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Πρόλογος 

Αγαπητοί συνάδερφοι-προπονητές, 

Τι κοινό έχουν όλες οι επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων χρόνων, όπως η Bay-
ern Munich, η FC Barcelona και η Borussia Dortmund; Όλες έχουν έναν λειτουρ-

γικό μηχανισμό έπειτα από την απώλεια της κατοχής, που είναι η ανάκτηση της 

μπάλας όσο το δυνατόν γρηγορότερα – το counterpressing*! 

Ο όρος counterpressing καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι ένας δεί-

κτης μιας σύγχρονης και απόλυτα ολοκληρωμένης φιλοσοφίας. Για πολλά χρόνια η 

προπόνηση τακτικής προσπαθεί να απαντήσει στην ερώτηση πώς να εκδηλώ-

σουμε επίθεση κατά τη φάση κατοχής και πώς να αμυνθούμε όταν ο αντίπαλος είναι 

σε φάση κατοχής. Η προσέγγιση τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά, εστιά-

ζοντας στη μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα και αντίθετα. 

Στο βιβλίο αυτό θα συνδυάσουμε τις στρατηγικές στο παιχνίδι κατοχής της 

μπάλας, με τις στρατηγικές του counterpressing. Για τον απλό λόγο ότι ένα επιτυ-

χημένο counterpressing απαιτεί τη θεμελίωση της κατοχής. Επιπλέον θα περιγρά-

ψουμε ποιες επιλογές προκύπτουν έπειτα από μια επιτυχημένη ανάκτηση της μπά-

λας και ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο, αν το counterpressing αποτύχει. 

Στο πρακτικό μέρος παρουσιάζουμε 25 ασκήσεις και ειδικές προπονήσεις, με 

έμφαση στην άμεση ανάκτηση της μπάλας. Ελπίζω να σας προσφέρουμε κάποιες 

χρήσιμες προτάσεις για την προπονητική σας ρουτίνα. 

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση του βιβλίου, 

Steven Turek 

                                         
* Σημ. Εκδ.: To Counterpressing μπορούμε να το ορίσουμε στα ελληνικά και ως αρνητική μετάβαση. 
Αποφασίσαμε να το αφήσουμε τον διεθνή όρο, επειδή έχει καθιερωθεί πλέον στην «ποδοσφαιρική 
γλώσσα».  



 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
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 Ασκηση #01: 4 v 2 με αλλαγή των γηπέδων 

 

Οργάνωση: σε ένα γήπεδο (10 x 10 μ.) παίζουμε 4 v 2. Αν ο μπλε παίκτης κερδίσει 

την μπάλα, κάνει μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Ο κόκκινος παίκτης, που 

έχασε την μπάλα, κάνει μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα. Αν οι κόκκινοι ο-

λοκληρώσουν τέσσερις μεταβιβάσεις, πρέπει να μεταβούν σε ένα γειτονικό γήπεδο. 

Σημεία που δίνουμε έμφαση: Οι μπλε ακολουθούν όλες τις αρχές της άμυνας 2 

εναντίον 2. Επιπλέον, οι αλλαγές των γηπέδων μας δίνουν τη δυνατότητα να δη-

μιουργήσουμε καταστάσεις πίεσης, αφού ο κόκκινος παίκτης υποδέχεται την μπάλα 

σε περιορισμένο χώρο. 

Παραλλαγή: Έπειτα από το λάθος, ο κόκκινος επιτρέπεται να ανακτήσει την κατοχή 

της μπάλας. Στην περίπτωση αυτή, αλλάζουν ρόλους αν ο μπλε καταφέρει να πε-

ράσει σε ένα από τα γειτονικά γήπεδα (με οδήγημα ή με πάσα).  
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Παραλλαγή: Ένας άλλος μπλε παίκτης κινείται σε ένα από τα ελεύθερα γήπεδα. Αν 

η κόκκινη ομάδα μεταβιβάσει την μπάλα για να αλλάξει γήπεδο, αυτός ο μπλε παί-

κτης επιτρέπεται να κινηθεί μέσα σ` αυτό το γήπεδο και να ασκήσει πίεση. Ένας 

μπλε παίκτης του αρχικού γηπέδου παραμένει εκεί περιμένοντας την επόμενη με-

τακίνηση.  


