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ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ HELLASgr ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΛΥΒΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Πείτε μας κάποια βασικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για το χόκεϊ επί πάγου. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Είναι ένα δυναμικό και δυνατό άθλημα, το γρηγορότερα ομαδικό άθλημα στο κόσμο. Δεν είναι βρώμικο άθλημα και δεν
υπάρχει το «θέατρο» όπως υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Ταιριάζει στον Έλληνα και είναι κρίμα που δεν είναι πιο δημοφιλές. Το
χόκεϋ παίζετε 5 εναντίον 5 σε παγοδρόμιο με διαστάσεις 60mx30m:1800τμ).

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Πότε και πως πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε επαγγελματικά με το χόκεϊ επί πάγου; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Δεν ασχολούμαι επαγγελματικά, μόνο ερασιτεχνικά Όλα ξεκίνησαν πριν από 32 χρόνια όταν ένας Έλληνας που βρέθηκε ως
μετανάστης στο Καναδά αποφάσισε να πάει τα παιδιά του (εγώ και ο αδερφός μου, ο οποίος επίσης αγωνίζεται στην Εθνική
Ομάδα) να μάθουν χόκεϋ επί πάγου. Τότε είναι που ξεκίνησαν όλα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Γιατί πιστεύετε ότι το χόκεϊ επί πάγου δεν είναι πολύ λαοφιλές άθλημα στην Ελλάδα και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει
για να αλλάξει αυτό; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Μας έχουν περάσει την νοοτροπία ότι η Ελλάδα είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. (Παρόλο που δεν έχουμε ούτε στο κολύμπι
μεγάλες επιτυχίες). Όποτε λέμε για χόκεϋ επί πάγου μας απαντούν ότι το άθλημα αυτό δεν είναι για τους Έλληνες. Στην
ευρύτερη περιοχή, χώρες όπως Τουρκία, Ισραήλ, Βουλγαρία όλες έχουν παγοδρόμια, η Τουρκία έχει συγκεκριμένα 6! Παρόλο
αυτά η Ελλάδα έχει περισσότερες ομάδες από όλες αυτές της χώρες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 9 αντρικές και 3 γυναικείες
ομάδες όταν η Βουλγαρία έχει όλες και όλες 3 ομάδες! Για να αλλάξει και να γίνει πιο λαοφιλές, θα πρέπει να αναλάβει την
Ομοσπονδία άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το καλό του αθλήματος και να θέλουν να το προωθήσουν. Κερδίσαμε ασημένιο
μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2010 στην 3η κατηγορία, παρόλο που δεν έχουμε παγοδρόμιο, το ξέρει αυτό κανένας;
Είναι σαν η Εθνική Ομάδα μπάσκετ να κερδίζει το Ευρωμπασκετ χωρίς να έχει γήπεδο να προπονηθεί.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στην αρχή της καριέρα σας; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Η έλλειψη υποδομών. Χωρίς παγοδρόμιο δεν μπορείς να καλλιεργήσεις άθλημα. Παρόλο αυτά καταφέραμε και φέραμε επιτυχίες
για την Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Είστε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Εθνική μας ομάδα του Χόκεϊ επί πάγου. Πως αισθάνεστε για αυτή τη τόσο
μεγάλη επιτυχία που έχετε πετύχει; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Νοιώθω καλά αλλά για να είμαι ειλικρινείς, θα έδινα πίσω όλα τα γκολ και τους τίτλους για ένα Ολυμπιακών διαστάσεων
παγοδρόμιο! Να το ανοίξει φυσικά κάποιος που ενδιαφέρετε για το καλό των αθλημάτων και όχι κάποιος που τον ενδιαφέρει το
εύκολο κέρδος!

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Ο σημαντικότερος αγώνας της καριέρα σας ποιος ήταν; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Ελλάς-Λουξεμβούργο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2010 όπου κερδίσαμε το ασημένιο μετάλλιο, την μεγαλύτερη επιτυχία στην
ιστορία του αθλήματος μας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Ποια ήταν η καλύτερη και η χειρότερη στιγμή της καριέρα σας μέχρι σήμερα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Καλύτερη, το ασημένιο μετάλλιο. Η χειρότερη ήταν όταν δε μπορούσα να είμαι στην Εθνική Ομάδα του 1992, που κέρδισε το
χάλκινο μετάλλιο γιατί ήταν περίοδος Παννεληνίων Εξετάσεων και έπρεπε να βάλω τα μαθήματα πάνω από το άθλημα. Δεν
κέρδισα μετάλλιο άλλα μπήκα στο ΕΜΠ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι από τη καριέρα σας τι θα ήταν αυτό; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Να είχα «ξυπνήσει» νωρίτερα. Από το 2000 εως το 2006 το άθλημα ήταν εξαφανισμενο. Το 2006 όμως αποφάσισα, να στείλω
ένα τεράστιο εμαιλ στην Παγκόσμια Ομοσπονδία του Χόκευ (www.iihf.com) και να τους πω για τα δρώμενα στην Ελλάδα. Ότι
δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά που 2 φορές το χρόνο ταξιδεύουν στην Τσεχία, με δικά του έξοδα, και αγωνίζονται σε διάφορα
τουρνουά. Υπάρχει άθλημα στην Ελλάδα παρόλο που δεν υπάρχουν παγοδρόμιο. Η επιμονή μου κατάφερε και έφερε 2
συνέδρους της παγκόσμιας ομοσπονδίας στην Ελλάδα για έλεγχο των λεγομένων μου. Μετά την επίσκεψει δώσανε το πράσινο
φως ώστε η Εθνική Ομάδα να πάρει μέρος στα προκριματικά του παγκοσμίου τον Απρίλιο του 2008. Μετά την πρόκριση
άνοιξε το πρώτο παγοδρόμιο (800τμ) μετά από 6 χρόνια χωρίς παγοδρόμιο και έγινε πανελλήνιο πρωτάθλημα μετά από 8
χρόνια. Δεν λέω ότι μόνο οι δικές μου ενέργειες τα έκαναν όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι βοήθησα πολύ. Έχω μετανιώσει που δεν
δραστηριοποιήθηκα νωρίτερα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Ποιο είναι το σημαντικότερο όνειρό σας που δεν έχετε καταφέρει να πραγματοποιήσετε ως σήμερα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Ένα ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ στην ΕΛΛΑΔΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας για έναν παίκτη του χόκεϊ επί πάγου; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Επιμονή και υπομονή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
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Τα χόμπι σας εκτός από το χόκεϊ ποια είναι; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Αθλητισμός. Τένις, σκι.. Και εκτός αθλητισμού. Σινεμά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Τα σχέδια σας για το μέλλον ποια είναι; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Θα ήθελα να ασχοληθώ με το χόκεϋ από άλλο πόστο. Βέβαια χωρίς παγοδρόμιο δεν είναι αυτό δυνατόν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Ποια είναι η συμβουλή για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χόκεϊ επί πάγου; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Να αγαπήσουν το άθλημα και να μάθουν την ιστορία του στην Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: 
Ποια είναι η γνώμη σας για το σάιτ μας; (www.hellasgr.net) 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνώριζα, αλλά εδώ και καιρό, από τότε που το έμαθα, μπαίνω πολύ συχνά και διαβάζω. Πολύ
καλή δουλειά. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
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