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ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΥΗ ΡΕΤΖΙΟΥ. 
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Πέτρος γνώρισε το άθλημα στα 11 του,

ενώ ήδη έπαιζε τένις σε πολύ καλό επί-

πεδο, όταν ακολούθησε την αδερφή

του σε έναν αγώνα της στο Squash. Συνέχισε –

και δικαίως βλέποντας κάποιος την ως τώρα

εξέλιξη του- εξασκούμενος σε Squash Camps

του εξωτερικού- κι εκεί άρχισε να μαγεύεται

από τη συνολική φιλοσοφία του αθλήματος. 

«Το Squash» εξηγεί «έχει μια ενδοσκοπική

τάση, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το γή-

πεδο του είναι ένα κλειστό γυάλινο κουτί. Εί-

σαι εκτεθειμένος στα βλέμματα των θεατών,

όμως δε συμμετέχεις σε αυτό. Δεν είναι αντι-

κοινωνικό άθλημα, είναι μάλλον εσωστρε-

φές. Στο κουτί μέσα, δεν έχεις ήχο, πέρα α-

πό τα χτυπήματα της μπάλας. Ουσιαστικά,

όμως, η εσωστρέφεια αυτή του χαρίζει το

πλεονέκτημα της αυτοδυναμίας, της αυτοσυ-

γκέντρωσης. Δεν ανταγωνίζεσαι τον άλλον.

Ξεκινάς αγωνιζόμενος με τον εαυτό σου. Εί-

ναι σαν το θέατρο, μέσα στο θέατρο. Οι αγώ-

νες γίνονται βράδυ. Τα φώτα είναι μέσα στο

γήπεδο. Είσαι μέρος του θεάματος, αλλά χω-

ρίς τις παρεμβολές του κοινού. Θυμάμαι ένα

συγκλονιστικό αγώνα στην Αίγυπτο, πραγμα-

τικά υποβλητικό θέαμα. Είχε στηθεί το γυά-

λινο γήπεδο στις πυραμίδες, μέσα στην έρη-

μο. Ήταν φωτισμένες μόνο οι πυραμίδες και

το εσωτερικό του γηπέδου. Οι στιγμές από

μόνες τους είχαν άλλη δυναμική. Αυτός ο αγώ-

νας και το πρωτάθλημα που κέρδισα το 2003

στην Ελλάδα είναι οι αγώνες που θα θυμά-

μαι μέχρι στιγμής για όλη μου τη ζωή. Ο τίτ-

λος του πρωταθλητή είναι μαγικό συναίσθη-

μα. Δύσκολα περιγράφεται, όποιο άθλημα

κι αν υπηρετείς. Νιώθεις το σεβασμό όλων,

να είσαι Έλληνας και να αγωνίζεσαι για τα

χρώματά σου.»

Ο Πέτρος Τζαμαλούκας, ως εκπαιδευτής, πα-

ρατηρεί και τον κοινωνικό σφυγμό του Squash.

«Αν και πολλοί έρχονται στο γήπεδο για να

χάσουν κιλά, ή να σταματήσουν το κάπνι-

σμα, αν δεν αντιληφθούν πως το Squash συν-

δέεται με μια ολόκληρη στάση ζωής, αντι-

μετωπίζουν τον αντικαπνιστικό τους στόχο ή

την απώλεια βάρους τους μέσα από κάποια

άλλη δραστηριότητα. Στο Squash εκτονώνε-

σαι και επαναδομείσαι πρώτα εγκεφαλικά

και μετά σωματικά. Όσοι ανακαλύψουν αυτή

τη φιλοσοφία, είναι ξετρελαμένοι. Το Squash

κρατά όσο είσαι στο γήπεδο κι αυτό είναι συ-

ναρπαστικό, μπορείς να φύγεις για λίγο από

το γραφείο, να πας να αθληθείς και να επι-

στρέψεις μετά ακόμη πιο ξελαμπικαρισμέ-

νος και γεμάτος ενέργεια. Η επαναφορά εί-

ναι αυτόματη, παρόλο που η αδρεναλίνη με

το που ξεκινάς σε κινητοποιεί. Έχει ίδιο αντί-

κτυπο με όλα τα extreme sports, όσο κι αν

ακούγεται υπερβολικό αυτό, όμως μετά δίνει

μια παροιμιώδη ηρεμία, σωματικά και πνευ-

ματικά. Η φιλοσοφία είναι το πρώτο πράγμα

που διδάσκω: διασκεδαστικό και δυναμικό

στυλ, άνεση, ελευθερία και μετά οι κανόνες

και η ηθική του αγωνίζεσθαι. Το 1ο που γυ-

μνάζεται στο Squash είναι το μάτι. Μετά αρ-

χίζει ο ‘πόλεμος’. Και μετά ακολουθεί, ως εί-

θισται, η κάθαρση. Στην αρχή βλέπεις πάνω

–κάτω και ποια μανιέρα μπορεί να αναπτύ-

ξει ο κάθε παίκτης. Γενικά, όμως, οι άνδρες

έχουν πιο active παίξιμο, είναι πιο ανταγω-

νιστικοί και παίζουν σκληρά. Οι γυναίκες

αναπτύσσουν πιο στατική κι εγκεφαλική τα-

κτική. Φέρνουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. 

Τον ίδιο άνθρωπο που μπορείς
άνετα να τον ψυχογραφήσεις

την ώρα που παίζει 
μέσα στο γήπεδο, 

αν τον δεις οπουδήποτε 
αλλού δε θα καταλάβεις

στοιχεία για το χαρακτήρα του. 
Αρκεί να τον παρατηρήσεις

πόσο ανταγωνιστικός γίνεται, 
ή πόσο αφήνεται στη χαρά 

του παιχνιδιού ή, 
πως κλέβει τη μπάλα.»

squash

Ο

Μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στην εσωστρέ-
φεια και την ενδοσκόπηση είναι πως στην πρώτη περί-
πτωση το ζητούμενο είναι αντιστέκεσαι σε κάθε πρό-
κληση αυτογνωσίας, αυτογνωριμίας, ενώ στη δεύτερη
περίπτωση δε μπορείς παρά να ανακαλύψεις τα προ-
σωπικά σου όρια – και συνεκδοχικά, άρα, να τα επε-
κτείνεις. Ο Πέτρος Τζαμαλούκας, είναι από τα ονόματα
εκείνα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το Πρω-
τάθλημα του Squash, σε ελληνικό και παγκόσμιο βε-
ληνεκές κινούμενος στην ίδια πορεία δύο ανθρώπων,
που είναι σταθμός για τα ελληνικά χρώματα στο Squash
κι άνοιξαν το δρόμο όχι μόνο για τις διακρίσεις αλλά
και για την επικράτηση και διάδοση του αθλήματος:
του Φαμπιάν Καλατζή, πρωταθλητή από το 2004 έως
και σήμερα και του Νίκου Μουστρούφη επί 10ετίας
πρωταθλητή Ελλάδος. Ο ίδιος όντας παράλληλα  εκπαι-
δευτής και αθλητής φύσει και θέσει, τιμά τους πρω-

ταθλητές αυτούς και συντάσσεται μαζί τους για την
εξάπλωση της δυναμικής του Squash, δεν είναι άλ-
λωστε τυχαίο πως από όλους θεωρείται το 2ο πιο ισχυ-
ρό άθλημα μετά την πυγμαχία... Το πρώτο πράγμα που
βλέπεις, σε κείνον,  είναι πως είναι ψηλόλιγνος, δίχως
ίχνος λίπους, αλλά με εμφανή τον γυμνασμένο μυϊκό
ιστό του, είναι από τους πιο χαρούμενους και ευήθεις
ανθρώπους, που ασχολούνται ενεργά κι επαγγελμα-
τικά με τον αθλητισμό έχοντας επιδόσεις πρωταθλητή
χωρίς, όμως, να έχει αρνηθεί την αληθινή ζωή και τις
χαρές της. Άλλωστε από όσα κάνει και λέει συμπε-
ραίνει εύκολα κάποιος πως στο Squash αυτό που εί-
ναι εξίσου έντονο με την άθληση, το fitness ή τη νίκη,
είναι το ίδιο το παιχνίδι, με κάθε έννοια. 
ια κείνον 3 λέξεις είναι όλη ουσιώδης
περιγραφή του Squash: 
έντονο, γρήγορο, ανταγωνιστικό.
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squash

Ο Πέτρος εξηγεί πως είναι άθλημα που τηρεί-

ται το fair play, είναι ελάχιστα τα περιστατικά

όπου έχουν δημιουργηθεί συμπλοκές και συ-

γκρούσεις. Επειδή ακριβώς ο θυμός 
είναι στοιχείο του παιχνιδιού, η

αξιοποίηση του είναι στοιχείο
χαρακτήρα των παικτών. Βέβαια α-
παριθμεί περιστατικά, όπου το mind
game, που παίζεται είναι εφάμιλλο

με τον αγώνα... Από επικριτικά
σχόλια, μέχρι και χοντρές βρι-σιές
για να τσιτώσει ο αντίπαλος και να

χάσει την αυτοσυγκέντρωση του.
Ίσως ο πήχης ευπρέπειας να τηρείται, γιατί οι

σκουοσίστες είναι εκτιθέμενοι για τη συμπερι-

φορά τους, μέσα στο γυάλινο γήπεδο και συ-

μπληρώνει: «όλοι ζητούν να πάρουν πληρο-

φορίες για το Squash ρωτώντας με πως παί-

ζεται. Όμως η καρδιά του Squash δε χτυπά

στους κανόνες. Οκ, η μπάλα χρειάζεται να

χτυπήσει στον τοίχο απαραιτήτως πριν τη χτυ-

πήσει ο αντίπαλος, εντός ορίων, 1m πάνω

από το έδαφος. Η μπάλα δεν πρέπει να πέ-

σει 2 φορές κάτω. Όμως το μαγικό με το Squash

είναι ότι ο αντίπαλος δεν είναι απέναντί σου,

είναι δίπλα σου, είναι μαζί σου με όλη τη ση-

μειολογία που αυτό δημιουργεί. Εκεί αρχίζει

όλος ο αυτοσχεδιασμός των κινήσεων του

fair play. Ο νικητής είναι αυτός, που βγαίνει

best of 5, δηλαδή που κερδίσει σε πόντους 3

νικηφόρα games. Κάθε game ισοδυναμεί με

11 πόντους. Είναι απαράμιλλη η δυναμική

του παιχνιδιού. Είναι ένας αξεπέραστος συν-

δυασμός ευγένειας κι αλητείας... Πώς να στο

εξηγήσω, είναι η πρώτη ισορροπία κι η 1η

ανατροπή που αντιλαμβάνεσαι όταν μπαίνεις

να παίξεις... Αυτό ξεκινά από τις ρίζες του

παιχνιδιού. Εσφαλμένα κάποιοι ορίζουν το

Squash ως άθλημα των γαλαζοαίματων. Έ-

χει μια ανυπολόγιστη δυναμική, που δε θα

μπορούσε να έχει εφευρεθεί από βασιλική

πλήξη. Το Squash ξεκίνησε στις φυλακές της

τότε Αγγλικής Αυτοκρατορίας, Μεγάλη Βρε-

τανία και αποικίες. Χτυπούσαν οι φυλακι-

σμένοι το μπαλάκι στον τοίχο. Γι’ αυτό και εί-

ναι παραδοσιακά πολύ δυνατές χώρες η

Αυστραλία και το Πακιστάν. Όμως, στην πο-

ρεία εξελίχθηκε και προστέθηκαν τεχνικές

κι από ένα σπάνιο άθλημα, που έχει όντως

βασιλικές καταβολές κι είναι το Real Tennis.

Αυτό παίζεται σε μια κλειστή αίθουσα σαν το

handball, έχει φιλέ αλλά η μπάλα χτυπά και

τους πλαϊνούς τοίχους κι έχει περιφερειακή

κίνηση. Υπάρχουν ελάχιστα γήπεδα, μόνο

στην Αγγλία. Αυτά είναι τα καλά με τους διε-

θνείς αγώνες. Γνωρίζεις κόσμο που συνδέε-

ται πολύπλευρα με το άθλημα. Μπαίνεις στο

γήπεδο να παίξεις σαν ίσος προς ίσο με

κάποιον που είναι αριστοκρατικής καταβο-

λής με τίτλους ή οτιδήποτε ή με κάποιον

τυχοδιώκτη φιλόδοξο, που τα καταφέρνει σε

ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα...»

Με θαυμάσια rates, ο Πέτρος Τζαμαλούκας,

είναι στην εθνική ομάδα από το 1994, η οποία

είναι σε ένα υπολογίσιμο νούμερο στην παγκό-

σμια κατάταξη. Η νίκη της εθνικής είναι μια

άλλη οπτική που τον χαροποιεί ιδιαιτέρως, εί-

ναι όλο αυτό το ομαδικό, ενωτικό συναίσθημα,

που εντείνει και τις ατομικές του προσπάθειες

ως σκουσίστα και πρωταθλητή κατά μόνας.

Αντίστοιχες χαρές παίρνει, όμως, κι ως εκπαι-

δευτής, όταν πετυχαίνουν οι μαθητές του. Άλ-

λωστε η σχέση προπονητή και προπονούμενου

δεν έχει πάντα σχέση ηλικιακής συνάφειας...

Πολλοί μαθητές του είναι κοντά στα 60, κά-

ποιοι είναι πιτσιρικάδες, όλοι όμως έχουν ένα

κοινό, με το που μπαίνουν στο γυάλινο γήπεδο,

αφήνονται στην δυναμική του παιχνιδιού, χά-

νουν την αίσθηση του χρόνου, γεμίζουν αδρε-

ναλίνη. Αυτή είναι κι η υπεροχή του σε σχέση

με το τένις. Η αίσθηση της δύναμης, της αυτο-

πεποίθησης. Στο Squash, θα μπεις για να «λιώ-

σεις», δεν έχει χαλαρό παίξιμο. Από την άλλη

λόγω ελαχιστότητας γηπέδων στην Ελλάδα και

χωρίς να υπάρχει περιρρέων σνομπισμός, το

Squash είναι ακόμη για λίγους. Κι αυτό το

«κλειστό», το ολιγομελές το καθιστά ακόμη πιο

ποθητό. Γήπεδα τένις υπάρχουν παντού, πια.

«Εκτός από αυτό» συμπληρώνει ο Πέτρος, «το

Squash είναι μια πολύ σημαντική αεροβική

άσκηση με τεράστια οφέλη στην καθημερι-

νότητα του αθλούμενου και στη φυσική του

κατάσταση και στην πνευματική του διαύ-

γεια. Επειδή δεν έχει διαλείμματα όπως στο

τένις, με το που λήγει το game, όσο κι αν κά-

ποιος έχει ανεβάσει παλμούς, επανέρχεται

στα κανονικά του επίπεδα μετά από μερικά

λεπτά κι η καρδιά λειτουργεί άριστα. 

Όπως αντίστοιχα οι γυναίκες, που
έχουν πιο οξυμμένη περιφερειακή
όραση, αν παίζουν Squash οι ίδιες
παρατηρούν ότι τα περιφερειακά
αντανακλαστικά τους είναι πιο
δυναμωμένα. Όπως κι η δυνατό-
τητα τους να αναπτύσσουν στρα-
τηγική. Στους άνδρες παίκτες, η
δύναμη σε όλες της τις εκφάνσεις
είναι το πρώτο πράγμα που καλ-
λιεργείται. Βλέπεις Σκουοσίστες να
πιάνουν μπαλιές που θεωρούνται
τεχνικά ‘άπιαστες’ κι αυτό είναι
αποτέλεσμα ελέγχου και δύναμης.
Αν δεν πάρεις συλλογικά τα οφέλη του Squash

δε μπορείς να αντιληφθείς πόσο καλό είναι

για την φυσική και πνευματική υγεία. Προ-

σωπικός μου στόχος και όραμα είναι να το

κάνω ευρέως γνωστό. Πάνω σε αυτό θέλω

να δουλέψω τα επόμενα χρόνια, σε περισ-

σότερες διοργανώσεις και Squash events,

προσδοκώ περισσότερα γυάλινα γήπεδα, στις

παραλίες, τις πλατείες, να μπορεί να προ-

σεγγίσει πρώτα το άθλημα τον κόσμο και

μετά ο κόσμος θα έρθει στο άθλημα. Επι-

βάλλεται, όμως, να ανεξαρτητοποιηθεί από

την Ομοσπονδία τένις, όπου ακόμη υπάγε-

ται. Άλλωστε Squash μπορούν να παίξουν

όλοι ανεξαιρέτως, χωρίς περιορισμούς, δε

χρειάζεται ούτε το άγγιγμα του Μίδα. Ήδη

γίνονται βήματα για την ‘κοινωνικοποίηση’

του, Τον Ιούνιο ετοιμάζουμε το Squash Open,

μαζί με τον εκδότη σου»…

Δράττομαι της ευκαιρίας να ρωτήσω μετά την

πάσα μου δίνει για τις επιδόσεις του εκδότη μου

στo Squash, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα

της διαύγειας και της καθαρής σκέψης, φαίνο-

νται κάθε φορά που επιστρέφει στο γραφείο

μετά το γήπεδο. «Ο Καρυδάκης» αποκαλύπτει

μειδιώντας ο Πέτρος Τζαμαλούκας, «είναι, εκ-

παιδευόμενός μου κι αυτό πρέπει να σου πω
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ia Η μπάλα είναι από καουτσούκ, χρειάζεται να ζεσταθεί με μερικά χτυπήματα 

για να αναπηδά όπως πρέπει.
Η ρακέτα είναι πανάλαφρη, μόλις 140 gr.
Στο Squash, υπάρχουν games, όχι set.
Let & Stroke, βασικοί κανονισμοί όπου στο Let, ο παίκτης εμποδίζει τη μπάλα και Strike,
όπου το χτύπημα είναι μπροστά στον παίκτη κι ο πόντος μετράει υπέρ του.
Blocking, μπλοκάρεις κάποιον να μη χτυπήσει τη μπάλα, εντός fair play.
Forehand, Backhand, αντίστοιχα χτυπήματα με πρόσθια και ανάστροφη κίνηση του χεριού.
Love all, το σημείο εκείνο από όπου αρχίζει να γίνεται αληθινό παιχνίδι και ανεβαίνει 
η αδρεναλίνη στον αγώνα. 



cover story

δεν είναι κι εύκολη υπόθεση. Ρώτησε και με

βρήκε γιατί ξεκίνησε στην αρχή να παίζει στο

Holmes, που έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις.

Έχω να σου πω πως έχει ξεχωριστή ευχέρεια

στο Touch. Είναι ταλέντο και του πάει το άθλη-

μα. Αν είχε ξεκινήσει στα 15 του, 17 του, θα ή-

ταν αναμφισβήτητα πρωταθλητής σήμερα, αν

και ακόμη και τώρα, χωρίς να διάγει αθλη-

τική ζωή -το αντίθετο μάλλον- έχει πολύ καλές

επιδόσεις... Είναι ανταγωνιστικός μέσα στο γή-

πεδο, έχει διαύγεια στο πως παίζει κι αυτό φαί-

νεται από τις κινήσεις του, φυσικά, είναι αθυ-

ρόστομος και νευρικός, αλλά επειδή παίζει με

στρατηγική που κάθε φορά αλλάζει, αποσυντο-

νίζει τον αντίπαλο και καταφέρνει το χτύπημα

που θέλει. Στόχος μου, είναι να τον προπονή-

σω καλά για να κερδίσει το επόμενο τουρνουά

του Holmes.»

Βαθιά μου πεποίθηση είναι πως οι άνδρες δε

γερνούν εύκολα επειδή ακριβώς διατηρούν ανε-

ξίτηλη την παιγνιώδη διάθεση και αν σταθείς έξω

από έναν αγώνα ανδρών στο Squash, η πεποί-

θηση αυτή γίνεται βεβαιότητα... 


