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ΧΧΟΟΚΚΕΕΫΫ::  µµιιαα  ππρρώώττηη  µµααττιιάά  

 
«Χόκεϋ! Κάτι µου θυµίζει… Α, ναι µωρέ, είναι αυτό που παίζουν σε παγοδρόµιο κάτι 
σωµατώδεις τύποι και που συνήθως καταλήγει σε συµπλοκή!» 
Αυτή είναι η πιθανότερη απάντηση που θα πάρετε, αν ρωτήσετε τυχαία κάποιον αν 
γνωρίζει ένα άθληµα που ονοµάζεται "χόκεϋ". Κι όµως, αυτή η πιθανότερη απάντηση είναι 
λανθασµένη. Ακλουθεί η δεύτερη στατιστικά –λανθασµένη επίσης- απάντηση: 
«Μα, βέβαια! Πρόκειται για το παιχνίδι που παίζεται µε άλογα και στο οποίο οι αναβάτες 
κτυπούν την µπάλα µε κάτι σαν σφυρί µε µακριά χειρολαβή!»  
∆εν πρόκειται ούτε γι' αυτό. Το πρώτο είναι το χόκεϋ επί πάγου (ice hockey αγγλιστί), το 
δε άλλο παιχνίδι είναι το πόλο. Καµία σχέση µε το χόκεϋ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κι όµως, µε βάση τον αριθµό των αθλουµένων σε κάθε άθληµα πρόκειται για ένα από τα 
δηµοφιλέστερα αθλήµατα στον κόσµο. Μην στοιχηµατίσετε ότι το πρώτο είναι το 
ποδόσφαιρο: ο αριθµός των παικτών βόλεϋ της Κίνας, Β. και Ν. Κορέας, Ινδονησίας και 
Ιαπωνίας περιορίζει –µοιραία- το ποδόσφαιρο στην δεύτερη θέση. Μην στοιχηµατίσετε, 
επίσης, ότι το τρίτο είναι το µπάσκετ. Έρχεται τέταρτο, ίσως πέµπτο πίσω από το κρίκετ. 
ΤΤρρίίττοο  άάθθλληηµµαα  εείίννααιι  ττοο  χχόόκκεεϋϋ µε εκατοµµύρια (κυριολεκτικά!) παίκτες στην ∆. Ευρώπη, Ν. 
Αφρική, Αυστραλία, Ινδία, Πακιστάν, Ν. Κορέα κ.τ.λ. Ποιο άθληµα είναι λοιπόν αυτό το 
χόκεϋ, το τόσο άγνωστο στη χώρα µας; Άγνωστο, περιβεβληµένο µε αχλή εξωτισµού και 
παραδοξότητας, ώστε κατά την τηλεοπτική µετάδοσή του στη διάρκεια των Ολυµπιακών 
Αγώνων στις δεκαετίες του '70, '80 και '90 οι αθλητικοί σχολιαστές αµήχανα περιορίζονταν 
αρκετές φορές στην περιγραφή του καιρού.  Βέβαια εκείνη την εποχή –ειδικά στην δεκαετία 
του '70- πολλά αθλήµατα ήταν άγνωστα στο ευρύ κοινό. Πόσοι είχαν παρακολουθήσει, 
έστω και από την τηλεόραση, έναν αγώνα χάντµπωλ; Ή ακόµη σκουώς;  
Τι µπορούµε να πούµε για το χόκεϋ; Σε άλλες εποχές θα επιχειρούσαµε εκτενείς γλαφυρές 
περιγραφές, αµφιβόλου αποτελεσµατικότητος. Απλά, εκµεταλλευόµενοι τα πλεονεκτήµατα 
της εποχής µας, συνδεθείτε στο διαδίκτυο, πληκτρολογήστε http://www.youtube.com, 
όπως ίσως έχετε ήδη κάνει, και  στο πεδίο εύρεσης πληκτρολογήστε τα λήµµατα ffiieelldd  
hhoocckkeeyy  ggaammee, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. 
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Θα εµφανιστούν εικόνες σαν τις παρακάτω, µόνον που εκείνες θα έχουν την γοητεία της 
κίνησης, ενώ αυτές είναι στατικές. ∆ίνουν πάντως µιαν αρχική αίσθηση του αθλήµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η παρακολούθηση µερικών βίντεο από το YouTube καθιστά σαφές ότι το χόκεϋ παίζεται 
από δυο οµάδες, οι παίκτες των οποίων µε την βοήθεια µιας κυρτής ρακέτας (ή 
µπαστουνιού) προσπαθούν µε κατάλληλους χειρισµούς µιας µπάλας, που µοιάζει κάπως 
µε αυτήν του µπιλιάρδου ή του µπέιζµπωλ, γιατί έχει περίπου το ίδιο µέγεθος, είναι το ίδιο 
σκληρή και ζυγίζει περίπου το ίδιο, να επιτύχουν τέρµα όπως στο ποδόσφαιρο. Συνοπτικά: 
1.) σε κάθε οµάδα υπάρχουν ένδεκα παίκτες, εκ των οποίων ένας τερµατοφύλακας,  
2.) το παιχνίδι παίζεται σε µεγάλο γήπεδο διαστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου,  
3.) οι παίκτες επιδιώκουν την κατοχή µιας µπάλας µε σκοπό  την επίτευξη όσο το 

δυνατόν περισσοτέρων τερµάτων σε εστίες που µοιάζουν µε αυτές του ποδοσφαίρου. 
 
Κάτι σαν ποδόσφαιρο λοιπόν; Όχι ακριβώς… Μάλλον καθόλου σαν ποδόσφαιρο, αφού  

• δεν υπάρχει οφσάιντ 
• η ταχύτητα κίνησης της µπάλας στο χόκεϋ είναι σχεδόν διπλάσια από την ταχύτητα 

της µπάλας στο ποδόσφαιρο 

• οι κινήσεις των παικτών είναι κατά πολύ ευχερέστερες, εφ' όσον χρησιµοποιούν και 
τα δυο πόδια για να τρέχουν ή να ισορροπούν απαλλαγµένοι από την δυσκολία 
ελέγχου της µπάλας µε το ένα πόδι 
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• η ταχύτητα των παικτών είναι σαφώς ταχύτερη από αυτή των ποδοσφαιριστών 

• η ακρίβεια των µεταβιβάσεων είναι εξωπραγµατική για τα ποδοσφαιρικά δεδοµένα 

• η σωµατική επαφή µεταξύ των αντιπάλων είναι ανύπαρκτη, αν δεν είναι τυχαία (η 
αλήθεια είναι ότι πέφτουν κάτι ψιλοσπρωξηµατάκια στη ζούλα) 

• και τέλος, για να περιοριστούµε στα βασικά, το γήπεδο του χόκεϋ µπορεί να έχει 
διαστάσεις ποδοσφαιρικού γηπέδου και να είναι πράσινο µε άσπρες διαγραµµίσεις, 
αλλά οι οµοιότητες σταµατούν εκεί. Ο χλοοτάπητας είναι συνθετικός, το ύψος του 
πέλους µικρότερο του ενός τετάρτου του αντιστοίχου χόρτου του γηπέδου 
ποδοσφαίρου και κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ο χλοοτάπητας είναι βρεγµένος, 
έτσι ώστε να µειώνεται η τριβή και κατά συνέπεια να διευκολύνεται η κίνηση τόσο των 
παικτών όσο και της µπάλας. 

Από τα παραπάνω σαφέστατα διακρίνονται δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά που 
πρέπει να διαθέτουν οι παίκτες του χόκεϋ: ττααχχύύττηητταα και αακκρρίίββεειιαα. Τα υπόλοιπα 
απαραίτητα προσόντα είναι η εξαιρετική ααίίσσθθηησσηη  ττηηςς  ιισσοορρρροοππίίαα και οι ββλληηττιικκέέςς  
ιικκααννόόττηηττεεςς. Αυτά θα τα δούµε λεπτοµερέστερα πιο κάτω σε συνδυασµό µε την 
παρακολούθηση της ωρίµανσης ενός παίκτη χόκεϋ. Προς το παρόν ας συνεχίσουµε µε 
αυτό που θα έπρεπε να έχουµε αρχίσει: µια µικρή ιστορία του χόκεϋ. 
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ΧΧΟΟΚΚΕΕΫΫ::  µµιιαα  µµιικκρρήή  ιισσττοορρίίαα  ττοουυ  ααθθλλήήµµααττοοςς  

 
Ενδεχοµένως το χόκεϋ υπάρχει επί Γης από την εποχή που υπήρχαν πέτρες, κλαδιά και 
άνθρωποι αρεσκόµενοι σε δραστηριότητες που δεν ήταν χρήσιµες, όπως το σπρώξιµο 
µιας πέτρας µ' ένα κλαδί. Πιθανότατα έτσι να ξεκίνησαν όλα, εξ αιτίας δηλαδή της 
ακατανίκητης τάσης του ανθρώπου να απλουστεύει σύνθετες καταστάσεις και να 
περιπλέκει απλές (σε δουλειά να βρίσκεται). Μάλλον στο απώτατο παρελθόν κάποιο 
δίποδο µε εγκέφαλο µεγέθους πορτοκαλιού και προσδόκιµο ζωής κάτι περισσότερο από 
αυτό ενός σηµερινού σκύλου δεν µπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασµό να µην αφήσει 
κάποιο πεσµένο ξερό κλαδί και µια πετρούλα στην θέση τους. ΤΤοο  χχόόκκεεϋϋ  εείίχχεε  γγεεννννηηθθεείί!! 
Η συνέχεια ήταν προβλέψιµη. Κάποια 
παρόµοια δίποδα θα βρήκαν την ιδέα 
ελκυστική, ενδεχοµένως να έπεσαν 
δαγκωµατιές, νύχια να έσχισαν κάποιων το 
δέρµα και κάποια κεφάλια να άνοιξαν 
πάνω στην διεκδίκηση για το σπρώξιµο 
µιας πέτρας. Ενδεχοµένως να επενέβησαν 
οι ψυχραιµότεροι, που πιθανότατα θα 
είχαν εγκέφαλο µεγέθους γκρέιπ φρουτ και 
όχι πορτοκαλιού, κάποιοι κανόνες θα 
µπήκαν και θα ακολούθησαν τα γνωστά: 
αθλητικοί παράγοντες, αµφισβητούµενες 
διαιτησίες, στοιχήµατα, µεταγραφές κ.τ.λ. 
για να φθάσουµε ακολουθώντας τον ρουν 
των γεγονότων στην πρώτη απεικόνιση παικτών ενός παιχνιδιού που µοιάζει µε το χόκεϋ 
σε αιγυπτιακή τοιχογραφία που χρονολογείται στο 2.000 π.Χ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντίστοιχα αρχαιολογικά ευρήµατα µε την παραπάνω απεικόνιση έχουν αναφερθεί σε 
όλον τον αρχαίο κόσµο (Μεσοποταµία, Περσία, Μέση Ανατολή) και φυσικά στην Αρχαία 
Ελλάδα, όπου το άθληµα ονοµαζόταν "κερητίζειν". ∆εν διασώθηκε κάποια λεπτοµερής 
περιγραφή του αθλήµατος. Την δεκαετία του '30 βρέθηκε ηµίγλυφη αναπαράσταση του 
παιχνιδιού. Αποτελεί την διασηµότερη αναφορά στο άθληµα. Από την προσεκτική 
παρατήρησή της, συνάγεται το συµπέρασµα ότι το µέγεθος της µπάλας ήταν το ίδιο µε το 
σηµερινό, οι ρακέτες είχαν το ίδιο σχήµα µε τις σηµερινές και, ως εκ τούτων, εκτιµάται ότι ο 
έλεγχος της µπάλας θα ήταν αντίστοιχος µε τον σύγχρονο. Από την διάταξη των αθλητών 
στο ηµίγλυφο εικάζεται ότι το παιχνίδι παιζόταν από ζεύγη παικτών (απεικονίζονται τρία 
ζεύγη σαφώς διαχωρισµένα µεταξύ τους). Το γεγονός ότι οι παίκτες είναι έφηβοι µαζί µε 

         
ΛΛεεππττοοµµέέρρεειιεεςς  ττοοιιχχοογγρρααφφιιώώνν  ααππόό  ΑΑιιγγυυππττιιαακκοούύςς  ττάάφφοουυςς  ((ππεερρίίπποουυ  22..000000  ππ..ΧΧ..))  πποουυ  θθυυµµίίζζοουυνν  

ααρρκκεεττάά  ττοο  σσύύγγχχρροοννοο  χχόόκκεεϋϋ..  ΜΜάάλλλλοονν  δδεενν  εεππρρόόκκεειιττοο  γγιιαα  οοµµααδδιικκόό  ππααιιχχννίίδδιι,,  ααφφοούύ  δδεενν  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  
άάλλλλοοιι  ππααίίκκττεεςς  

 
ΑΑννααππααρράάσστταασσηη  ππρρωωττόόγγοοννοουυ  χχόόκκεεϋϋ  
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την αναφορά ότι «ΤΤοο  κκεερρηηττίίζζεειινν  εεσσττίί  µετά τέρψεως  ααθθλλεεύύεειινν» βασίµως οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι απαιτούσε επιδεξιότητα, ευκινησία και ευλυγισία και προφανώς δεν ανήκε 
στα "βαριά" αθλήµατα τύπου παγκρατίου, όπου µάλλον απεκλείετο "µετά τέρψεως" να 
εξαρθρώνεις τον ώµο του αντιπάλου ή "µετά τέρψεως" να του σπας τα τύµπανα των 
αυτιών, αν και άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου... Η ετυµολογία του "κερητίζειν" ανάγεται 
στην λέξη "κέρας" (πιθανώς), άρα οι ρακέτες τους ή είχαν κέρατα στις απολήξεις ή απλώς 
έµοιαζαν µε κέρατα. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ένα είναι βέβαιο: διαπιστώνεται µια διαχρονική τάση χχεειιρριισσµµοούύ  ααννττιικκεειιµµέέννοουυ  µµεε  ττηηνν  
ββοοήήθθεειιαα  άάλλλλοουυ  ααννττιικκεειιµµέέννοουυ χάριν παιδιάς και µάλιστα σε πολιτισµούς οι οποίοι όχι 
µόνον δεν είχαν την παραµικρή επαφή µεταξύ τους, αλλά δεν διαθέτουν απολύτως κανένα 
κοινό χαρακτηριστικό, όπως οι προκολοµβιανοί πολιτισµοί της Κεντρικής Αµερικής ή αυτοί 
της Άπω Ανατολής ή αυτοί πέριξ της λεκάνης της Μεσογείου. Τι κοινό µπορεί να έχει ο 
αρχαιοελληνικός πολιτισµός, που αποθεώνει την νεότητα, το σφρίγος, την ίδια την ζωή µε 
τον θανατοκεντρικό πολιτισµό των Μάγια; Παρ' όλ' αυτά όχι µόνον το συγκεκριµένο 
παιχνίδι απαντάται και στους δύο πολιτισµούς, αλλά οι οµοιότητες, αναλογίες και 
αντιστοιχίες είναι εντυπωσιακές. Το σηµαινόµενο είναι σχεδόν ταυτόσηµο (έµµεσος 
χειρισµός αντικειµένου), το σηµαίνον (η "µορφολογία" του παιχνιδιού θα λέγαµε 
καταχρώµενοι έναν όρο αισθητικής ανάλυσης) διαµετρικά αντίθετο: έφηβοι από την µια 
µεριά, ο-Θεός-να-βάλει-το-χέρι-του από την άλλη (βλέπε πιο κάτω). 
Ας δούµε µερικές εντυπωσιακές οµοιότητες, αναλογίες και αντιστοιχίες. Η πρώτη και 
βασικότερη είναι ότι χόκεϋ µε την µία ή άλλη µορφή ππααίίχχττηηκκεε  ππααννττοούύ. Η δεύτερη αφορά 
στο υποκείµενο σε χειρισµό αντικείµενο. Αυτό πήρε τελικά την µορφή σσφφααίίρρααςς µε 
παρόµοιες διαστάσεις σε όλες τις περιπτώσεις. Μάλλον διότι η σφαίρα είναι αφ' ενός το 
µορφολογικά πλέον οµοιόµορφο στερεό, αφ' ετέρου χαρακτηρίζεται από τον µικρότερο 
συντελεστή τριβής ως προς την φέρουσα επιφάνεια, δηλαδή το έδαφος. Η τρίτη 
διαπίστωση αφορά στην διαµόρφωση της µορφής του οργάνου χειρισµού, δηλαδή της 
ρακέτας, της οποίας µορφή είναι σχεδόν πανοµοιότυπη όπου εµφανίστηκε κάποιο 
αντίστοιχο παιχνίδι: ράβδος 70 έως 130 εκατοστών µε κυρτή απόληξη, όπως ακριβώς µια 
σσηηµµεερριιννήή  ρραακκέέτταα  χχόόκκεεϋϋ.  
Παρ' όλη την ύπαρξη οµοιοτήτων, αναλογιών και αντιστοιχιών µεταξύ των διαφόρων ειδών 
χόκεϋ που αναπτύχθηκαν στους διάφορους πολιτισµούς, η έννοια της πρωτοτυπίας 
κατέκτησε νέα σύνορα στην περίπτωση των Μάγια. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το αντίστοιχο 
παιχνίδι αποτελούσε µέρος του (µακάβριου) θρησκευτικού τυπικού τους, όπως όλες εξ 
άλλου οι αθλητικές τους εκδηλώσεις, µερικές των οποίων (όπως και στους Τολτέκους και 

 
ΗΗ  δδιιαασσηηµµόόττεερρηη  ααππεειικκόόννιισσηη    

ππααιικκττώώνν  κκάάπποοιιοουυ  εείίδδοουυςς  χχόόκκεεϋϋ  
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Αζτέκους) συµπεριλάµβαναν εκούσιες αφαιµάξεις, αιµορραγίες και ακρωτηριασµούς, έως 
και ανθρωποθυσίες αθλητών, µάλλον ακούσιες, αν και τίποτε δεν αποκλείεται εφ' όσον 
πρόκειται για πολιτισµούς όπου η λατρεία του θανάτου είχε κεντρική θέση, η "καλλιτεχνική" 
θεµατολογία σχεδόν απέκλειε την γυναικεία παρουσία και δεν υπάρχει ούτε µία ερωτική 
σκηνή στα σωζόµενα αρχιτεκτονικά έργα και γλυπτά. Πώς είναι τα Ινδικά ανάγλυφα, τα 
οποία µετά βδελυγµίας απεστρέφοντο οι βικτωριανοί ιεραπόστολοι; Καµία απολύτως 
σχέση! Οι τρεις παρακάτω απεικονίσεις αποτελούν την µικρή οφειλόµενη αναφορά στην 
συνεισφορά των κεντροαµερικανικών προκολοµβιανών πολιτισµών στην εξέλιξη του 
αθλήµατος του χόκεϋ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το χόκεϋ δηλαδή είναι το παιχνίδι της έέσσχχααττηηςς  έέκκφφρραασσηηςς  της ατιθάσευτης  εεσσώώττεερρηηςς  
ττάάσσηηςς  του ανθρώπου για την  εεππίίδδεειιξξηη  της  ιικκααννόόττηηττααςς  ττοουυ  έέµµµµεεσσοουυ  χχεειιρριισσµµοούύ  
ααννττιικκεειιµµέέννοουυ (χειρισµός αντικειµένου µε το οποίο επιτελείται χειρισµός κάποιου άλλου 
αντικειµένου). Ίσως η επίδειξη της ικανότητας ευστρόφων και ευφυών εµµέσων χειρισµών 
σε άλλες εποχές να πιστοποιούσε τα αρχηγικά δικαιώµατα κάποιου έναντι των άλλων 
µελών της αγέλης και κατόπιν της στοιχειώδους κοινωνικής οµάδας. Όταν το µοντέλο 
ηγεσίας µετασχηµατίστηκε και παρόµοιες επιδείξεις όχι απλώς δεν ήταν απαραίτητες, αλλά 
ούτε καν ανεκτές, όπως για παράδειγµα έγινε µε την πρακτική της ληστείας ή του φόνου, 
που η εξέλιξη των κοινωνιών τις κατέστησε αξιόποινες πράξεις (ευτυχώς!!), οι αακκρρααίίεεςς 
συµπεριφορές επίδειξης να σσυυµµππιιέέσσττηηκκαανν προς την ζώνη του υποσυνειδήτου, αν και η 

 
ΑΑννααππααρράάσστταασσηη  µµππάάλλααςς  πποουυ  
χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύσσαανν  οοιι  ΜΜάάγγιιαα  γγιιαα  

ττοο  δδιικκόό  ττοουυςς  ""χχόόκκεεϋϋ""  

 

 

ΣΣύύγγχχρροοννεεςς  ααννααππααρραασσττάάσσεειιςς  
""χχόόκκεεϋϋ""  ττωωνν  ΜΜάάγγιιαα  
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ευρηµατικότητα και η εφευρετικότητα συνέχισαν να εκτιµώνται (πολύ περισσότερο από 
σήµερα). Η επιβίωση (κυριολεκτικά!) ολόκληρων κοινωνιών εξαρτιόταν από αυτές. 
Παραλήψεις, λάθη και αβελτηρίες πληρώνονταν πανάκριβα. Για παράδειγµα, κακός 
υπολογισµός του χρόνου σποράς σήµαινε απόλυτη σιτοδεία, όχι απλώς την απώλεια ενός 
γεύµατος από τα τρία ηµερήσια. Σήµαινε ότι κάποιοι θα έτρωγαν φλοιούς δένδρων, 
χορτάρι ακόµα και χώµα. Μερικοί, συνήθως το ένα τρίτο, θα πέθαιναν. Η νωθρότητα 
οδηγούσε στην καταστροφή, ενώ η εξυπνάδα, η ευστροφίας, η ευφυΐα, η επιδεξιότητα και 
η ευρηµατικότητα ήταν πρωτίστης σηµασίας. Η ηχώ από παρελθόν, που ακόµα αντηχεί, το 
επιβεβαιώνει, φθάνει να καταδεχθούµε να την ακούσουµε. Για παράδειγµα, οι απλοί 
στρατιώτες προτιµούσαν αρχηγούς όπως ο Οδυσσέας, ο οποίος ΚΑΙ άλωσε την Τροία ΚΑΙ 
τους πρόσφερε αµύθητη λεία ΚΑΙ την προοπτική επιστροφής στις εστίες τους. Μπορεί οι 
συµπολεµιστές του να µην τον εµπιστεύονταν ή να µην το υπολήπτονταν, αλλά η 
εξάρτυση ολοκλήρου στρατεύµατος από την ευφυΐα του ήταν ΑΠΟΛΥΤΗ. Ασχέτως των 
δικών µας προτιµήσεων (πολύ δε περισσότερο των προτιµήσεων των αρχαιοπλήκτων), η 
παράδοση των άµεσα ενδιαφεροµένων αποδίδει στα πρότυπα ανδρείας, ρώµης και 
γενναιότητας, όπως ο Αχιλλέας, ο Έκτορας και ο Αίας Τελαµώνιος, την ικανότητα της νίκης 
στην "τίµια" µάχη. ∆εν θεωρεί όµως τα πρότυπα αυτά ικανά να κερδίσουν πολέµους. Όλοι 
τους πεθαίνουν. Τυχαίο; Αποτελεί τεράστια παρανόηση να συγχέεται η εξάρτυση των 
ιστορικά προγενεστέρων κοινωνιών από δεισιδαιµονίες µε υποτιθέµενη απαξίωση της 
ευφυΐας από πλευράς τους. Οι άνθρωποι ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ηλίθιοι, έρµαια της αγνοίας τους ήταν. 
Μεγαλύτερη απαξίωση της ευφυΐας από αυτήν που συνέβη τον 20ο αιώνα δύσκολα θα 
συναντήσουµε (δύο παγκόσµιοι πόλεµοι δεν το αποδεικνύουν;).  
Πώς τεκµηριωνόταν η τόσο αναγκαία διανοητική υπεροχή σε εκείνες τις κοινωνίες; 
Προφανώς όχι από το πλήθος επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και συµµετοχής σε συνέδρια, 
αλλά από την ευχέρεια σχεδιασµού και χρήσης εργαλείων. Η ρώµη, η ανδρεία, το θάρρος 
και η γενναιότητα αναµφισβήτητα προκαλούσαν θαυµασµό, αλλά µε το εργαλείο του 
∆ουρείου Ίππου έπεσε η Τροία. Σε τελευταία ανάλυση η σφενδόνη του ∆αυίδ αποδείχθηκε 
απείρως χρησιµότερη γι' αυτόν τον ίδιο και τον λαό του από τους µύες του Σαµψών, για να 
θυµηθούµε άλλο ένα παράδειγµα από την γειτονιά µας. Από ένα σηµείο και πέρα εξέλειπε 
η αναγκαιότητα επίδειξης αυτών των ικανοτήτων, ποιος χρειαζόταν τους ταλαντούχους ως 
ηγέτες πια; Αναγκαιότερη των δεξιοτήτων ήταν η πίστη των υποψηφίων ηγετών στους 
θεσµούς των οργανωµένων κοινωνιών, γι' αυτό και η αγορά ή η σύγκλητος ή το 
κοινοβούλιο αντικατέστησαν την παλαίστρα, την κονίστρα και την αιµατηρή διευθέτηση των 
πολιτικών διαφορών. Ευτυχώς για την ανθρωπότητα, οι θεσµοί αντικατέστησαν τις 
ατοµικές πρωτοβουλίες. Όµως µερικοί αιώνες θεσµικής λειτουργίας των κοινωνιών δεν 
µπορούν να εξαλείψουν τις αγελαίες συνήθειες χιλιάδων ετών. Από το απώτατο παρελθόν 
έφθασε στις ηµέρες µας αυτή η υποσυνείδητη ανάγκη επίδειξης εξυπνάδας, ευστροφίας, 
ευφυΐας και επιδεξιότητας στους έµµεσους χειρισµούς και δεν µπορεί να ικανοποιηθεί  
στην σύγχρονη εποχή παρά από το παιχνίδι, το οποίο λειτουργεί ως βαλβίδα 
αποσυµπίεσης των καταπιεσµένων συµπεριφορών που αναζητούν διέξοδο προς την 
επιφάνεια. Γι' αυτό, γενικότερα, οι υγιείς κοινωνίες προκρίνουν την άθληση από την 
ψυχοθεραπεία. Για τον ίδιο λόγο τα αυταρχικά καθεστώτα επενδύουν αφειδώς σε 
ανταγωνιστικά και βίαια έως σαδισµού αθλήµατα: η πίεση πρέπει να εκτονωθεί.  
Φαίνεται ότι το χόκεϋ, καθώς και τα οµοειδή του αθλήµατα, "αποτοξινώνει" το 
υποσυνείδητο από συγκεκριµένες πιέσεις περιθωριοποιηµένων –όχι όµως 
απενεργοποιηµένων- συµπεριφορών. Συµπεριφορών που λανθάνουν στην "σκοτεινή 
πλευρά του φεγγαριού" τόσο για τον Βρετανό αριστοκράτη οικότροφο του Ήτον όσο και 
για τον υποσιτισµένο κάτοικο της Βοµβάης, τόσο για τον εµφορούµενο από στρατιωτική 
πειθαρχεία Αφρικάανερ όσο και για τον µποέµ κεντροευρωπαίο. Η αξία του σύγχρονου 
χόκεϋ είναι ότι παρέχει την µεγαλύτερη ευχέρεια εµµέσου χειρισµού από όλα τα άλλα 
αθλήµατα. Και σ' αυτό σηµείο έγκειται η αξία του.  
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Εύλογα προκύπτει το ερώτηµα γιατί θα πρέπει κάποιος να διαθέτει µέσον επίδειξης 
εξυπνάδας, ευστροφίας, ευφυΐας και επιδεξιότητας στους έµµεσους χειρισµούς. Πρώτα 
πρώτα δεν βλάπτεται κάποιος τρίτος από αυτό. Κατά δεύτερο λόγο επειδή ο 
ενδιαφερόµενος αντλεί ευχαρίστηση και τέλος επειδή ακριβώς διαθέτει αυτές τις ικανότητες. 
Πολύ εύστοχα έχει λεχθεί ότι το χόκεϋ δεν είναι το άθληµα των δυνατών ούτε των 
γρήγορων, αλλά των επιδέξιων. Παρ' όλ' αυτά, οφείλουµε να οµολογήσουµε –εθνικώς 
πράττοντες- ότι το χόκεϋ, ως προς την ευχέρεια εµµέσου χειρισµού, σαφώς υπολείπεται 
του εµµέσου χειρισµού µηχανών εσωτερικής καύσεως άνω των 2.000 κυβικών στην 
παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος τις σαββατιάτικες νύχτες συνεπικουρουµένου από την 
επίδραση του αλκοόλ. Σιγά µην δεν δείχναµε στην ανθρωπότητα -για άλλη µια φορά- την 
πορεία προς τον τηλαυγή φάρο του πολιτισµού! Εποµένως το σηµερινό χόκεϋ είναι η 
εξέλιξη µιας οµάδας παιχνιδιών που κύριο χαρακτηριστικό τους είχαν τον έέµµµµεεσσοο  χειρισµό 
της µπάλας. Τα παιχνίδια αυτά συνέχισαν να παίζονται αδιαλείπτως από την αρχαιότητα 
υφιστάµενα συνεχείς τροποποιήσεις στους κανονισµούς τους. Επαρκείς πληροφορίες  
υπάρχουν κυρίως από τον µεσαίωνα και µετά. Μελετώντας την εξέλιξη του τρόπου 
παιξίµατος των παιχνιδιών αυτών διαπιστώνεται η ύπαρξη δύο ζευγών ππόόλλωωνν, µεταξύ 
των οποίων ταλαντώνονταν οι κανόνες. Τα δύο δίπολα ήταν: 

• οοµµααδδιικκόό ή ααττοοµµιικκόό παιχνίδι και  

• προτίµηση των ββλληηττιικκώώνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ή της εεππιιδδεεξξιιόόττηηττααςς  χχεειιρριισσµµοούύ  ττηηςς  
µµππάάλλααςς.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το αποτέλεσµα ήταν να διαµορφωθούν δυο παιχνίδια που αντιστοιχούν σε διαφορετικές 
αθλητικές ιδιοσυγκρασίες: το γγκκοολλφφ και το χχόόκκεεϋϋ. Το ένα προκρίνει την δύναµη και την 
ακρίβεια της βολής, το άλλο την επιδεξιότητα χειρισµού. Το ένα είναι ατοµικό, το άλλο είναι 
οµαδικό. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από δύο διαφορετικά αθλήµατα, είναι δύο 
διαφορετικές κοσµοθεωρίες, γι' αυτό πολύ σπάνια απαντάται η περίπτωση ενασχόλησης 
αθλητή, έστω και ερασιτέχνη, και µε τα δύο αθλήµατα (σε γνώση µας δεν υπάρχει ούτε 
ένας που να ασχολείται και µε τα δύο σε συγκρίσιµο βαθµό). Εν πάση περιπτώσει, το 
χόκεϋ άρχισε να παίρνει την σηµερινή µορφή του γύρω στο 1800 διαµορφούµενο σε πολύ 
µεγάλο βαθµό από τους Βρετανούς, οι οποίοι το διέδωσαν µε την σύγχρονη µορφή του 
στις αποικίες τους, όπου βρήκε πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης υποκαθιστώντας αντίστοιχα 
αθλήµατα. Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας επαναλαµβάνεται ότι οι Βρετανοί 

ΑΑννααγγεεννννηησσιιαακκήή  ααππεειικκόόννιισσηη  εείίδδοουυςς  χχόόκκεεϋϋ  
σσεε  µµιιννιιααττοούύρραα..  ΤΤοο  ππααιιχχννίίδδιι  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  
νναα  ππααίίζζεεττααιι  µµεεττααξξύύ  δδύύοο  µµεεµµοοννωωµµέέννωωνν  
ααννττιιππάάλλωωνν..  ΟΟ  ττρρίίττοοςς  πποουυ  ππλληησσιιάάζζεειι  

µµάάλλλλοονν  εείίννααιι  αακκόόλλοουυθθοοςς..  
 

ΜΜεεττααγγεεννέέσσττεερρηη  ααππεειικκόόννιισσηη  ππααρρόόµµοοιιοουυ  
ππααιιχχννιιδδιιοούύ..  ΠΠάάλλιι  δδιιαακκρρίίννοοννττααιι  ααννττίίππααλλοοιι  
ααννάά  ζζεεύύγγηη,,  αασσττιικκήήςς  ππιιαα  κκααιι  όόχχιι  εευυγγεεννοούύςς  

ππρροοέέλλεευυσσηηςς..  
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δδιιέέδδωωσσαανν το χόκεϋ µε την σύγχρονη µορφή του στις αποικίες τους, όπου υυπποοκκααττέέσσττηησσεε 
υπάρχοντα αθλήµατα. ΟΟιι  ΒΒρρεεττααννοοίί  ούτε το  χχόόκκεεϋϋ  ανακάλυψαν ούτε το  πποοδδόόσσφφααιιρροο 
ούτε το  κκρρίίκκεεττ ούτε το  σσκκοουυώώςς  ούτε κάποιο άλλο άθληµα. Τα υπόλοιπα είναι βικτωριανές 
ιδεοληψίες και δεν υπάρχει λόγος να τις ασπαζόµαστε αβασάνιστα, πολύ δε περισσότερο 
να τις διαδίδουµε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εντάχθηκε στα ολυµπιακά αθλήµατα από το 1908 και η οργάνωσή του είναι 
διαστρωµατωµένη όπως όλων των άλλων αθληµάτων: σωµατεία, εθνικές οµοσπονδίες, 
ηπειρωτικές οµοσπονδίες, διεθνής οµοσπονδία µε τις παρελκόµενες οµοσπονδίες 
διαιτησίας. Τα γνωστά δηλαδή. Οφείλουµε να δηλώσουµε ότι δεν έχει υποπέσει στην 
αντίληψή µας κάτι συγκεκριµένο για συσπειρώσεις, αντισυσπειρώσεις, "φιλικές" 
διευθετήσεις και συµφωνίες κυρίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην χώρα µας η πορεία του αθλήµατος υπήρξε πανοµοιότυπη µε αυτή τόσων άλλων 
αθληµάτων.  
 

 
ΧΧόόκκεεϋϋ  σσττοουυςς  ΟΟλλυυµµππιιαακκοούύςς  ττοουυ  11990088  

ΣΣκκωωττίίαα  --  ΓΓεερρµµααννίίαα  

 
ΧΧόόκκεεϋϋ  ππρριινν  ττοο  11990000  σσεε  ΑΑµµεερριικκααννιικκόό  κκοολλλλέέγγιιοο  

(µε ψιλοσπρωξηµατάκια στη ζούλα)  
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ΧΧΟΟΚΚΕΕΫΫ::  ηη  σσύύγγχχρροοννηη  εελλλληηννιικκήή  ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα  

 
Χόκεϋ στην σύγχρονη µορφή του πρωτοπαίχτηκε στην Ελλάδα ήδη από το 11991111. Ο 
πρώτος καταγεγραµµένος αγώνας ήταν αγώνας επίδειξης από τον Ποδοσφαιρικό Όµιλο 
Αθηνών στο ποδηλατοδρόµιο του Φαλήρου την 2200ηη  ΜΜααρρττίίοουυ  11991111. Ο Όµιλος 
Αντισφαιρίσεως Αθηνών και ο Παναθηναϊκός πρωτοστάτησαν στην δηµιουργία 
Οµοσπονδίας Χόκεϋ (11992244). Άλλες οµάδες της εποχής ήταν αυτή των εργαζοµένων της 
πετρελαιοβιοµηχανίας Shell και του Άρη Θεσσαλονίκης. Στους αγώνες που κατά καιρούς 
γίνονταν συµµετείχαν και οµάδες του Αγγλικού στόλου. Όλα τα πρωταθλήµατα εκείνης της 
εποχής κατακτήθηκαν από τον Παναθηναϊκό.  
Το άθληµα συνέχισε να υφίσταται σε αγωνιστικό επίπεδο τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια 
για να σβήσει στην συνέχεια µε µόνη εξαίρεση την σχολική οµάδα του Εθνικού 
Εκπαιδευτηρίου των Αναβρύτων, µετέπειτα Σχολής Αριστούχων Αναβρύτων και στην 
συνέχεια Προτύπου Σχολής Αναβρύτων, που συστηµατικά από το 1949 κατέστησε το 
άθληµα γνωστό σε µερικές εκατοντάδες παιδιά. 
Από αυτά τα παιδιά, που ήταν πλέον ενήλικες, συγκροτήθηκε το Σωµατείο Χόκεϋ 
Ανάβρυτα (1976). Αυτό µαζί µε τον Όµιλο Χόκεϋ Αθηναίων (τους γνωστούς Athenians), µε 
µέλη κυρίως Άγγλους, αλλά και Γερµανούς, Ολλανδούς κ.τ.λ., µόνιµα εγκατεστηµένους 
στην Αθήνα, διατήρησαν το χόκεϋ ζωντανό αυτά τα χρόνια, έστω και µε την µορφή του 
Σαββατιάτικου αγώνα –πραγµατικού el classico- µεταξύ των Αναβρυτινών και των 
Athenians. Ανάµεσα στους αγώνες µεταξύ αυτών των 40-50 παικτών (και των ποταµών 
µπύρας που ακολουθούσε την λήξη τους) διοργανώνονταν εµβόλιµα ηµερίδες και 
διηµερίδες µε την συµµετοχή οµάδων που αποτελούνταν από Πακιστανούς και Ινδούς 
παίκτες ή πληρώµατα Βρετανικών πλοίων που έφθαναν στον Πειραιά. 
Η προοπτική ανάληψης της διοργάνωσης των  ΟΟλλυυµµππιιαακκώώνν  ΑΑγγώώννωωνν  ττοουυ  11999966  έδρασε 
κκααττααλλυυττιικκάά  εεππιιττααχχύύννοοννττααςς  ττιιςς  εεξξεελλίίξξεειιςς στον χώρο του χόκεϋ. Επανιδρύθηκε η Ελληνική 
Οµοσπονδία Χόκεϋ (1994) µε την συµµετοχή 6 αναγνωρισµένων και ενεργών σωµατείων. 
Επιτέλους τον  ΝΝοοέέµµββρριιοο  ττοουυ  11999944  διεξήχθη και πάλι επίσηµο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  χχόόκκεεϋϋ  στην 
Ελλάδα µετά από  δδιιαακκοοππήή  ππεεννήήνντταα  ππεερρίίπποουυ  χχρρόόννωωνν.. Σιγά σιγά άρχισαν να 
εµφανίζονται σηµεία ανάκαµψης και κυρίως να ασχολούνται νεότερες ηλικίες. 
Παρατηρήθηκε άνθιση σε µικρές ηλικίες και αναδείχθηκαν παίκτες µε ταλέντο. 
Μετά το 2004 η εξέλιξη του αθλήµατος παρουσιάζει ααννηησσυυχχηηττιικκήή  σστταασσιιµµόόττηητταα. Οι 
αθλητές κάτω των 15 ετών είναι πια µετρηµένοι και το άθληµα απολύτως εντοπισµένο 
γεωγραφικά. Χόκεϋ παίζεται µόνον στην Αθήνα και στο Άργος. Είναι βέβαιο ότι 
µεσοπρόθεσµα θα προκύψει δυσεπίλυτο πρόβληµα στελέχωσης των υπαρχουσών 
οµάδων (εφήβων, ανδρών και γυναικών).  

ΚΚααιι  εεδδώώ  µµππααίίννοουυµµεε  εεµµεείίςς  σσττοο  ππααιιχχννίίδδιι!!!! 
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ΧΧΟΟΚΚΕΕΫΫ::  οο  ΌΌµµιιλλοοςς  ΦΦιιλλάάθθλλωωνν  ΖΖωωγγρράάφφοουυ  ((ΟΟ..ΦΦΙΙ..ΖΖ..)),,  ηη  ααρρχχήή  µµιιααςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  

 
Ο Ο.ΦΙ.Ζ. είναι αθλητικό σωµατείο µε έδρα τον  ∆∆ήήµµοο  ΖΖωωγγρράάφφοουυ. Ιδρύθηκε το 2002. Το 
χόκεϋ εντάχθηκε στις δραστηριότητές του από το 2011 και το 2012 αποφασίστηκε να 
ιδρυθεί ΑΑγγωωννιισσττιικκόό  ΤΤµµήήµµαα  ΧΧόόκκεεϋϋ µε συµµετοχή στα πρωταθλήµατα που διοργανώνει η 
Ελληνική Οµοσπονδία Χόκεϋ.  

Το κίνητρο γι' αυτήν την εξέλιξη ήταν η διαπίστωση ότι το χόκεϋ στην Ελλάδα, µετά την 
ικανοποιητική ανάπτυξη της πενταετίας 2002-2007, παρουσιάζει ανησυχητικά σηµεία 
"κόπωσης". Οι 40-50 αθλητές που έπαιζαν χόκεϋ στην Αθήνα στην εικοσαετία 1975-1995, 
µετά την διεξαγωγή της Ολυµπιάδας του 2004, αντικαταστάθηκαν από περίπου 150 όλους 
κι όλους. Η κατάσταση είναι ακόµη χειρότερη, αν εξεταστεί η σύνθεση του συνόλου των 
150 αθλητών. Η παρουσία αθλητριών είναι ισχνή. Οι αθλητές κάτω των είκοσι είναι επίσης 
ισχνή µειοψηφία, ενώ τα πράγµατα είναι ακόµα χειρότερα για όσους βρίσκονται µεταξύ 12 
και 17 ετών, δηλαδή το άµεσο µέλλον του αθλήµατος. Σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά 
δεδοµένα ο ∆ήµος του Ζωγράφου, ίσως ο πλέον πυκνοκατοικηµένος στην Ευρώπη, θα 
έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον δύο αθλητικά σωµατεία που να δραστηριοποιούνται  στο 
χόκεϋ. ∆υστυχώς, ο Ο.ΦΙ.Ζ. είναι το  ΜΜΟΟΝΝΑΑ∆∆ΙΙΚΚΟΟ  αθλητικό σωµατείο µε παρόµοια 
αθλητική δραστηριότητα σε έναν τόσο πολυπληθή ∆ήµο. Αυτή ήταν η κατάσταση, όταν 
αποφασίστηκε να δοθεί ώθηση στο άθληµα, κυρίως εκεί που πρωτίστως πάσχει: σσττιιςς  
µµιικκρρέέςς  ηηλλιικκίίεεςς. Εύλογα προκύπτει το ερώτηµα: ΓΓΙΙΑΑΤΤΙΙ; Γιατί να ασχοληθεί ένα αθλητικό 
σωµατείο µε το χόκεϋ και γιατί να προτιµηθεί το χόκεϋ από κάποια άλλα αθλήµατα; 

Πρώτα απ' όλα αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης των αθλητικών σωµατείων: ασχολούνται 
κκααλλλλιιεερργγώώννττααςς και δδιιααδδίίδδοοννττααςς τον αθλητισµό. ∆εν είναι το σηµείο να αναπτύξουµε την 
σχέση κοινωνίας και αθλητικών σωµατείων, θεωρούµε ως δεδοµένο ότι δεν αµφισβητείται 
ο θετικός τους ρόλος στην εύρυθµη λειτουργίας της κοινωνίας.  

Ερχόµαστε στο δεύτερο ερώτηµα, δηλαδή γιατί να αναπτυχθεί το χόκεϋ. Οι απαντήσεις 
είναι εξ ίσου προφανείς. Μην διαφεύγει της προσοχής µας ότι αναφερόµαστε στο ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟ 
δηµοφιλέστερο άθληµα στον κόσµο ως προς τον αριθµό ενεργών αθλητών. Βέβαια, η 
έννοια του ενεργού αθλητή συγχέεται ποικιλοτρόπως στην χώρα µας µε την έννοια του 
ένθερµου οπαδού: η Ελλάδα είναι κλασικό παράδειγµα κοινωνίας παραγωγής οπαδών και 
όχι αθλητών. Σε προηγµένες κοινωνίες –όχι υποχρεωτικά πλουσιότερες από την δική µας- 
είναι συχνό το φαινόµενο οικογενειακής αθλητικής παράδοσης. Ολόκληρες γενιές µιας 
οικογένειας ασχολούνται µε την ξιφασκία στην Ουγγαρία, µε την ποδηλασία στην Γαλλία, 
µε το ράγκµπυ στην Ουαλία και πάει λέγοντας. Αντιστοίχως, εµείς ανδρώνουµε την 
τέταρτη ίσως γενιά φανατικών οπαδών πιστών στην οικογενειακή παράδοση αφοσίωσης 
σε συγκεκριµένα σωµατεία, οπαδών των οποίων οι µόνες αξιοζήλευτες επιδόσεις αφορούν 
στην κατανάλωση φραπέδων ή µπύρας ανά ποδοσφαιρικό αγώνα και στην εφευρετικότητα 
έκφρασης της απαρέσκειάς τους. Εποµένως υπάρχει ένα "θεµατάκι" αθλητικής 
δεοντολογίας, αν αγνοηθεί η ανάπτυξη ενός τόσο δηµοφιλούς αθλήµατος 
(επαναλαµβάνουµε: µεταξύ ενεργών αθλητών), ενώ υπάρχει η δυνατότητα καλλιέργειάς 
του, επειδή δεν υφίσταται η απαραίτητη κρίσιµη µάζα οπαδών. Τα αθλήµατα δεν υπάρχουν 
για προσφέρουν θέαµα στους φιλάθλους και θέµατα προς συζήτηση στους σχολιαστές, 
αλλά ικανοποίηση στους αθλουµένους. Εκτός αν κάνουµε λάθος και σ' αυτήν την 
περίπτωση θα µας παρηγορήσει το γεγονός ότι στο ίδιο λάθος έχουν υποπέσει γενεές 
ολόκληρες σε όλον τον κόσµο. 

Ένα δεύτερο "θεµατάκι" προκύπτει από την απλή ανάγνωση των αριθµών: ο αριθµός των 
παιδιών που ασχολούνται µε µπάσκετ ή ποδόσφαιρο στην Αττική δεν είναι πολύ µακριά 
από τις 15.000 ανά άθληµα. Από κοντά και το βόλεϋ, το χάντµωλ, το τένις κ.τ.λ. Ένας 
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κάποιος κορεσµός των συγκεκριµένων αθληµάτων µπορεί να διαπιστωθεί ακόµα και από 
αδαείς. Τι θα προσέφερε ΑΚΟΜΑ µια οµάδα µπάσκετ στα παιδιά του Ζωγράφου; Ή 
ΑΚΟΜΑ µια ποδοσφαιρική οµάδα; Ή ΑΚΟΜΑ ένα σωµατείο κολύµβησης; Υπάρχει 
κάτοικος του Ζωγράφου που να πιστεύει ότι τα αθλήµατα αυτά καλύπτονται ανεπαρκώς; 
Ίσως µάλλον το αντίθετο συµβαίνει. Εξ άλλου αρκετές προσλαµβάνουσες παραστάσεις 
έχουν τα παιδιά µας από ποδόσφαιρο, µπάσκετ, βόλεϋ, τένις, χάντµπωλ κ.τ.λ. Ε, ας 
δοκιµάσουν και κάτι άλλο το οποίο γίνεται και κάπως αλλιώς.  
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ΧΧΟΟΚΚΕΕΫΫ::  ττοο  σσύύσσττηηµµαα  ττοουυ  ΟΟ..ΦΦΙΙ..ΖΖ..  

 
Το χόκεϋ στον Ο.ΦΙ.Ζ. αναπτύσσεται µέσα από σειρά δράσεων λειτουργικά 
διασυνδεδεµένων που υπηρετούν πιστά µια διέπουσα παιδαγωγική αντίληψη. Οι δράσεις 
αυτές, αν και είναι συµπληρωµατικές, λειτουργούν αυτόνοµα. Ας τις δούµε συνοπτικά µία 
προς µία. 

Οι προπονήσεις καθορίζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό από το είδος των αθλητών. Στην 
περίπτωση του Ο.ΦΙ.Ζ. οι αθλητές είναι παιδιά από 7 έως 14 ετών. Το γεγονός αυτό 
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τον τύπο της προπόνησης, αφού πρέπει να συνυπολογιστούν 
οι σχολικές υποχρεώσεις, τα εξωσχολικά µαθήµατα, η ενασχόληση των παιδιών µε άλλα 
αθλήµατα και οι δεσµεύσεις τους από άλλες δραστηριότητες. 

Όσον αφορά στις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών εξυπακούεται ότι προηγούνται σε 
απόλυτο βαθµό έναντι της ενασχόλησής τους µε το χόκεϋ και µάλιστα το χόκεϋ µπορεί 
κάλλιστα να θεωρηθεί ως υποβοηθητικό της προσπάθειάς τους, γιατί τους παρέχει έναν 
τρόπο αποφόρτισης. Τα εξωσχολικά µαθήµατα δεν αντιµετωπίζονται ως ανταγωνιστική 
δραστηριότητα. Τουναντίον, ακριβώς για να µην παρεµποδίζεται η απρόσκοπτη 
παρακολούθησή τους, ως ώρες προπόνησης έχουν επιλεγεί κατά τεκµήριο "νεκρές ώρες" 
του Σαββατοκύριακου (Σάββατο βράδυ 19:00-21:00 και Κυριακή πρωί 10:00-12:00). Το 
ίδιο πνεύµα διαπνέει και την αφοσίωση των παιδιών σε άλλα αθλήµατα. ΌΌχχιι  ααππλλώώςς  δδεενν  
θθεεωωρροούύµµεε  όόττιι  ππααρρεεµµπποοδδίίζζεεττααιι  ηη  ππρρόόοοδδοοςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  σσττοο  χχόόκκεεϋϋ  ααππόό  ττηηνν  
δδρραασσττηηρριιοοπποοίίηησσήή  ττοουυςς  κκααιι  σσεε  άάλλλλαα  ααθθλλήήµµαατταα,,  ααλλλλάά  υυπποοββοοηηθθεείίττααιι.. Θα ήταν εκτός 
τόπου και χρόνου όποιος υποστήριζε ότι ένα παιδί 12 χρονών έχει την ωριµότητα και την 
αναγκαία πληροφόρηση για να φθάσει να αποκλείει την συµµετοχή του σε κάποια 
αθλήµατα για να επιδοθεί ψυχή τε και σώµατι σε κάποιο συγκεκριµένο. Με όσα 
περισσότερα αθλήµατα ασχολείται ένα παιδί, τόσο το καλύτερο για το ίδιο. Φθάνει να µην 
εξαντλείται. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής είναι απολύτως σεβαστή η απόφαση κάποιου 
παιδιού για την διακριτική συµµετοχή του στις δραστηριότητες του χόκεϋ, εφ' όσον προτιµά 
την παράλληλη ενασχόλησή του και µε άλλα αθλήµατα. ΤΤιιµµωωρρηηττιικκοοίί  ααπποοκκλλεειισσµµοοίί  από 
αγώνες,  µµννηησσίίκκαακκηη  ττήήρρηησσηη  παρουσιολογίου προπονήσεων και ""ααθθλληηττιικκήή  
αασσττυυννόόµµεευυσσηη""  είναι πρακτικές  αακκααττααννόόηηττεεςς  και ππααιιδδααγγωωγγιικκάά  ααπποορρρριιππττέέεεςς. Κατά την 
ίδια λογική ουδέποτε το χόκεϋ θα αποτελέσει φραγµό για την ενασχόληση ενός παιδιού µε 
κάποια άλλη δραστηριότητα είτε θέατρο είναι αυτό είτε µουσικό όργανο είτε χορευτική 
οµάδα. Οποιαδήποτε άλλη στάση θα αντιστρατευόταν την πεµπτουσία του χόκεϋ που 
απαιτεί πποολλυυµµέέρρεειιαα, ψψυυχχοολλοογγιικκήή και σσυυννααιισσθθηηµµααττιικκήή ισορροπία, δδιιααννοοηηττιικκήή εευυεελλιιξξίίαα 
και εν τέλει τέρψη κατά την άθληση. 

Ως προς την προπονητική πρακτική αυτήν καθεαυτή θεωρούµε ότι ο περιορισµός στο 
κλασικό µεσοπολεµικό τρίπτυχο προθέρµανση – προπόνηση – αποθεραπεία δρα 
απλουστευτικά σε απαγορευτικό βαθµό. Προφανώς υπάρχει µια προθέρµανση, ένα κύριο 
σώµα προπονητικών ασκήσεων και η απαραίτητη αποθεραπεία στις προπονήσεις, αλλά 
αυτά αποτελούν ένα συστατικό µόνον της µεθοδολογίας που ακολουθείται.  

Κατ' αρχάς επιδιώκεται η προπόνηση των παιδιών από προπονητές ΚΑΙ εκτός Ο.ΦΙ.Ζ., 
διότι αποτελεί ζήτηµα αρχής να παρέχεται στα παιδιά η δυνατότητα σύγκρισης. Ουδείς 
εβλάβη από την σύγκριση. Επιδιώκεται η περιστασιακή σύµπραξη µε προπονητές χόκεϋ 
που ανήκουν στις νεότερες γενιές, που είχαν την δυνατότητα να αντιµετωπίσουν είτε ως 
παίκτες είτε ως προπονητές ευρωπαϊκές οµάδες, που έχουν συµµετάσχει σε αγώνες των 
εθνικών οµάδων. Πώς θα εµπεδώσουν τα παιδιά την αλήθεια του "έτερος εξ ετέρου 
σοφός" αν αυτό προσπαθούν να τους το διδάξουν άνθρωποι που συµπεριφέρονται ως 
αυθεντίες; 
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Θεωρείται πλέον ξεπερασµένη η άποψη ότι σκοπός της προπόνησης είναι αποκλειστικά η 
επίτευξη επιδόσεων. Αυτήν την άποψη µπορεί να την ενστερνίζονται κάποιοι 
επαγγελµατίες αθλητές και κυρίως οι χορηγοί τους. Το άτοµο του οποίου η 
αυτοπραγµάτωση είναι απόλυτα συνδεδεµένη µε την επίτευξη κάποιας αθλητικής 
επίδοσης έχει πάψει από πολλού να είναι ισορροπηµένο. Οι αντιλήψεις αυτές, που 
θυσιάζουν τα πάντα για το αποτέλεσµα, δεν είναι µόνον ξεπερασµένες, αλλά και 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ τόσο σε επίπεδο φυσιολογίας (βλέπε αυξηµένη συχνότητα τραυµατισµών) 
όσο σε συναισθηµατικό επίπεδο (π.χ. δηµιουργία και συντήρηση άχρηστου επιπλέον στρες) 
καθώς επίσης και σε ψυχολογικό (π.χ. εµφάνιση και διατήρηση εµµονών), αν κυριαρχήσει 
σε προπονήσεις παιδιών. Αδικούµε κατάφορα τα παιδιά µας, αν οι απαιτήσεις µας 
εξαντλούνται στην επίτευξη κάποιου αθλητικού αποτελέσµατος από πλευράς τους. Τα 
καταδικάζουµε να επωµιστούν το κόστος της ένδειας των δικών µας οραµάτων.  

Εκτός από την συνεργασία µε εξωτερικούς προπονητές και την απόδοση σχετικής µόνον 
αξίας στην επίτευξη αποτελέσµατος, οι προπονήσεις στον Ο.ΦΙ.Ζ. διαφοροποιούνται από 
τα κλασικά προπονητικά σχήµατα λόγω του βάρους που αποδίδεται στην διεξαγωγή 
φιλικών αγώνων. Πάντα πρέπει να έχουµε κατά νουν ότι το χόκεϋ είναι παιχνίδι και τα 
παιχνίδια παίζονται. Εξ άλλου η συχνή εναλλαγή αντιπάλων δηµιουργεί ποικιλία 
εντυπώσεων, ενώ ταυτόχρονα αποµακρύνει τον κίνδυνο του κορεσµού και της ανίας. 

Τρίτη ουσιώδης διαφορά είναι η απόδοση µεγάλης σπουδαιότητας στις µετακινήσεις στο 
εξωτερικό. ∆∆εενν  υυφφίίσσττααττααιι  σσυυννδδρροοµµήή στον Ο.ΦΙ.Ζ., λαµβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια ώστε το 
κόστος της συµµετοχής στις δραστηριότητες να είναι περιορισµένο στα ααπποολλύύττωωςς  
ααππααρρααίίττηητταα, έτσι ώστε να εξοικονοµούνται χρήµατα για ένα ταξίδι στο εξωτερικό ανά 
διετία. Ήδη πραγµατοποιήθηκε τετραήµερο ττααξξίίδδιι  σσττηηνν  ΡΡώώµµηη  ττοονν  ΟΟκκττώώββρριιοο  ττοουυ  22001133 
για συµµετοχή µας σε ανοικτό πρωτάθληµα µε οµάδες του Campionato Giovanile. 
Αντίστοιχα, παιδικές οµάδες της Ρώµης προβλέπεται να µας επισκεφθούν την άνοιξη του 
2014.  

Ας περάσουµε σε ένα άλλο χαρακτηριστικό µας. Ο σχολιασµός κάθε αγώνα είναι 
σηµαντικός. Λίγες ηµέρες µετά τον κάθε αγώνα, αφού οι πρώτες εντυπώσεις έχουν 
υποστεί την βάσανο της κριτικής, συντάσσεται κείµενο µε σχολιασµένες φωτογραφίες από 
τις διαθέσιµες. Αµέσως πιο κάτω παρατίθεται µια τέτοια σχολιασµένη φωτογραφία. 

 
Ο σκοπός του σχολιασµού των φωτογραφιών αυτών είναι η διαπίστωση των 
µειονεκτηµάτων ή των πλεονεκτηµάτων της τακτικής που ακολουθήθηκε. Η παρακάτω 
φωτογραφία συγκρίνει την στιγµιαία διάταξη των παικτών µε ό,τι είχε σχεδιαστεί πριν τον 
αγώνα. 

η 
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Ακόµα ένα δείγµα σχολιασµένης φωτογραφίας σε σχέση µε τακτική που έπρεπε να 
ακολουθηθεί. 

 
Παρατίθεται ακόµα µία σχολιασµένη φωτογραφία. 

 
Τα κείµενα µε τις σχολιασµένες φωτογραφίες αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
που έχουν δηλώσει οι γονείς των παιδιών και αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση: ή 
αγνοούνται ή προσφέρονται για γόνιµο αναστοχασµό. 

Το τελευταίο που πρέπει να αναφερθεί ως προς τις προπονήσεις είναι ότι ο σχεδιασµός 
τους βασίζεται στην φυσική τάση του κάθε παιδιού που είναι ηη  άάννττλληησσηη  εευυχχααρρίίσσττηησσηηςς  
ααππόό  ττηηνν  ππρρααγγµµάάττωωσσηη  σσττόόχχωωνν  µµέέσσαα  ααππόό  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι. Το παιχνίδι είναι πρωτίστως 
κοινωνική δραστηριότητα και ο αθλητισµός είναι κατά βάσιν ένα παιχνίδι. Κάπου ανάµεσα 
σε εργοµετρικά δεδοµένα, µικροβιολογικές εξετάσεις αίµατος, πτυέλων, και-δεν-ξέρω-τι-
ακόµη, αναλύσεις συστηµάτων άµυνας και επίθεσης, στατιστικά στοιχεία κάθε αθλητή, 
συνεπικουρίας κάθε αθλητικής προσπάθειας από περίεργες επιστηµονικές ειδικότητες 
έχουµε ξεχάσει το πιο βασικό: ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙ∆∆ΙΙ, όχι για αποστολή 
επιστηµονικής οµάδας είκοσι χιλιάδες λεύγες υπό την θάλασσα. Έτσι εστιάζουµε σσττηηνν  
άάννττλληησσηη  ααππόόλλααυυσσηηςς  ααππόό  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  σσττόόχχωωνν  µµέέσσαα  σσττοο  ππααιιχχννίίδδιι..  Ο επιδίωξη αυτή 



16 

αναλύεται σε επί µέρους ενέργειες. Συγκεκριµένα, κατά την πρώτη περίοδο επαφής του 
παιδιού µε το άθληµα, αυτά που πρέπει να επιτευχθεί στην διάρκεια του παιχνιδιού είναι  

1. ηη  άάµµεεσσηη  εεππιιλλοογγήή  σσττόόχχοουυ  χωρίς αµφιταλαντεύσεις και παλινωδίες 

2. η ταχύτερη επιλογή ττωωνν  κκααττααλλλληηλλοοττέέρρωωνν  µµέέσσωωνν για την επίτευξη του στόχου 

3. ηη  ααννααππρροοσσααρρµµοογγήή  ττωωνν  µµέέσσωωνν σε περίπτωση αποτυχίας 

4. ή εεππιιλλοογγήή  ννέέοουυ  σσττόόχχοουυ 

 

Η απρόσκοπτη αλληλοδιαδοχή των τεσσάρων αυτών "στρατηγικής" φύσης ενεργειών 
επιτυγχάνεται από  

1. την καλλιέργεια των ααττοοµµιικκώώνν  δδεεξξιιοοττήήττωωνν 

2. την ευχερή ππρρόόσσλληηψψηη  ττωωνν  δδιιααδδρρααµµααττιιζζοοµµέέννωωνν στην διάρκεια ενός αγώνα στον 
οποίο συµµετέχει κάποιο παιδί 

3. την ανάπτυξη της κκρριιττιικκήήςς  ααννάάλλυυσσηηςς των δεδοµένων ενός αγώνα 

4. την ααννάάππττυυξξηη  ααυυττοοµµααττιισσµµώώνν που ευνοούν την συνεργασία µεταξύ των παικτών. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων υπάρχει µια σσεειιρράά  αασσκκήήσσεεωωνν, από τις οποίες 
επιλέγονται οι καταλληλότερες ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε προπόνησης. Παρακάτω 
παρατίθεται ως παράδειγµα η περιγραφή µιας τέτοιας άσκησης.  

Στο παράδειγµα γίνεται σαφής ο ακολουθούµενος τρόπος αποδελτίωσης των 
χαρακτηριστικών της κάθε άσκησης. Πρώτα περιγράφεται ο χώρος που θα εκτελεστεί 
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ), οι κανόνες που διέπουν την εφαρµογή της (ΚΑΝΟΝΕΣ), κάποιοι 
διαφορετικοί τρόποι εκτέλεσής της (ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ), ορισµένα σχόλια (ΣΧΟΛΙΑ) και τέλος 
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ).  

Κάθε τµήµα έχει ιδιαίτερη λειτουργική σκοπιµότητα. Για παράδειγµα η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΧΩΡΟΥ δίνει την δυνατότητα να εκτιµηθεί κατά τον σχεδιασµό της προπόνησης αν ο 
διαθέσιµος χώρος επιτρέπει κατ' αρχάς την εκτέλεση της άσκησης ή ακόµα αν υπάρχει 
διαθέσιµος χώρος ώστε η άσκηση να εκτελεστεί από µια οµάδα παιδιών ενώ κάποια άλλη 
οµάδα να εκτελέσει κάποια άλλη άσκηση. 

 



17 

 



18 

 
 

 



19 

 

 
 

Ειδική µνεία πρέπει να γίνει σε ορισµένα χαρακτηριστικά του τρόπου αποδελτίωσης της 
κάθε άσκησης. Επειδή ακόµα και οι δηµοφιλέστερες ασκήσεις προκαλούν ανία µετά την 
τρίτη ή τέταρτη εκτέλεσή τους, για κάθε άσκηση υπάρχουν ππααρρααλλλλααγγέέςς, οι οποίες, αν και 
διατηρούν τον πυρήνα της άσκησης σταθερό, δδιιααφφοορροοπποοιιοούύνν  ττοονν  ττρρόόπποο  εεκκττέέλλεεσσηηςς.  

Κάθε άσκηση λοιπόν έχει σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοουυςς  ττοοµµεείίςς  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  ββεελλττιιώώννεειι. Η 
συγκεκριµένη, όπως αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της, κατατάσσεται σε αυτές που 
εκτελούνται ατοµικά, ευνοεί την συνέργεια µεταξύ συµπαικτών, βελτιώνει την φυσική 
κατάσταση, την αντίληψη, την ισορροπία και τον προσανατολισµό. Επίσης βελτιώνει και 
συγκεκριµένες δεξιότητες, όπως γρήγορη αντίδραση, αίσθηση του χρόνου κ.τ.λ. 
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Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για την κκααττααγγρρααφφήή  ττηηςς  ααννττίίδδρραασσηηςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν στην 
εκτέλεση κάθε άσκησης που τους πρωτοεµφανίζεται. Κάποιες είναι πολύ δηµοφιλείς, 
κάποιες εντελώς βαρετές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει τρόπος πρόβλεψης της αντίδρασης 
των παιδιών. Κατά περίεργο τρόπο διαφορετικές οµάδες παιδιών αντιδρούν εντελώς 
διαφορετικά στην ίδια άσκηση. 

Θεωρείται ένα από τα ιδιοσυστατικά της προπονητικής µεθοδολογίας που ακολουθείται 
στον Ο.ΦΙ.Ζ. η ααππόόλλυυττηη  δδιιααφφοορροοπποοίίηησσηη της µιας προπόνησης από την επόµενη, σε 
τρόπο ώστε να αποµακρυνθεί όσον το δυνατόν το ενδεχόµενο έλλειψης ενδιαφέροντος 
από πλευράς των παιδιών. 

Ο ββαασσιικκόόςς  κκοορρµµόόςς της προπόνησης διαµορφώνεται από την εεννααλλλλααγγήή  αασσκκήήσσεεωωνν από 
ένα σώµα περίπου 150 ασκήσεων, αναλόγως µε τα αποτελέσµατα που επιδιώκονται. 

Η εκτέλεση των ασκήσεων, όσο ευεργετικά αποτελέσµατα και να έχει, παραµένει ελλιπής 
προπονητική πρακτική, χωρίς την αντίστοιχη προσπάθεια ααννάάππττυυξξηηςς  ττηηςς  κκρριιττιικκήήςς  
ιικκααννόόττηηττααςς των παιδιών. Η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας προϋποθέτει αυτοσυγκέντρωση, 
άνεση χρόνου και την ΑΠΟΥΣΙΑ του εξεταστικού βλέµµατος του προπονητή  ή τα 
επικριτικά σχόλια των συµπαικτών. Καθοριστική βοήθεια σε αυτό παρέχει ένα άλλο σώµα 
ασκήσεων, λίγο ανοίκειο µε τις συνήθως ακολουθούµενες πρακτικές. Πρακτικές που 
επιδιώκουν την αφαίρεση της πρωτοβουλίας από τον αθλητή(!!), αφού αυτός δεν 
χρειάζεται να σκέπτεται και να ενεργεί, εφόσον ο επιτελικός ρόλος αυτός διεκπεραιώνεται 
από προπονητικές οµάδες(!!). Φθάσαµε στο σηµείο κατ' αρχάς να επιδιώκεται ο 
υποβιβασµός του αθλητή σε εκτελεστικό όργανο, στην καλύτερη περίπτωση ως η αιχµή 
του δόρατος, τις ενέργειες όµως του βραχίονα που το κρατεί τις κατευθύνει άλλος, και κατά 
δεύτερο λόγο την χρήση του αθλητισµού, αντί για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας 
του αθλητή, στον κατακερµατισµό της, αντί για την ανάπτυξη ΟΛΩΝ των δυνατοτήτων του 
µέσω της άθλησης, στην αποµείωση των πλέον κριτικών ικανοτήτων του. Κάτι σαν ένα 
κοµµάτι κρέας, ένα κουβάρι νεύρα κι ένα µάτσο φλέβες. ∆υστυχώς οι "σύγχρονες" 
προπονητικές πρακτικές είναι µακριά νυχτωµένες. Την στιγµή που όροι όπως 
"συναισθηµατική νοηµοσύνη" και "ολιστική προσέγγιση" κάνουν ακόµα και τους πλέον 
ένθερµους οπαδούς των εξειδικευµένων "γραµµών παραγωγής" να αναθεωρούν τις 
απόψεις τους, κάποιοι ιθύνοντες στον αθλητισµό ζουν το δικό τους θαύµα του επιµερισµού 
της διαδικασίας παραγωγής. Τι θα έλεγε, για παράδειγµα, ο µεγάλος Εµίλ Ζάτοπεκ για όλα 
αυτά; Φαντάζεται κάποιος την ανεπανάληπτη Σάρα Σιµεόνι ως µαθητριούλα να ακούει 
µετά φόβου και πίστεως τις "σοφίες" της προπονητικής της οµάδας; ∆εν είναι περίεργο ότι 
δεν υπάρχουν πια µεγάλοι αθλητές, αλλά µόνον µεγάλες επιδώσεις. Μάλλον είναι 
αναµενόµενο. 

Ο δεύτερος τύπος ασκήσεων προσπαθεί να επιτύχει ακριβώς αυτό: να κάνει τα παιδιά να 
αισθανθούν "µικροί" Ζάτοπεκ και "µικρές" Σιµεόνι. Να αντιληφθούν µόνα τους, να 
κατανοήσουν µόνα τους και να αντιδράσουν µόνα τους σε συγκεκριµένη τακτική 
κατάσταση της διάρκειας ενός αγώνα. Βέβαια δεν µπορούµε να τους παράσχουµε την 
δυνατότητα να έχουν ένα γήπεδο και δύο οµάδες στην διάθεσή τους για να 
πειραµατίζονται. ∆ηµιουργήθηκε ένα υποκατάστατο. Ένα παράδειγµα τέτοιας άσκησης 
δίνεται πιο κάτω 
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Φύλλα µε παρόµοιες ασκήσεις δίνονται στα παιδιά που τα µελετούν µε την άνεσή τους 
στον χώρο τους. Πρόκειται στην ουσία για ππρροοσσοοµµοοίίωωσσηη των συνθηκών ενός παιχνιδιού, 
όπου οι ενέργειες σχεδιάζονται µε χαρτί και µολύβι. Στην συνέχεια οι προτεινόµενες λύσεις 
συζητιούνται (ψυχραιµία, δεν προβλέπονται πρόχειρα διαγωνίσµατα… ακόµα). 

Στην προπονητική µεθοδολογία εντάσσεται επίσης η προσπάθεια βελτίωσης της 
συµπεριφοράς των παιδιών στην διάρκεια των αγώνων, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
εντάσεις. Γι' αυτόν τον λόγο όλα τους κατά καιρούς έχουν δδιιααιιττηηττεεύύσσεειι  αγώνες µικρής 
διάρκειας που διεξάγονται µεταξύ τους. Το πέρασµα του καθένα τους από τον ρόλο του 
διαιτητή και η ανάληψη της ευθύνης κρίσιµων αποφάσεων έχει ευεργετικά αποτελέσµατα, 
κυρίως γιατί βιώνουν τα ίδια την δυσκολία λήψης αποφάσεων κάτω από την πίεση του 
διαδραµατιζοµένου αγώνα. 

Αυτό είναι το προπονητικό σχήµα που ακολουθείται στον Ο.ΦΙ.Ζ. για την ππρρώώττηη  ππεερρίίοοδδοο 
επαφής των παιδιών µε το άθληµα. Στην περίοδο αυτή, που διαρκεί περίπου ένα έτος, τα 
παιδιά πρέπει να έχουν εεξξοοιικκεειιωωθθεείί µε την χρήση της ρακέτας, να έχουν αφοµοιώσει τους 
κκααννοοννιισσµµοούύςς και να τηρούν στοιχειωδώς τις θέσεις τους στο γήπεδο ανταποκρινόµενα 
στον ρόλο που τους έχει ανατεθεί, δηλαδή να προσαρµόζουν επαρκώς τις κινήσεις τους σε 
µια κάποια προαποφασισµένη δδιιάάττααξξηη.  

Η δεύτερη περίοδος αφορά στην ανάδειξη του οοµµααδδιικκοούύ τρόπου παιχνιδιού. Στις 
καθηµερινές εκφράσεις, ακόµα και στον αθλητικό δηµοσιογραφικό λόγο, οι όροι διάταξη, 

Παίκτης του ΑΣΤΕΡΑ µε την µπάλα 
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σχηµατισµός και σύστηµα χρησιµοποιούνται αδιακρίτως. Η διάταξη αποτελεί το εφαλτήριο 
µιας σειράς ενεργειών των παικτών που εκτελούνται κατά περίπτωση. Η κάθε επιµέρους 
συγκεκριµένη ενέργεια στην περίπτωση του χόκεϋ εκτελείται από συγκεκριµένο αριθµό 
παικτών (συνήθως τεσσάρων), σε ορισµένη επιφάνεια του γηπέδου (συνήθως σε έκταση 
10µ x 10µ), σε ορισµένο χρόνο, έχει ορισµένη διάρκεια (συνήθως 2-3 λεπτά) και 
επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει. Τα δοµικά στοιχεία κάθε ενέργειας είναι οι επιµέρους ελιγµοί. Η 
ενέργεια εκτελείται από σχηµατισµό. Ο σχηµατισµός είναι οµάδα παικτών συνήθως εν 
κινήσει που εκτελεί συγκεκριµένους ελιγµούς, που εντάσσονται στο πλαίσιο µιας ενέργειας. 
∆ιάταξη, ενέργειες (κατά συνέπεια ελιγµοί / σχηµατισµοί) και κριτήρια επιλογής των 
ενεργειών αποτελούν το καταχρηστικά επονοµαζόµενο σύστηµα. Η χρήση αυτού του 
πολύπαθου όρου –"σύστηµα"- όσο αγνοείτο τους προηγούµενους αιώνες, τόσο έχει 
αποβεί άµετρος µετά το 1950. Σε κάθε πτυχή της ζωής –κοινωνικής, οικονοµικής, 
πολιτικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής- υπάρχει κάποιο "σύστηµα". Κι όµως, οι καθ' ύλην 
αρµόδιοι είναι παραδειγµατικά φειδωλοί στην χρήση αυτού του νεφελώδους όρου. Εδώ και 
εβδοµήντα χρόνια παραµένει πάντα επίκαιρο το έργο του ιδρυτή της Θεωρίας Συστηµάτων 
Bertalanffy "General System Theory", που και αυτό είναι θολό ως προς τον τίτλο: 
αναφέρεται στην Γενική Θεωρία του Συστήµατος ή στη Θεωρία του Γενικού Συστήµατος; 
Αδιευκρίνιστο. Ακόµα και ο ίδιος απέφευγε να δώσει οριστική απάντηση. Παρ' όλ' αυτά ο 
όρος κατατρύχει τον σύγχρονο λόγο. Η ύπαρξη συστήµατος εξυπακούει την ύπαρξη 
οµογενών ενοτήτων/οντοτήτων, οργανικά συνδεδεµένων µε προϊούσα συνέργεια. Με αυτά 
τα δεδοµένα, είναι ακατάληπτες (και εξοργιστικές!) φράσεις του τύπου: "το αµυντικό 
σύστηµα της οµάδας είναι οργανωµένο γύρω από τον λίµπερο" (!!!). 
Σύστηµα είναι η διάταξη µε το σύνολο των λειτουργικοτήτων που οι παίκτες διασφαλίζουν. 
Υπάρχουν συστήµατα που είναι δοµηµένα από  υποσυστήµατα, όπου το κάθε 
υποσύστηµα βασίζεται σε υποδιατάξεις, που αποτελούν εφαλτήρια ξεχωριστών ενεργειών. 
Άλλα συστήµατα είναι εξελικτικά, δηλαδή προβλέπουν προοδευτική τροποποίηση της 
ακολουθούµενης διάταξης και των ενεργειών, άλλα είναι προσαρµοστικά, δηλαδή 
προσαρµόζουν διάταξη και ενέργειες στο σύστηµα του αντιπάλου, άλλα συνδέουν 
συγκεκριµένες ενέργειες µε συγκεκριµένες θέσεις και άλλα µε συγκεκριµένους παίκτες. Η 
ποικιλία είναι τεράστια, χωρίς ακόµα να έχει βρεθεί το "καλύτερο" σύστηµα. Η επιλογή 
εξαρτάται κυριότατα από τα ιδιοσυστατικά χαρακτηριστικά µια οµάδας. Ναι µεν είναι 
αλήθεια ότι µια οµάδα ποδηγετείται µέσα από την επιλογή των καταλληλοτέρων 
συστηµάτων ανά χρονικά διαστήµατα και κατά περίπτωση, αλλά είναι πλέον γενικά 
αποδεκτό ότι πάντα αναζητάται το καλύτερο σύστηµα για µια συγκεκριµένη οµάδα και δεν 
εξελίσσεται µια οµάδα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός συστήµατος. Το γεγονός 
και µόνον ότι υπάρχουν εθνικές σχολές για τα δηµοφιλέστερα αθλήµατα αποδεικνύει ότι τα 
συστήµατα είναι φτιαγµένα για να διευκολύνουν τους ανθρώπους στα έργα τους και όχι οι 
άνθρωποι για να υπηρετούν τα συστήµατα. Η διάρκεια της δεύτερης προπονητικής 
περιόδου διαρκεί περίπου δδύύοο  χχρρόόννιιαα. 

ΟΟ  κκύύκκλλοοςς  οολλοοκκλληηρρώώννεεττααιι  µµεε  ττηηνν  ττρρίίττηη  ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  δδιιααρρκκεείί  όόσσοο  οο  κκάάθθεε  ππααίίκκττηηςς  
εείίννααιι  εεννεερργγόόςς,,  δδηηλλααδδήή  µµιιαα  ζζωωήή.. Θεωρείται ότι οι βασικές έννοιες έχουν κατακτηθεί και οι 
προπονήσεις εστιάζονται στην άµυνα και στην επίθεση. ΆΆµµυυνναα και εεππίίθθεεσσηη είναι όροι οι 
οποίοι συνεχώς χρησιµοποιούνται στον αθλητισµό, χωρίς να είναι βέβαιο ότι οι έννοιες 
που εκφράζουν είναι ταυτόσηµες για όλους όσους τους χρησιµοποιούν ή για όλους σε 
όσους απευθύνονται. ∆εν είναι το κατάλληλο σηµείο για να αναπτυχθούν οι έννοιες αυτές 
και να επισηµανθούν οι κραυγαλέες παρανοήσεις. Ας αρκεσθούµε στην επισήµανση ότι η 
άµυνα (αντιστοίχως η επίθεση) δεν σχετίζεται αποκλειστικά µε το ποσοστό κατοχής του 
γηπέδου ή της µπάλας. Οι νοµάδες των ασιατικών υψιπέδων ουδέποτε κατείχαν σπιθαµή 
εδάφους κι όµως, ήταν τόσο επιθετικοί, ώστε η λέξη "άµυνα" απουσίαζε από το λεξιλόγιό 
τους και την εξέφραζαν περιφραστικά, ενώ για την λέξη "επιδροµή" υπήρχαν περίπου 
τριάντα εξειδικευµένοι όροι, αναλόγως του τύπου της επιδροµής, και άλλοι τόσοι για την 
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λέξη "ενέδρα", κάτι ανάλογο µε τους Βεδουίνους που χρησιµοποιούν πάνω από εξήντα 
λέξεις για την λέξη "άµµος". Αντίθετα, κρατικά µορφώµατα µε τεράστιες εκτάσεις υπό την 
κατοχή τους άκµασαν για εκατοντάδες χρόνια εφαρµόζοντας ευφυή αµυντικά δόγµατα, 
χωρίς ουδέποτε να προβούν σε επιθετικές ενέργειες. Εξ ίσου λλααννθθαασσµµέέννηη  εείίννααιι  ηη  
σσυυσσχχέέττιισσηη  ττηηςς  εεππίίθθεεσσηηςς  µµεε  κκιιννηηττιικκόόττηητταα,,  εεννώώ  ττηηςς  άάµµυυννααςς  µµεε  σσττααττιικκόόττηητταα. Η 
επιθετικότητα της κόµπρας είναι παροιµιώδης, όχι όµως η κινητικότητά της. Ίσως θα 
έπρεπε να καταταγεί στα αργά ερπετά. Αντιστοίχως, η γαζέλα είναι υπερκινητική, κανένας 
δεν την έχει δει να επιτίθεται. Τα πράγµατα είναι πολύ πιο συνέθετα από απλοϊκούς 
αφορισµούς του τύπου "όποια οµάδα έχει την µπάλα επιτίθεται, η άλλη, υποχρεωτικά, 
αµύνεται" ή εν πάση περιπτώσει µπορεί να ισχύει αλλού όχι όµως στο χόκεϋ. 

Επίθεση δεν σηµαίνει απαραίτητα προώθηση παικτών ή µπάλας. Σε σχεδιαστικό 
επίπεδο συµπίπτει µε την προσπάθεια στην αρχή κλονισµού του ηθικού του αντιπάλου, 
στη συνέχεια υπονόµευσης της ψυχολογίας του, αφαίρεση της πρωτοβουλίας των 
κινήσεων και τελικά στην απόκτηση υπεροχής έναντί του που αποκρυσταλλώνεται µε την 
παγίωση της κατοχής του µεγαλύτερου µέρους του γηπέδου. Η επιτυχία τερµάτων δεν 
είναι παρά µια συνέπεια. Σε τακτικό επίπεδο επίθεση σηµαίνει η διασφάλιση ευνοϊκών 
προϋποθέσεων για την συνεχή προσβολή της αντίπαλης εστίας µε βολές, που 
αποδιοργανώνουν τον αντίπαλο, έτσι ώστε να κερδηθούν κόρνερ ή πέναλτυ ή η εκ νέου 
κατοχή της µπάλας, ώστε να επιχειρηθεί πάλι βολή. Κακώς επαναλαµβάνεται σε 
προφορικό ή γραπτό λόγο ότι η "άµυνα καταρρέει" ή "διαρρηγνύεται". Οι άµυνες, 
τουλάχιστον στο χόκεϋ, ούτε καταρρέουν ούτε διαρρηγνύονται, αλλά "µαλακώνουν" µέχρι 
να πολτοποιηθούν, θρυµµατίζονται, διαβρώνονται ή αποσαθρώνονται. Οι παραπάνω 
παραστατικοί όροι χρησιµοποιούνται για να καταδείξουν ότι χρειάζεται συνεχής και 
επίπονη προσπάθεια όχι τόσο για να επιτευχθεί τέρµα, αυτό θα έλθει µόνο του, αλλά για 
να γίνει δυσλειτουργική η άµυνα, να αποδιοργανωθεί, να απολεσθεί συνοχή και 
αλληλοεπικάλυψη, να προκληθεί σύγχυση και αβεβαιότητα. 
Το αµυντικό παιχνίδι δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκην την υποχώρηση της οµάδας στο µισό 
ή στο ένα τέταρτο του γηπέδου, την αποµάκρυνση της µπάλας µε κάθε τρόπο από την 
περιοχή και σε παρελκυστικό τρόπο παιχνιδιού ώστε να εξαντληθεί ο χρόνος. Τα 
παραπάνω δεν είναι χαρακτηριστικά οµάδας που αµύνεται, αλλά οµάδας που έχει 
πανικοβληθεί. Σκοπός της άµυνας είναι να ακυρώσει τις επιθετικές πρωτοβουλίες του 
αντιπάλου. Αυτό σηµαίνει ότι, ακόµα και αµυνόµενη, µία οµάδα πρέπει να καλύπτει 
επαρκή χώρο του γηπέδου, να κυκλοφορεί στοιχειωδώς την µπάλα και να κρατά τον 
αντίπαλο σε εγρήγορση. 
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ΧΧΟΟΚΚΕΕΫΫ::  ττοο  κκόόσσττοοςς 

Το χόκεϋ στον Ο.ΦΙ.Ζ. καλλιεργείται σε εεθθεελλοοννττιικκήή  ββάάσσηη: δεν υφίσταται ΚΚΑΑΠΠΟΟΙΙΑΑ  
ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ. Παρ' όλ' αυτά η δραστηριότητα δδεενν  εείίννααιι  ααννέέξξοοδδηη. Το κόστος αφορά κυρίως 
τον εξοπλισµό, ο οποίος είναι ατοµικός. Απαιτείται η αγορά µιας ρραακκέέττααςς, κόστους 
περίπου 15-20 ευρώ. Η ρακέτα αυτή είναι επαρκής για το κάθε παιδί για περίπου 3 χρόνια. 
Απαιτούνται ππρροοσσττααττεευυττιικκάά  κκννηηµµίίδδωωνν (οι γνωστές "καλαµίδες" κατά το ποδοσφαιρικό 
ιδιόλεκτο) κόστους περίπου 15 ευρώ. Η αγορά τους καλύπτει το κάθε παιδί περίπου για 4 
χρόνια. Ο ατοµικός εξοπλισµός συµπληρώνεται µε την προµήθεια της σσττοολλήήςς  ττηηςς  
οοµµάάδδααςς, για όσα παιδιά επιθυµούν την συµµετοχή τους σε αγώνες πρωταθλήµατος. Η 
στολή περιλαµβάνει ένα µαύρο σορτσάκι, ένα ζευγάρι µαύρες µακριές ποδοσφαιρικές 
κάλτσες και δύο φανέλες. Το κόστος της στολής ανέρχεται περίπου σε 45-50 ευρώ. 
Παραλείπουµε τα αθλητικά παπούτσια, γιατί είναι µάλλον απίθανο να µην υπάρχουν και να 
χρειάζεται η προµήθειά τους αποκλειστικά για το χόκεϋ. Το συνολικό κόστος µέχρι τώρα 
διαµορφώνεται ως ακολούθως 
 

 

 

 

 

 

 

 
∆εδοµένου ότι ο παραπάνω ατοµικός εξοπλισµός έχει ορίζοντα τριετίας, το ετήσιο 
κόστος ανά παιδί ανέρχεται σε περίπου 25 ευρώ. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί η 
ετήσια συνδροµή προς την Ελληνική Οµοσπονδία Χόκεϋ, που ανέρχεται περίπου σε 40 
ευρώ για όλη την οµάδα (έστω 2 ευρώ ανά παιδί), 5 ευρώ για την έκδοση δελτίου ανά 
παιδί και 1 ευρώ για την ανανέωση του δελτίου, 25 ευρώ για όλη την οµάδα για κάθε 
αγώνα πρωταθλήµατος (έστω 2 ευρώ ανά παιδί για κάθε αγώνα) και οι αγώνες είναι 
περίπου 6, άρα 12 ευρώ ανά παιδί. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα έξοδα 
µετακίνησης προς και από τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσµά στο Ελληνικό. Εκτιµάται ότι 
θα χρειαστεί να µετακινηθούµε περίπου 40 φορές το έτος, άρα πρέπει να 
συνυπολογιστούν 40 ευρώ ανά παιδί για τις µετακινήσεις. Επίσης η χρήση του γηπέδου θα 
επιβαρύνει το κάθε παιδί µε περίπου 30 ευρώ ανά έτος. Το επιπλέον ετήσιο κόστος ανά 
παιδί έχει ως ακολούθως: 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΕπποοµµέέννωωςς  ττοο  κκόόσσττοοςς  ααννάά  ππααιιδδίί  δδιιααµµοορρφφώώννεεττααιι  σσεε  110000  εευυρρώώ ττοο  έέττοοςς.. 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ρακέτα  16 

"καλαµίδες"  15 

σορτσάκι  8 

κάλτσες  5 

2 φανέλες  30 

ΣΥΝΟΛΟ  74 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ετήσια συνδροµή στην ΕΛ.Ο.Χ.  2 

έκδοση / ανανέωση δελτίου  2 

παράβολο συµµετοχής σε αγώνες 
πρωταθλήµατος 

 12 

χρήση γηπέδου  30 

µετακινήσεις  40 

ΣΥΝΟΛΟ  86 
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ΧΧΟΟΚΚΕΕΫΫ::  οοιι  οοµµάάδδεεςς  

 
Στον Ο.ΦΙ.Ζ. για την αθλητική περίοδο Σεπτ. 2013 - Ιούλ. 2014 γίνονται προπονήσεις για 
δύο οµάδες: την οµάδα ππααίίδδωωνν και την οµάδα ββεεττεερράάννωωνν. Η οµάδα παίδων συµµετέχει 
στα αντίστοιχα πρωταθλήµατα που διοργανώνει η Ελληνική Οµοσπονδία Χόκεϋ. Στην 
οµάδα παίδων που αγωνίζεται στο πρωτάθληµα µπορούν να συµµετέχουν ααγγόόρριιαα  κκααιι  
κκοορρίίττσσιιαα. Τα µέλη της παιδικής οµάδας είναι ηλικίας από 77  έέωωςς  1144  εεττώώνν (Β' ∆ηµοτικού – 
Β' Γυµνασίου). Το σύνολο των παιδιών ανέρχεται σε περίπου 25. Η µικρότερη ηλικία που 
µπορεί να έχει ένα παιδί για να αρχίσει το χόκεϋ είναι 55  εεττώώνν. Η πλειοψηφία των µελών 
της οµάδας παίδων ασχολείται µε το άθληµα για περισσότερο από ενάµισι έτος. 

ΠΠρροοπποοννήήσσεειιςς  γίνονται  ΣΣάάββββααττοο  και  ΚΚυυρριιαακκήή. Οι προπονήσεις του ΣΣααββββάάττοουυ γίνονται 
1199::0000--2211::0000  σε γήπεδο 5x5 στο Γουδί, δίπλα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου και της 
ΚΚυυρριιαακκήήςς γίνονται 1100::0000--1122::3300  στο γήπεδο χόκεϋ του Αθλητικού Κέντρου του Αγίου 
Κοσµά. 

Σκοπός της οµάδας παίδων είναι η συστηµατική ενασχόληση µε το χόκεϋ και η καλύτερη 
δυνατή εκπροσώπηση στο πρωτάθληµατα της Οµοσπονδίας Χόκεϋ. Η οµάδα των 
βετεράνων αποτελείται κυρίως από γονείς παιδιών µε µικρότερη ή µεγαλύτερη αθλητική 
εµπειρία, αλλά χωρίς καµία προηγούµενη επαφή µε το χόκεϋ. Ο αριθµός τους ανέρχεται 
σε 7-8 άτοµα. Απώτερος σκοπό είναι η συµµετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
βετεράνων, π.χ. στο Μπρα της Ιταλίας, όπου συγκεντρώνονται κάθε χρόνο 15.000 
βετεράνοι, εφ' όσον ο αριθµός πλησιάσει τους 12-13 και παρέλθει ένα µε δυο έτη 
συστηµατικότερης ενασχόλησης µε το χόκεϋ. Το επίπεδο των βετεράνων επί του 
παρόντος αρχίζει να καθίσταται ανεκτό. 

Σε περίπτωση φιλικών αγώνων σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  ΟΟΛΛΑΑ τα παιδιά που το επιθυµούν για ΙΙΣΣΟΟ 
χρονικό διάστηµα. Στους αγώνες πρωταθληµάτων πάλι συµµετέχουν ΟΟΛΛΑΑ τα παιδιά, αλλά 
όόχχιι  γγιιαα  αακκρριιββώώςς τον ίδιο χρόνο. 


