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Η ελληνική ομοσπονδία χόκεϊ πάλεψε στο παρελθόν για την παραχώρηση κάποιου 
ολυμπιακού έργου για τη δημιουργία παγοδρομίου, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση.

ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΗΡΘΕ ΣΤΗ
ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ
80’, ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ 
ΤΟ 1989

ΤΟ 2010, Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΑΣ

Η
αλήθεια είναι πως όταν
βλέπει κανείς ιστορικά
σωματεία σε αθλήματα
όπως το ποδόσφαιρο
και το μπάσκετ να αν-

τιμετωπίζουν κολοσσιαία προ-
βλήματα σε θέματα οικονομίας
και υποδομών, καταλαβαίνει
τι μπορεί να συμβαίνει σε σπορ
τα οποία είναι λιγότερο προ-
βεβλημένα.

Ενα από αυτά είναι το χόκεϊ
επί πάγου, που μπορεί πολλοί
να μην το γνωρίζουν, όμως θα
μπορούσε να είναι ένας χώρος
που θα διαπρέπαμε σαν χώρα.
Από το «θα» μέχρι την υλοποί-
ηση όμως, η απόσταση είναι
τεράστια. «Η κατάσταση του
αθλήματος είναι χειρότερη από
ποτέ, αν εξαιρέσουμε φυσικά

την εποχή που δεν υπήρχαν
παγοδρόμια και δεν υπήρχε κα-
μία δραστηριότητα στη χώρα
μας. Ολοι οι αθλητές της Εθνικής
ομάδας και οι καλύτεροι της
χώρας δεν ασχολούνται πλέον
με το άθλημα» μας λέει ο Δη-
μήτρης Καλύβας, ο οποίος είναι
ο τελευταίος αρχηγός της Εθνι-
κής ομάδας. Ενα άθλημα που
εισήχθη στη χώρα μας τη δε-
καετία του 80’, από παίκτες που
επέστρεψαν στην Ελλάδα από
το εξωτερικό, με το πρώτο επί-
σημο πανελλήνιο πρωτάθλημα
να διεξάγεται το 1989, στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας, με συμμε-
τοχή πέντε ομάδων. 

Το 1992 συγκροτήθηκε η
πρώτη Εθνική ομάδα Ανδρών
και πήρε μέρος στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορία,
που διεξήχθη στη Νότιο Αφρική,

κερδίζοντας το χάλκινο μετάλ-
λιο.

Σήμερα, η Εθνική μας ομάδα
είναι αποκλεισμένη από την
παγκόσμια ομοσπονδία του
αθλήματος (International Ice
Hockey Federation), λόγω της
μη ύπαρξης παγοδρομίου ολυμ-
πιακών εγκαταστάσεων. Την πε-
ρίοδο μεταξύ 2008 και 2013
όμως, το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα αγωνιζόταν κανο-
νικά κατόπιν ειδικής συμφωνίας
με την παγκόσμια ομοσπονδία,
που έδωσε το «πράσινο φως»
ώστε η Εθνική να αγωνιστεί στα
προκριματικά του παγκοσμίου.
«Μόνη προϋπόθεση από μεριά
μας», λέει ο κ. Καλύβας, «ήταν
να ανοίξουμε ολυμπιακών δια-
στάσεων παγοδρόμιο στην Ελ-
λάδα. Η Εθνική ομάδα έκανε το
χρέος της τότε, αφού προκρί-

θηκε και αγωνίστηκε σε 6 συ-
νεχόμενα παγκόσμια πρωτα-
θλήματα και κέρδισε ακόμη και
ασημένιο μετάλλιο το 2010, αλλά
η πολιτεία, παρά τις πολλές υπο-
σχέσεις, δεν άνοιξε παγοδρόμιο
και έτσι το 2014 η παγκόσμια
ομοσπονδία εφάρμοσε τον νόμο
και μας απέκλεισε από τα παγ-
κόσμια. Είχαμε πάει αμέτρητες
φορές στη γγΑ για να ζητήσουμε
να μας παραχωρηθεί κάποιο
από τα στάδια του 2004, ώστε
να το μετατρέψουμε σε παγο-
δρόμιο. Δεν ζητούσαμε τίποτα
παραπάνω από παραχώρηση.
Εμείς θα καλύπταμε τα πάντα.
Ακόμη και τη συντήρηση. Είχαμε
σχέδιο και το παρουσιάσαμε
στη γγΑ. Δυστυχώς, αποφάσισαν
να αφήσουν τα στάδια να ρη-
μάξουν, παρά να το παραχω-
ρήσουν στο άθλημά μας».

ΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑ...
ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ
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Αίτημα 
ελπίδας

Ο αγώνας που κά-
νει ο κ. Καλύβας είναι
και εκτός συνόρων.
Οπως μας λέει, «το συ-
νέδριο της παγκόσμιας
ομοσπονδίας γίνεται
κάθε χρόνο και τη χρο-
νιά των Χειμερινών
Ολυμπιακών αγώνων,
πραγματοποιείται το
Συνέδριο της παγκό-
σμιας ομοσπονδίας,
όπου μπορούν να γί-
νουν αλλαγές στους
κανονισμούς (νόμους)
του αθλήματος. Ο νό-
μος 402 αναφέρει τις
προϋποθέσεις, ώστε
μία εθνική ομάδα να
μπορεί να αγωνιστεί σε
παγκόσμιο πρωτάθλη-
μα. Αυτές είναι: 1) Να
διαθέτει η χώρα ολυμ-
πιακών διαστάσεων
παγοδρόμιο και 2) να
έχει εθνικό πρωτάθλη-
μα 4 ομάδων το λιγότε-
ρο και 15 αγώνων ανά
ομάδα το λιγότερο. Εχω
προτείνει αλλαγή του
νόμου, αφού θεωρώ ότι
η ύπαρξη παγοδρομίου
ολυμπιακών διαστάσε-
ων δεν γίνεται να είναι
τόσο αυστηρή προϋπό-
θεση. Εμείς αναπτύσ-
σουμε το άθλημα κα-
λύτερα από χώρες που
αγωνίζονται στο παγ-
κόσμιο. Για παράδειγ-
μα, η Βοσνία έχει πα-
γοδρόμιο, αλλά δεν
έχει ανάπτυξη στο
άθλημα και φέτος δεν
είχε καν εθνικό πρωτά-
θλημα. Παρόλα αυτά,
θα αγωνιστεί στο παγ-
κόσμιο. Γι’αυτό, πρότει-
να στην παγκόσμια
ομοσπονδία να αλλάξει
ο νόμος και πλέον οι
ομάδες να αγωνίζονται
βάσει πόντων που θα
μαζεύουν από τις δρα-
στηριότητές τους. Θεω-
ρώ ότι είναι ο πιο δί-
καιος τρόπος ,ώστε οι
χώρες που αναπτύσ-
σουν πραγματικά το
άθλημα να συμμετέ-
χουν στο παγκόσμιο».

Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε

να επισκεφτείτε
το: www.icehockey.gr.


