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Πολλοί από εμάς γνωρίζουμε το Ice Hokey μόνο από κάποιες
αμερικάνικες ταινίες και το έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας με
«παγωμένες» χώρες όπως ο Καναδάς, η Αγγλία και τις Σκανδιναβικές
χώρες. Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν πως η Ελλάδα όχι απλά έχει
Εθνική ομάδα χόκεϋ επί πάγου, αλλά ότι τα παιδιά που την απαρτίζουν
διαπρέπουν κατακτώντας μετάλλια και λαμβάνοντας υψηλές θέσεις στα
παγκόσμια τουρνουά.
συνέντευξη στην Ολγα Σκάρπα
Παρόλα αυτά ο δρόμος τους δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αντίθετα κάνουν μία
υπερπροσπάθεια να συντηρήσουν την ομάδα με δικά τους έξοδα, ενώ βρίσκονται συνέχεια
σε αναζήτηση παγοδρομίων όπου θα μπορέσουν να προπονούνται, καθώς στην Ελλάδα δεν
υπάρχει κάποιο παγοδρόμιο!
Οι κανόνες του απλοί: Κάθε ομάδα έχει 20 παίκτες, οι 6 από αυτούς παίζουν στο γήπεδο (3
επίθεση, δύο άμυνα και ένας τερματοφύλακας το συνηθέστερο). Υπάρχουν τρία 20λεπτα και
εάν ένας αγώνας λήξει ισόπαλος υπάρχει 5λεπτη παράταση και στην συνέχεια η διαδικασία
των πέναλτι (όπως στο ποδόσφαιρο). Αν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου τότε έχουμε
Face off (κάτι αντίστοιχο με το τζάμπολ του μπάσκετ).
Ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, Δημήτρης Καλύβας και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της
Εθνικής ομάδας Ανδρών, μας μιλάει για τις δυσκολίες αλλά και τις επιτυχίες της Εθνικής
ομάδας Ice Hokey, αλλά και για τους στόχους της ομάδας στο επερχόμενο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Κέιπ Τάουν.
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Το χόκεϋ επί πάγου είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό στη χώρα
μας. Πως πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε;
«Γεννήθηκα στο Καναδά, όπου το χόκεϋ επί πάγου είναι θρησκεία! Όταν επέστρεψα στην
Ελλάδα το 1989 υπήρχε ήδη χόκεϋ στην Ελλάδα και έτσι προσαρμόστηκα στην Ελληνική
πραγματικότητα πολύ εύκολα. Από τότε έως και σήμερα δεν έχω σταματήσει να αγωνίζομαι
ποτέ».
Παγκόσμια το ice hokey είναι το
τρίτο σε σειρά άθλημα με τους
περισσότερους φιλάθλους. Για
ποιό λόγο πιστεύετε, στην Ελλάδα
δεν έχει την αναμενόμενη
ανταπόκριση;
«Δυστυχώς θεωρούμε στην
Ελλάδα ότι είμαστε μόνο χώρα
του ήλιου και της θάλασσας, και
ένα άθλημα σαν το χόκεϋ που
παίζετε πάνω στο πάγο δε θα είχε
ανταπόκριση. Κάτι το οποίο
θεωρώ ότι είναι λάθος, αφού η
δύναμη και η ταχύτητα του
αθλήματος αυτού νομίζω ότι
ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του
Έλληνα. Από την άλλη, οι γείτονές
μας έχουν όλοι επενδύσει στο
χόκεϋ. Μόνο η Ελλάδα και η
Αλβανία δεν έχουμε Ολυμπιακών
διαστάσεων παγοδρόμιο. Η
Τουρκία έχει 10 παγοδρόμια.
Πρόσφατα είχαμε αγωνιστεί στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα που
διεξήχθη στο Ερζερούμ της
Τουρκίας. Μία μικρή πόλη δίπλα
στα σύνορα με το Ιράν. Εκεί η
Τούρκικη κυβέρνηση αποφάσισε
να δημιουργήσει μία πόλη
χειμερινών αγώνων. Έχουν ήδη
διεξαχθεί Χειμερινές
Πανεπιστημιάδες και σύντομα η
Τουρκία θα ζητήσει να οργανώσει
την χειμερινή Ολυμπιάδα. Πριν
από 22 χρόνια, εμείς και η Τουρκία, ξεκινούσαμε μαζί το χόκεϋ. Δεν είχαμε ούτε εμείς αλλά
ούτε και αυτοί παγοδρόμιο. Εκείνη την εποχή, τους κερδίζαμε σχετικά άνετα. Αλλά από τότε
έως και σήμερα έχουν αλλάξει πολλά. Η Τούρκική κυβέρνηση αποφάσισε να επενδύσει στο
άθλημα αυτό και 22 χρόνια μετά αυτοί έχουν 10 παγοδρόμια, μας κερδίσουν πλέον και το
άθλημα έχει μέλλον. Εμείς από την άλλη είχαμε διαφθορά, απατεώνες και καταστροφή που
δεν επέτρεψε στο άθλημά μας να δει μία άσπρη μέρα».
Τι εννοείτε με αυτό;
«Εννοώ ότι αντί τα χρήματα που μπήκαν στο άθλημα να επενδυθούν για το άθλημα, αυτά
πήγαν αλλού. Παλιά το άθλημά μας έπαιρνε επιχορηγήσεις. Τώρα χρήματα δεν μπαίνουν και
www.newsaction.gr/athlitismos/item/1736-d-kalyvas-eimaste-monoi-alla-maxhtes.html

3/8

3/6/13

Δ. Καλύβας: «Είμαστε μόνοι, αλλά είμαστε μαχητές...»

προσπαθούμε μόνοι μας να επιβιώσουμε».
Η Εθνική μας, έχει αρκετά προβλήματα καθώς δεν υπάρχει παγοδρόμιο στη χώρα
μας ώστε να προπονείστε. Από που αντλείται τη δύναμη να συνεχίσετε αυτό που
κάνετε, όταν οι υπάρχουσες συνθήκες δεν βοηθούν;
«Αγαπούμε το άθλημα αυτό και αγαπούμε την Πατρίδα. Όταν βάζουμε το εθνόσημο
ξεχνάμε όλα τα προβλήματα. Από την άλλη είμαστε παιδιά που αγωνιζόμαστε μαζί εδώ και
πολλά χρόνια και έχουμε περάσει πολλά. Είμαστε πλέον μία ενωμένη οικογένεια. Έχουμε
αποφασίσει ότι κανείς δε θα μας κόψει το άθλημα και όσο έχουμε δύναμη θα συνεχίσουμε να
παίζουμε. Δεν έχουμε βοήθεια από κανέναν, αλλά αυτό πλέον δεν το συζητάμε. Είμαστε
μόνοι αλλά δεν το βάζουμε κάτω».
Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, η πορεία σας στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στους
Ολυμπιακούς αγώνες είναι αξιοθαύμαστη… Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας;
«Οταν μπαίνουμε στο πάγο δίνουμε όλοι το 100%. Αφήνουμε ακόμα και την ψυχή μας στο
πάγο. Εχουμε επιτυχίες, αλλά εγώ θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω, να άνοιγα παγοδρόμιο
όταν ξεκίνησε την πορεία της η Εθνική για να δω που θα ήταν το άθλημα σήμερα αν είχαμε
γήπεδο. Γιατί αν το σκεφτείς λίγο, δεν είναι μόνο αξιοθαύμαστο αλλά θαύμα που φέρνουμε
επιτυχίες χωρίς στην ουσία να έχουμε κάπου να προπονηθούμε. Η έλλειψη παγοδρομίου δεν
είναι πλέον δικαιολογία για εμάς. Παλιότερα ρίχναμε το φταίξιμο σε αυτό, αλλά μάθαμε να
ζούμε με αυτό. Ολυμπιακό Παγοδρόμιο δεν πρόκειται ποτέ να δούμε στην Ελλάδα. Εδώ δεν
είδαμε στην εποχή των χρυσών κουταλιών, θα το δούμε τώρα στην εποχή της κρίσης»;
Παρά τις διακρίσεις και τα μετάλλια που έχετε κατακτήσει, το κράτος όχι μόνο δεν
στηρίζει την εθνική αλλά αντίθετα, έχει κόψει τις επιχορηγήσεις. Πως επιβιώνει
οικονομικά η ομάδα;
«Δεν επιβιώνει. Φτάνουμε σιγά-σιγά στο τέλος. Να είναι καλά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
και μερικοί αθλητές που βάζουμε το χέρι στη τσέπη για να καλύψουμε τα έξοδα και όλες τις
ανάγκες της ομάδας. Είμαστε μία οικογένεια και αυτός που έχει ή που βγάζει περισσότερα
στην εργασία του, βοηθάει και τους άλλους».
Δηλαδή όλα τα έξοδα της ομάδας τα οποία θα είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό
φαντάζομαι καθώς θα πρέπει να καλύψετε εξοπλισμό, έξοδα μετακινήσεων και
διαμονής για τα τουρνουά, τα βάζουν οι αθλητές; Υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποια
στιγμή να πάψει να υπάρχει η Εθνική Ice Hokey, επειδή δεν θα υπάρχουν τα χρήματα
για να καλυφθούν τα έξοδα;
«Κάποιοι αθλητές και κάποιοι παράγοντες. Η ομοσπονδία προσπαθεί αλλά το κόστος είναι
πολύ υψηλό. Δεν μιλάμε για 1-2 αθλητές που ταξιδεύουν κάθε φορά ή που χρειάζονται
εξοπλισμό, αλλά μία ολόκληρη αποστολή 26 ατόμων. Είναι επίσης πολύ δύσκολο να βρεις
χορηγούς για ένα άθλημα που κανείς σχεδόν δεν ξέρει την ύπαρξη του. Τα πράγματα είναι
δύσκολα και πολύ φοβάμαι ότι πλησιάζει το τέλος».
Αυτή την περίοδο προετοιμάζεστε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί
στο Κέϊπ Τάουν. Ποιοι οι στόχοι της ομάδας;
«Θα έλεγα ένα μετάλλιο αλλά θέλω να είμαι συγκρατημένος. Θα ήμουν ευχαριστημένος και
με την 4η θέση γιατί έτσι θα αποφύγουμε τα προκριματικά του χρόνου».

Πιστεύετε ότι υπάρχει ελπίδα να καλυτερέψουν οι συνθήκες για το άθλημα στη χώρα
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μας στο μέλλον και αν ναι πως
μπορεί να γίνει αυτό;
«Δύσκολο. Δεν είναι μόνο η
έλλειψη παγοδρομίου αλλά και οι
άνθρωποι που πρέπει ν’ αλλάξουν.
Έχετε εσείς δει πρόοδο σε κάποιο
άλλο άθλημα στην Ελλάδα;
Κερδίσαμε το Euro, καλυτέρεψε
κάτι στο ποδόσφαιρό μας; Αν
άλλη χώρα κατακτούσε το Euro θα
επένδυε χρήματα σε αυτό, θα
έφερνε μεγάλους παίχτες κλπ.
Εμείς φέρνουμε μεγάλους παίχτες
και στο τέλος τους βρίζουμε και
από πάνω. Δεν έχουμε αθλητική
παιδεία και χωρίς αθλητική
παιδεία πρόοδος δεν υπάρχει.
Είχαμε εγκαταστάσεις από την
Ολυμπιάδα, και; Τι έγινε; Είδατε
εσείς κάποιο άθλημα να πηγαίνει
μπροστά στην Ελλάδα. Δυστυχώς
πρέπει πολλά να αλλάξουν στην
Ελλάδα και πρώτα από όλα η
νοοτροπία μας. Αν αλλάξει αυτή,
τότε μπορεί να υπάρξει μέλλον,
αλλά 2-3 χρόνια εντός κρίσης και
δε βλέπω και μεγάλη αλλαγή,
αντιθέτως τα πράγματα
χειροτερεύουν. Η ελπίδα όμως
πεθαίνει τελευταία»!
Θα παροτρύνατε ένα νέο παιδί να
ασχοληθεί με το χόκεϊ επί πάγου;
Τι θα το συμβουλεύατε;
«Ναι, γιατί το χόκεϋ επί πάγου σου δίνει δύναμη, βελτιώνει τα αντανακλαστικά σου και
βοηθάει ώστε να παίρνεις πιο γρήγορες αποφάσεις. Είναι υπέροχο άθλημα και όταν κάποιος
αρχίζει να παίζει, δύσκολα το σταματάει».
Το μεγαλύτερο σας όνειρο ποιο είναι;
«Ολυμπιακών διαστάσεων παγοδρόμιο και άνθρωποι που νοιάζονται πραγματικά για το
άθλημα».

ice hokey Δημήτρης Καλύβας
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Στρώνει με... δολάρια τον δρόμο του Αλέγκρι η
Σαχτάρ
Στα... πιτς για δέκα ημέρες ο Ιμπαγάσα »
Στην κορυφή της σελίδας
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