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Date: Mon, 8 Nov 2010 

Θαιεκέξα Ξξφεδξε, 

Γηα λα κπνξψ λα ζπλερίζσ λα αζρνινχκαη κε ην άζιεκα απηφ ζα πξέπεη λα απνθαζίζεηο ηη αθξηβψο 

είζαη. Επηρεηξεκαηίαο ή Πξόεδξνο Οκνζπνλδίαο; 

Αλ είζαη επηρεηξεκαηίαο, δειαδή ηδηφθηεηεο παγνδξνκίνπ, ηφηε δε γίλεηε λα ζπλεξγαζηνχκε πιένλ αθνχ 

ε αζρνιία ζνπ είλαη ε είζπξαμε ρξεκάησλ. Έηζη νχηε αλάπηπμε κπνξεί λα γίλεη νχηε ηίπνηα. Θα είκαζηε 

ζπλέρεηα ζε θφληξα θαη ην άζιεκα απιά ζα εμαθαληζηεί, φπσο αθξηβψο εμαθαλίζηεθε κεηά ην θιείζηκν 

ηνπ Ξνιπδξφζνπ. Απφ ην 2001 εσο ην 2003 θεξφζνπλ σο επηρεηξεκαηίαο ρσξίο λα ζε λνηάδεη ε 

αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο. Κε ην θιείζηκν ηνπ παγνδξνκίνπ εμαθαλίζηεθαλ φινη. Δθηφο θπζηθά απφ 

εκάο. Δκείο ήκαζηαλ νη κφλνη πνπ ζπλερίζακε λα αζρνινχκαζηε κε ην άζιεκα. Ξαξφιν φκσο ησλ 

ιαζψλ ζνπ ηφηε, θάλεηο αθξηβψο ηα ίδηα ζήκεξα. Φέξεζαη θαη ιεο αθξηβψο φηη έιεγεο ηφηε. Ρα ίδηα θαη ηα 

ίδηα. Πην ίδην έξγν ζεαηέο. Γελ αιιάδεηο ηξφπνπο παξφιν πνπ ε θαηάιεμε ζα είλαη αθξηβψο ε ίδηα. Θα 

θιείζεη θάπνηε θαη απηφ ην παγνδξφκην θαη φινη ζα εμαθαληζηνχλ! Όπωο είπα αλ ζέιεηο λα είζαη 

επηρεηξεκαηίαο ηόηε δε γίλεηε λα ζπλεξγαζηνύκε άιιν. 

Αλ ζέιεηο λα είζαη φκσο Ξξφεδξνο Νκνζπνλδίαο ηφηε κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε ψζηε λα 

αλαπηχμνπκε ζσζηά ην άζιεκα, λα βξνχκε ρνξεγνχο, λα νξγαλψζνπκε ην Διιεληθφ Ξξσηάζιεκα θαη 

λα θάλεη ε Δζληθή Νκάδα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ψζηε λα πάεη ζην Ξαγθφζκην θαη λα δηεθδηθήζεη 

έλα κεηάιιην. Ρν ζπλεκκέλν πνπ ζνπ ζηέιλσ είλαη ν ΚΝΛΝΠ ηξφπνο πνπ απηφ κπνξεί λα γίλεη. Κε 

αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην θαιφ ηνπ αζιήκαηνο θαη φρη ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. 

Ρν ζρεδηάγξακκα είλαη απιφ. 
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-Εζύ: Ξξφεδξνο 

-Μηξέι: πεχζπλνο ησλ παηδηθψλ, εθεβηθψλ θαη Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα 

-Γηώηεο: πεχζπλνο γηα ηα θνξίηζηα θαη ην Ξαλειιήλην Ξξσηάζιεκα. 

-Γηώξγνο Αδακίδεο: πεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ζηε Βφξεην Διιάδα (ν Γηψξγνο είλαη ν αξρεγφο ηεο 

Δζληθήο Νκάδαο πνπ θαηέθηεζε ην ράιθηλν κεηάιιην ην 1992, άξα είλαη ν θαηάιιεινο γηα ην πφζην 

απηφ) 

-Ιαηξίδεο: πεχζπλνο γηα ην Marketing ηνπ αζιήκαηνο (είλαη Product and Category Manager ζηε 

δνπιεηά ηνπ, άξα μέξεη ηη πξέπεη λα γίλεη ψζηε λα πξνσζήζνπκε ην άζιεκα καο) 

-θαη εγώ: πεχζπλνο γηα φια ηα ζέκαηα ηεο Δζληθή Νκάδαο 

Απηά ζα αλαθνηλσζνχλ ζε φινπο θαη ζα ζέβνληαη απφ φινπο θαη ΔΗΓΗΘΑ απφ ζέλα. Ρα αζχκαληα ζέκαηα 

ζα πεξλνχλ πξψηα απφ εκάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα έξρνληαη ζε ζέλα. Γελ έρεη ζεκαζία πνπ κεξηθνί 

είκαζηε αζιεηέο αθνχ ηα κέιε ηεο Νκνζπνλδίαο φρη κφλν δελ ππάξρνπλ αιιά θαη δελ ελδηαθέξνληαη. 

Δμάιινπ έρνπκε φινη απνδείμεη φηη είκαζηε ηθαλνί γηα λα πεηχρνπκε. Όπσο είπα πξέπεη λα 

αλαθνηλσζνχλ θαη λα ζεβαζηνχλ απφ φινπο, ΔΗΓΗΘΑ ΑΞΝ ΠΔΛΑ! Γε γίλεηε λα νξίδεηο θάπνηνλ ππεχζπλν 

γηα θάηη θαη κφιηο δε ζνπ θάλεη ην ραηίξη λα απνθαζίδεηο ην αληίζεην. Γε ιεηηνπξγεί έηζη. 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Ξηζηεχσ φηη έρσ πξνζθέξεη αξθεηά ζε απηφ ην άζιεκα ψζηε λα έρσ θαη γλψκε θαη άπνςε γηα ην θαιφ 

ηνπ αζιήκαηνο. Νη πξνηάζεηο κνπ είλαη νη εμήο: 

Σν πξνζωπηθό ηεο Εζληθήο Οκάδαο (6): 

Ξξνπνλεηήο: Ηγθνξ Απνζηνιίδεο 

Βνεζφο Ξξνπνλεηήο: Γηψηεο Δπθαξπίδεο 

Team Leader: Κηξέι Ληνπκηηξάθε 

Staff: Γηάλλεο Ρήιηνο 

Staff: Γηψξγνο Αδακίδεο 

Ξξφεδξνο 

Παίρηεο ηεο Εζληθήο Οκάδαο 

Όζνλ αθνξά ηνπο παίρηεο (ε επηινγή ηεο πξν-Δζληθήο έρεη γίλεη βάζε ηεο απφδνζεο ησλ παηρηψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα). Θαλείο δελ έρεη πεη φηη δε ζέινπκε λέα παηδηά ζηελ Δζληθή. Αιιά Οκάδα πνπ 

θεξδίδεη, δελ αιιάδεη! Απηφ πξέπεη λα ην μέξεηο αθνχ ηζρπξίδεζαη φηη αζρνιείζαη κε ηνλ αζιεηηζκφ. 

Λαη ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνζζήθεο αιιά κέρξη εθεί. Θα κπνπλ ΛΔΑ παηδηά (ζε ειηθία) ζηελ νκάδα, 

φινη ην ζέινπκε απηφ, αιιά δε ζα δερηψ, νχηε εγψ αιιά νχηε θαη θαλείο άιινο απφ ηελ νκάδα, λα 

επηβάιεηο θάπνηνπο κε ην έηζη ζέισ κφλν θαη κφλν επεηδή πξέπεη λα ηθαλνπνηήζεηο ραηίξηα. Ζ Δζληθή 

νκάδα δελ είλαη ίδξπκα ειεεκνζχλεο νχηε νκάδα γηα ηα ηζηξάθηα ζνπ. Έρνπκε φινη ζπζηαζηεί ψζηε λε 

πεηχρεη απηή ε νκάδα θαη είλαη απαξάδεθην λα ρξεζηκνπνηείηαη ε Δζληθή γηα ηέηνηνπο ζθνπνχο. Κφλν 

ΛΔΑ παηδηά πξέπεη λα κπνπλ ζηελ νκάδα. Δίλαη απαξάδεθην λα ζέιεηο λα δηψμεηο παηδηά 25 εηψλ απφ 

ηελ Δζληθή Νκάδα ψζηε λα βάιεηο αζιεηέο πνπ πιεζηάδνπλ ηα 40. Δίλαη φρη κφλν απαξάδεθην αιιά θαη 

ειίζην. Δπίζεο ζηελ Δζληθή ζα κπνπλ κφλν παηδηά πνπ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα. Αθνχ γλσξίδεηο φηη 

παηδηά πνπ έρνπλ 2 ππεθνφηεηεο πξέπεη λα θάλνπλ transfer θαη λα παίμνπλ 2 ρξφληα ζην Διιεληθφ 



Ξξσηάζιεκα, ΚΔΡΑ ην transfer. Ξαξφιν απηά ηα νλφκαηα πνπ έζηεηιαλ νη νκάδεο είλαη απφ παίρηεο κε 

2 ππεθνφηεηεο. Ρφζν δχζθνιν είλαη λα ζεβφκαζηε ηνπο θαλφλεο ηεο IIHF? 

ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΝΕΩΝ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΩΝ 

Ν Ιίκπνξ θαη ν Φησηάθεο είλαη καξθάλ νη θαιχηεξνη ηεξκαηνθχιαθεο ζηελ Διιάδα. Θαη ΓΔΛ ΡΝΠ 

ΑΙΙΑΕΩ! Γλσξίδνπλ φκσο φηη ηα ρξφληα πεξλνχλ θαη πξέπεη λα γίλεη θάηη ψζηε λα βξεζεί ν επφκελνο 

ηεξκαηνθχιαθαο πνπ ζα κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ Δζληθή. Ζ Νκάδα απηή είρε θαη έρεη πάληα 

ηεξκαηνθχιαθεο ΑΠΡΔΟΗΑ. Απφ ηνλ Πάββα Αδακίδε ζηνπο Ξινχηζε θαη Φησηάθε. Έλαο ιφγνο πνπ 

έρνπκε πεηχρεη θάηη είλαη επεηδή είρακε πάληα απίζηεπηνπο ηεξκαηνθχιαθεο. Γπζηπρψο απηνί πνπ 

αθνινπζνχλ δελ είλαη ζην επίπεδν απηψλ ησλ παηδηψλ. Ν Ιίκπνξ δε δνπιεχεη ην ρεηκψλα, άξα πξνηείλσ 

λα θάλεη πξνπφλεζε 1 θνξά ηελ εβδνκάδα ή κία θνξά ηηο 2 εβδνκάδεο ζηνπο ηεξκαηνθχιαθεο ηνπ 

Διιεληθνχ πξσηαζιήκαηνο. Όπνηνο ζέιεη δειαδή, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ. Έρεηο 2 ηεξκαηνθχιαθεο πνπ 

είλαη πςεινχ επηπέδνπ θαη είλαη θξίκα λα κε βνεζήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο. Άξα ν Κηξέι ή ν Γηψηεο ζα 

κπνξεί λα έξρεηαη ζην παγνδξφκην θαη καδί κε ηνλ Ιίκπνξ ή ηνλ Φησηάθε λα θάλνπλ πξνπφλεζε ζηνπο 

άιινπο ηεξκαηνθχιαθεο. Μαλαιέσ, φπνηνο ζέιεη, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ. 

ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΟΤ ΑΘΛΗΜΑΣΟ 

Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί δε ζέιεηο λα πξνσζείο ηελ Δζληθή Νκάδα; Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί 

πξέπεη λα εξρφκαζηε ζε αληηπαξάζεζε γηα λα βάιεηο κία αθίζα ηεο Δζληθήο Νκάδαο πνπ θέξδηζε 

κεηάιιην ζην παγνδξφκην ζνπ. Αλαξσηηέκαη αλ άιινη πξφεδξνη νκνζπνλδηψλ είλαη ηφζν ερζξηθνί 

απέλαληη ζηνπο αζιεηέο ηνπο θαη ζηηο επηηπρίεο ηνπο. Γελ κπνξψ λα θαηαιάβσ γηαηί δε ζέιεηο λα 

δηαθεκίζνπκε ηελ επηηπρία απηή. Κνπ ζπκίδεη ηελ επηηπρία ηνπ 1992 πνπ νχηε ηφηε ε Νκνζπνλδία έθαλε 

θάηη γηα λα ηελ δηαθεκίζεη. Δίκαη θξίκα κία νκνζπνλδία 26 εηψλ θαη ζρεδφλ θαλείο λα κε γλσξίδεη φηη 

ππάξρεη ρφθεπ επί πάγνπ ζηελ Διιάδα. Ξαξφιν απηά, ήξζα ζην παγνδξφκην θαη είδα αλαξηήζεηο ησλ 

Αβάλησλ παληνχ. Αλαξσηηέκαη: απηφ είλαη πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεη ε Νκνζπνλδία; Ρνπο Άβαληεο; 

Έξρεηαη έλα λέν παηδί ζην παγνδξφκην θαη ην κφλν πνπ βιέπεη είλαη Άβαληεο. Απηφ ζέιεηο λα 

πξνσζήζεηο; Ρν πξντφλ καο είλαη ην Σφθευ επί Ξάγνπ θαη ηo θαιχηεξν πνπ έρεη λα αλαδείμεη απηφ ην 

πξντφλ είλαη νη Άβαληεο; Θα έπξεπε ε Νκνζπνλδία λα πξνσζεί φηη θαιχηεξν έρεη θαη φρη ηε κεηξηφηεηα. 

Θάζε ινγηθά ζθεθηφκελνο άλζξσπνο ζα είρε γεκίζεη ην παγνδξφκην κε αθίζεο ηεο Δζληθήο Νκάδαο/ 

ηνπο Ξξσηαζιεηέο Διιάδνο θαη ηα αζηέξηα ηνπ Διιεληθνχ Σφθεπ επί Ξάγνπ θαη φρη λα αλαθσλεί κε 

ιχζζα φηη ε Δζληθή Νκάδα πνπ θέξδηζε ην αζεκέλην κεηάιιην δελ ππάξρεη. Όηαλ λέα παηδηά έξρνληαη λα 

θάλνπλ παηηλάδ λα βιέπνπλ ηηο θσηνγξαθίεο γηα λα ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε ην άζιεκα. Ξέξπζη ηα 

παηδηά πνπ είραλ αλνίμεη ην παγνδξφκην ζην Village Center έθηηαμαλ κε δηθά ηνπο έμνδα κία ηεξάζηηα 

αθίζα ηεο Δζληθήο θαη ηελ αλάξηεζαλ έμσ απφ ην παγνδξφκην ηνπο γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο. 



 

Καο θάιεζαλ θαη γηα 3 αγψλεο επίδεημεο σο Δζληθή Νκάδα. Δζχ ηη αθξηβψο έθαλεο γηα πξνψζεζε ηεο 

Δζληθήο θαη ηνπ παγθνζκίνπ; Όηαλ εκείο ήκαζηαλ έθεβνη, είρακε σο ηλδάικαηα ηνπο κεγαιχηεξνπο, 

δειαδή ηνλ Κηξέι, ηνλ Γηψηε, ηνλ Αδακίδε θαη ζία. Νη κηθξνί ηεο Δζληθήο ζήκεξα είραλ σο ηλδάικαηα 

εκάο (δειαδή Θαιπβάθηα, Ρήιηνο, Εηάθαο), νη λένη ζήκεξα πνηνλ έρνπλ ίλδαικα φηαλ θάζε επηηπρία ηελ 

κεηψλεηο θαη ηελ ριεπάδεηο;;;; Αλ ηειηθά δε ζέιεηο ην ρφθεπ επί πάγνπ, κήπσο είλαη θαηξφο λα 

παξαηηεζείο απφ πξφεδξνο; Θάπνηνο πνπ αγαπάεη θάηη, ην πξνσζεί, ην δηαθεκίδεη, ην θσλάδεη παληνχ 

θαη είλαη πεξήθαλνο γηα ηα θαηνξζψκαηά ηνπ. Όπσο εκείο! Κήπσο Σξήζην είλαη θαηξφο λα αζρνιεζείο 

κφλν κε ην παγνδξφκην θαη λα αθήζεηο ην άζιεκα λα πάεη ζηελ επρή ηνπ Θενχ; Αλ ζέιεηο λα 

παξακείλεηο πξφεδξνο πξέπεη λα πξνσζείο ην άζιεκα θαη ηνπο αζιεηέο ζνπ. 

Διπίδσ λα κε γξάςεηο νιφθιεξν καηι θαηεγνξψληαο κε πάιη φηη βάδσ ηνλ εγσηζκφ κνπ πάλσ απφ ην 

άζιεκα. Γελ πξφθεηηαη λα δηαβάζσ θαλέλα καηι ζνπ. Αξθεηά θαηεγνξίεο έρσ αθνχζεη απφ ζέλα. Διπίδσ 

λα θάηζεηο λα ζθεθηείο ην θαιφ ηνπ αζιήκαηνο θαη λα πάξεηο ηηο ζσζηέο απνθάζεηο. 

Πηηο 22 Νθησβξίνπ είρα ζηείιεη ην παξαθάησ καηι ζην νπνίν δελ πήξαΚΑΜΙΑ απάληεζε: 

Πξόεδξε, 

Όπσο κπνξείο λα δεηο, νη Νόηην Αθξηθάλνη μεθηλνύλ από ηώξα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Δζληθήο ηνπο 

Οκάδαο.http://www.saicehockey.org.za/cpt2011_home.htm 

Σν ζεσξώ ΜΔΓΑ ΛΑΘΟ λα κελ εθκεηαιιεπηνύκε από ηώξα ην παγνδξόκην. Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζα 

έρνπκε παγνδξόκην από ηνλ Οθηώβξε. 

Φηηάμε κία ιίζηα αζιεηώλ, από ηα νλόκαηα πνπ έρνπλ ζηαιεί, θαη σο Οκνζπνλδία βγάιε αλαθνίλσζε 

όπσο απηή πνπ έβγαιε ε RSA Οκνζπνλδία. 

Γειαδή… Ξεθηλάεη ε πξνεηνηκαζία ηεο πξν-Δζληθήο Οκάδαο 2011….. νη αζιεηέο πνπ έρνπλ επηιερζεί 

είλαη νη…… 25… 30 νλόκαηα…… Από απηνύο, ζα επηιεγνύλ νη 20 πνπ ζα ηαμηδέςνπλ ζηε Νόηην 

Αθξηθή….. 

http://www.saicehockey.org.za/cpt2011_home.htm
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ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ Δ ΟΛΟΤ 

Δίλαη ΜΔΓΑΛΗ ΒΛΑΚΔΙΑ λα κελ ην θάλνπκε……… 

Πξόεδξε, πξέπεη λα θάλνπκε ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα πξνπόλεζε ζε πάγν (2 θαζεκεξηλέο 

θαη 1 αβ/θν). ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΣΟΤΜΕ. Αλ ζέινπκε λα πεηύρνπκε θάηη θαιό. Κιείζε ηα 

απηηά ζνπ ζηνπο επηθξηηέο θαη ηνπο δειηάξεδεο θαη θάλε ην ζσζηό. Αλ θάλνπκε 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

κε ηνπο Ιπηάκελνπο.. ΠΡΔΠΔΙ ΟΠΩΓΗΠΟΣΔ λα θάλνπκε θάζε άββαην πξσί κε ηελ ΔΘΝΙΚΗ ΟΜΑΓΑ. 

Να κπνξνύλ λα θαηεβαίλνπλ θαη από Θεζζαινλίθε. Να κπνξέζνπκε λα θέξνπκε θαη ηνλ Ιγθνξ. Να 

θάλνπκε ζσζηή πξνπόλεζε όινη καδί. Αλ μεθηλήζνπκε ηνλ Ιαλνπάξην. ζα είλαη ΠΟΛΤ ΑΡΓΑ. 

Ξέξεηο πνηνο κπνξεί λα πεηύρεη θαη πνηνο όρη. Βνήζεζε καο λα πεηύρνπκε ην ζηόρν. Ξέξεηο πνιύ θαιά 

όηη κία 1ε, 2ε, ή 3ε ζέζε ζα καο δώζεη δύλακε θαη εδώ αιιά θαη ζηελ IIHF. Αλ βγνύκε 5νη νη 6νη…. ζα 

ράζνπκε έδαθνο. 

Μελ επεξεάδεζαη από ηνπο “εηδηθνύο», ζηήξημε απηνύο πνπ πξέπεη. 

Θα πεξηκέλσ λέα ζνπ. 

Φηιηθά, 

Γεκήηξεο 

Δπζηπρώο κεξηθέο κέξεο κεηά απηνύ ηνπ καηι, όηαλ δελ ήζεια λα ζπκκεηάζρνπκε ζην 

απαξάδεθην παηρλίδη επίδεημεο πνπ νξγάλωζεο γηα ηα εγθαίληα ηνπ παγνδξνκίνπ, κε 

θαηεγόξεζεο όηη βάδω ηνλ εγωηζκό ηνπ πάλω από ην άζιεκα!!!! Ση λα πω;;;; 

Απηφ πνπ ζα πσ γηα ηειεπηαία θνξά είλαη φηη εγψ, ν Γεκήηξεο Θαιχβαο (δελ κηιψ γηα ηνπο 

ππφινηπνπο), κφλν θάησ απφ ηηο ζσζηέο ζπλζήθεο θαη ηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο κπνξψ λα ζπλεξγαζηψ 

καδί ζνπ. Νηηδήπνηε άιιν δελ έρεη αμία. 21 ρξφληα ζε μέξσ θαη 21 ρξφληα θάλεηο ηα ίδηα θαη ηα ίδηα. Θαη 

είλαη θξίκα πνπ αθφκα ζηα γεξάκαηα δελ έρεηο θαηαιάβεηο ηη είλαη ην ζσζηφ. Θα ζπλερίζσ λα 

πξνπνλνχκε ψζηε λα είκαη έηνηκνο γηα ην παγθφζκην…. αλ θπζηθά κνπ ην επηηξέπεηο…. αιιά κέρξη εθεί. 

Ν θαζέλαο ην δξφκν ηνπ. 

Θα πεξηκέλσ λα θαλνλίζεηο ζπλάληεζε καδί κε ηνλ Γηψηε, Κηξέι, Pete θαη Αδακίδε (αλ κπνξεί λα 

θαηέβεη Αζήλα) ψζηε λα αξρίζνπκε λα νξγαλψλνπκε ην άζιεκα. Απνκέλνπλ ΚΝΛΝ 5 κήλεο γηα ην 

παγθφζκην θαη έρνπκε ήδε αξγήζεη. 

Δπραξηζηψ 

Γεκήηξεο Θαιχβαο 

Αξρεγφο ηεο Δζληθήο Νκάδαο 

 


