εξήγησε στην
ιστοσελίδα του ΣΕΠΚ (sepk.gr) πως "προφανώς δεν είναι τυχαίο αυτό, μπορεί κάποιες
φορές στο παρελθόν να είχαμε τύχη, υπήρχαν όμως επίσης στιγμές που αντιμετωπίσαμε
σημαντικές ατυχίες. Δεδομένα όμως, δεν μπορεί το αποτέλεσμα για ένα τόσο μεγάλο
χρονικό διάστημα να προκύπτει ως κάτι τυχαίο. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια όλο αυτό
το διάστημα. Από τις παίκτριες μέχρι όλο το επιτελείο".

Για να συνεχίσει: "Θέλω να πω ένα μεγάλο "μπράβο" στα κορίτσια που παλεύουν τόσο πολύ,
όπως επίσης και στους συνεργάτες μου: τη Μάρθα Αργυρίου, τον Δημήτρη Μέξη, τη Νάνσυ
Τσιούλη".

Η προπονήτρια της Εθνικής Κωφών Γυναικών σημείωσε επίσης ότι "θερίζουμε τους καρπούς
των προσπαθειών μας πλέον. Είχαμε αναποδιές και δυσκολίες. Ολοκληρώσαμε τεχνικά ένα
πολύ μεγάλο κομμάτι με την ομάδα. Μας πήρε χρόνο αυτό, αλλά ο χρόνος λειτούργησε
υπέρ μας γιατί όλοι είχαν υπομονή και αφοσίωση στον στόχο, για να βάλουμε στο γήπεδο
όλα όσα θέλαμε για να παίξουμε κάτι ωραίο και σύγχρονο.

Αυτό νομίζω κιόλας μας έδωσε την ευκαιρία να μπούμε στους τελικούς και να τους
κερδίσουμε. Έχουμε μια ομάδα, πλέον, με αρχή και τέλος, κανόνες στο παιχνίδι της. Αυτή
είναι η διαφορά της με τις υπόλοιπες χώρες - ομάδες. Χωρίς να έχουμε τις καλύτερες
αθλήτριες, έχουμε ένα πολύ σοβαρό και υπεύθυνο σύνολο, που ξέρει το πού, το πώς και το
γιατί".
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Αναφορικά με τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά στο Λούμπλιν αυτές τις ημέρες, έως
ότου έρθει το χρυσό μετάλλιο, δήλωσε πως "όταν έχεις ξεκινήσει, τερματίζοντας τέταρτος
στον όμιλο, ξέρεις ότι από νωρίς έχεις πολύ μεγάλα εμπόδια να ξεπεράσεις. Είχαμε δύο
παιδιά με τραυματισμούς, τους οποίους διαχειριστήκαμε στη διάρκεια της διοργάνωσης.
Παρόλα τα προβλήματα, είδαμε όμως στα νοκ άουτ πόσο σκληροί ήμασταν. Παλεύαμε με
πάθος, κερδίσαμε ομάδες, από τις οποίες είχαμε ηττηθεί στον όμιλο. Αυτό δείχνει τη
νοοτροπία που υπάρχει, δείγμα ότι δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο και υπάρχει πάντα η
δίψα για την ανατροπή της κατάστασης. Αυτές οι διοργανώσεις, έχουν την ιδιαιτερότητα
ότι μέσα σε μερικές ώρες πρέπει να βρεις τον τρόπο να δουλέψεις την ψυχολογία σου, είτε
χάνεις είτε κερδίζεις.

Δεν έχεις πολύ χρόνο για να διαχειριστείς μια κατάσταση, πρέπει να το κάνεις άμεσα και
να κοιτάξεις παρακάτω. Μέσα σε δέκα μέρες πρέπει να δείξεις τη δουλειά μιας ολόκληρης
χρονιάς, τους κόπους σου. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά έχουν βαθύ αίσθημα ευθύνης και
στόφα μεγάλης ομάδας. Ξέρουν ότι μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο. Τους αξίζουν πολλά
συγχαρητήρια γιατί ανέτρεψαν την κακή ψυχολογία από τη φάση των ομίλων και πάλεψαν,
ανατρέποντας την κατάσταση στην πορεία της διοργάνωσης".

Τέλος, δεν παρέλειψε να σταθεί στο κομμάτι του χαρακτήρα που γαλούχησε η Εθνική
Κωφών Γυναικών και στην ποιότητα των μελών της: "Οι χαρακτήρες κάνουν τη διαφορά,
είναι σπάνια παιδιά. Αντιλαμβάνονται απόλυτα ποιοι είναι και τι μπορούν να κάνουν. Είναι
απόλυτα συνειδητοποιημένοι για το τι πάνε να κάνουν. Αυτό είναι το ξεχωριστό, οι σχέσεις
που υπάρχουν μεταξύ μας.

Μπορεί ο ένας για τον άλλον να πηδήξει από μια ταράτσα και να μην τον ενδιαφέρει γιατί
πιστεύει ότι θα βγάλει φτερά για να πετάξει. Είναι κάτι μοναδικό. Το κομμάτι των
ανθρωπίνων σχέσεων είναι πολύ μεγάλο. Ο καθένας ξέρει τον ρόλο του και τον έχει
αποδεχθεί. Είναι σαν μια μεγάλη σκάλα, με κάθε κοπέλα να είναι ένα σκαλοπάτι για να
φτάσουμε ψηλά. Αυτό σε εμάς είναι δεδομένο, δεν χαλάει".
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