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 Δπόμενο 

Σν  4-4-2 είλαη ίζσο ην  πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελν ζύζηεκα. Η πιεηνλόηεηα ησλ 

νκάδσλ παίδεη θάπνηα παξαιιαγή ηνπ 4-4-2, όπσο θαη νη πεξηζζόηεξεο εζληθέο 

νκάδεο. Ελώ είλαη εύθνιν λα αλαπηύμνπκε  κηα καθξηά ιίζηα ησλ επαγγεικαηηθώλ 

θαη ησλ εζληθώλ νκάδσλ πνπ παίδνπλ 4-4-2, απηή ε "επξεία" θαηεγνξηνπνίεζε είλαη 

όκσο άθξσο παξαπιαλεηηθή,  θαη  αθνξά ηηο πνιιέο παξαιιαγέο πνπ είλαη δπλαηόλ 

λα αλαπηπρηνύλ κέζα από  απηό ην ζύζηεκα. 

Απηό ην άξζξν είλαη ην πξώην από κηα ζεηξά άξζξσλ ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο πηπρέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο 4-4-2. 

Απηό ην άξζξν εζηηάδεη ζην γεληθό ζρήκα ηεο κεζαίαο γξακκήο, ζηνπο ξόινπο ησλ 

δηαθόξσλ ζέζεσλ ηεο κεζαίαο γξακκήο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηθηώλ, θαη ζε 



θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επηινγή  κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ζρεκάησλ 

ζηε κεζαία γξακκή. 

Βαζική λειηοςπγική οπγάνωζη: 

Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηεο νξγάλσζεο ηεο κεζαίαο γξακκήο ζην  4-4-2 

ζε επξύηεξν επίπεδν, ε κεζαία γξακκή είλαη νξγαλσκέλε ζε έλαλ από ηνπο δύν 

βαζηθνύο ηξόπνπο: (1) ζε ξόκβν, ή (2) ζε γξακκή. 

 

Οη πεξηζζόηεξεο άιιεο παξαιιαγέο ηεο κεζαίαο γξακκήο είλαη παξάγσγα απηώλ ησλ 

δύν βαζηθώλ ζρεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην ζρήκα 3-1 θαη ην ζρήκα 2-2 είλαη θαη ηα 

δύν παξάγσγα ηνπ ξόκβνπ, ελώ ην ζρήκα 1-3 κπνξεί λα είλαη κηα παξαιιαγή απηώλ, 

αλάινγα κε ην  πιάηνο ησλ 3 παηθηώλ ηεο κεζαίαο γξακκήο. 



 

ε έλα βαζηθό επίπεδν, κέζα από ηα δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ζηε κεζαία γξακκή 

κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε κηα ειαθξώο πεξηζζόηεξν επηζεηηθή ή ακπληηθή 

ζηξαηεγηθή . Σν πην ζεκαληηθό όκσο ζηα δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ζηε κεζαία γξακκή 

είλαη λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζπγθεθξηκέλνη παίθηεο κε  ηδηαίηεξεο δπλάκεηο, 

ζηνπο νπνίνπο ζα δώζνπκε  πεξηζζόηεξε ειεπζεξία, θαη απαηηώληαο πην 

ζπγθεθξηκέλνο θαζνξηζκέλνπο ξόινπο γηα ηνπο άιινπο. 



Σέινο, ηα δηαθνξεηηθά ζρήκαηα ζηε κεζαία γξακκή κεηαβάινπλ ζεκαληηθά ηνλ ξόιν 

ησλ παηθηώλ  ζηηο άιιεο  γξακκέο (άκπλα θαη επίζεζε) ζην 4-4-2 . Γηα ηνπο ιόγνπο 

απηνύο, ε θαηαλόεζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ  ζρεκάησλ ζηε κεζαία γξακκή, είλαη 

θξίζηκε, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε επηινγή ελόο ζρήκαηνο πνπ κεγηζηνπνηεί ηα 

αηνκηθά ηαιέληα ησλ παηθηώλ ζαο. Σα  εηδηθά ηαιέληα, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηκέξνπο παηθηώλ ζα πξέπεη λα ππαγνξεύνπλ ηελ επηινγή, ηόζν ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο όζν θαη ηνπ ζρήκαηνο  θαη ηελ νξγάλσζε κέζα ζε απηό. 

Βαζικέρ Απσέρ ηος παισνιδιού ηηρ μεζαίαρ γπαμμήρ: 

Πξηλ εμεηάζνπκε ζε βάζνο ην 4-4-2,  ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαθέξνπκε ην εμήο 

βαζηθό: όηη ανεξάπηηηα από ηο ζύζηημα ηος παισνιδιού πος έσοςμε επιλέξει, οι 

απσέρ ηος παισνιδιού, ηόζο επιθεηικά, όζο και αμςνηικά, παπαμένοςν οι ίδιερ. 
Όπνην ζύζηεκα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα νκάδα, αλ δελ επηηίζεηαη ρξεζηκνπνηώληαο 

ηηο αξρέο ηνπ πιάηνπο θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο, δελ ζα έρεη επηηπρία. Οκνίσο, Όπνην 

ζύζηεκα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα νκάδα, αλ δελ ακύλεηαη  ζύκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο ζπκπαγνύο θαη άκεζεο πίεζεο, δελ ζα έρεη θακία ηύρε. Η επηινγή ελόο 

ζπζηήκαηνο, ή ησλ δηαθόξσλ ζρεκάησλ κέζα ζε έλα ζύζηεκα, δηαθνξνπνηεί κόλν 

ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο νη αξρέο εθθξάδνληαη, θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν επηηπγράλνληαη. 

Αμςνηικέρ Απσέρ: 

Οη ακπληηθέο αξρέο ηνπ παηρληδηνύ είλαη νη ίδηεο ζε όια ηα ζπζηήκαηα: 

 άκεζε πίεζε ζηελ κπάια 

 ακπληηθή θάιπςε θαη ηζνξξνπία 

 ζπκπαγέο ακπληηθό ζρήκα. 

ηελ κεζαία γξακκή, νη αξρέο απηέο κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηνπο αθόινπζνπο 

εηδηθνύο ζηόρνπο: 

 λα κε δνζεί ρώξνο ζηνλ αληίπαιν 

 λα εκπνδηζηεί ε εύθνιε δηείζδπζε 

 λα εκπνδηζηνύλ νη αιιαγέο παηρληδηνύ.  

ηα πςειόηεξα επαγγεικαηηθά επίπεδα, δελ είλαη αζπλήζηζην ε απόζηαζε κεηαμύ 

ηνπ κέζνπ ηεο δεμηάο πιεπξάο θαη ηνπ κέζνπ ηεο αξηζηεξήο πιεπξαο λα είλαη 20-25 

κέηξα, θαζώο θαη ε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ επηηειηθνύ θαη ηνπ ακπληηθνύ κέζνπ λα 

είλαη 10-15 κέηξα. Έλα ηόζν ζπκπαγέο ζρήκα απαηηεί ηεξάζηηα πξνζπάζεηα από ηνπο 

παίθηεο ηεο κεζαίαο γξακκήο, θαζώο θαη εμαηξεηηθή αίζζεζε ηεο ηαθηηθήο. Η 

απνηπρία επίηεπμεο απηώλ ησλ ζηόρσλ ζα επηηξέςεη ζηνλ αληίπαιν λα δεκηνπξγήζεη 

θαηαζηάζεηο αξηζκεηηθνύ πιενλεθηήκαηνο θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη επηθίλδπλεο 

αληεπηζέζεηο από νπνπδήπνηε ζηελ κεζαία γξακκή. 

Δπιθεηικέρ Απσέρ: 
Οη επηζεηηθέο αξρέο ηνπ παηρληδηνύ είλαη επίζεο νη ίδηεο ζε θάζε ζύζηεκα: 

 λα δεκηνπξγείηαη πιάηνο, κήθνο θαη βάζνο 

 λα παξέρεηαη άκεζε ππνζηήξημε γηα ηελ κπάια 



 λα ππάξρεη δεκηνπξγηθόηεηα θαη θηλεηηθόηεηα. 

Ωζηόζν, ην ζρήκα ηεο κεζαίαο γξακκήο ζε έλα 4-4-2 επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηξόπν 

κε ηνλ νπνίν κηα νκάδα δεκηνπξγεί πιάηνο ζηελ επίζεζε. Παίδνληαο ξόκβν ζηε 

κεζαία γξακκή ε θάιπςε ησλ άθξσλ γίλεηαη πην ζπρλά από ηα πιάγηα κπαθ παξά από 

ηνπο κέζνπο. ε 4-4-2 κε γξακκή ηεζζάξσλ παηθηώλ ζην κέζν, ην πιάηνο ζηελ 

επίζεζε δεκηνπξγείηαη πην πνιύ από ηνπο πιάγηνπο κέζνπο, παξά από παίθηεο ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε. 

Σν ζρήκα ηεο κεζαίαο γξακκήο κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ην κήθνο θαη ε δηείζδπζε δεκηνπξγνύληαη ζην 4-4-2. Με έλα πην ζπκπαγέο ζρήκα 

ξόκβνπ ζηε κεζαία γξακκή, ε κεζαία γξακκή ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη εμαηξεηηθή 

ππνζηήξημε κπξνζηά, ελώ από απηέο ηηο θεληξηθέο ζέζεηο νη παίθηεο κπνξνύλ λα 

πξνσζεζνύλ εύθνια. Από ηελ άιιε, ην πιάηνο πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ κέζσλ ζε επζεία γξακκή, επηηξέπεη ζηνπο εμσηεξηθνύο κέζνπο λα πξνσζεζνύλ 

επθνιόηεξα θαη λα βξνπλ θελνύο ρώξνπο ζηελ πιάηε ηεο αληίπαιεο άκπλαο. 

Λειηοςπγικοί πόλοι ηηρ μεζαίαρ γπαμμήρ: 

Όπνην ζρήκα θη αλ έρεη ε κεζαία γξακκή, ε ζαθέζηεξε δηαθνξνπνίεζε ησλ ξόισλ 

θαη θαζεθόλησλ ζπλίζηαηαη κεηαμύ ησλ θεληξηθώλ κέζσλ θαη  ησλ εμσηεξηθώλ 

κέζσλ. Η επηινγή ηνπ ζρήκαηνο ηεο κεζαίαο γξακκήο επεξεάδεη ηνλ αξηζκό ησλ 

παηθηώλ πνπ θαηεγνξηνπνηνύληαη σο θεληξηθνί ή εμσηεξηθνί θαη, ζπλεπώο, θαη ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν θάζε παίθηεο ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ αξρώλ ηνπ 

παηρληδηνύ. 

Κενηπικοί Μέζοι: 

Ακπληηθά, νη θεληξηθνί κέζνη ιεηηνπξγνύλ σο ακπληηθό πξνπύξγην γηα ηνπο 

θεληξηθνύο ακπληηθνύο θαη απνηεινύλ έλα ηζρπξό ακπληηθό κπινθ ζηνλ άμνλα. 

Αλάινγα κε ηελ αηνκηθή πνηόηεηα ησλ παηθηώλ, έλαο, δύν, ή ηξεηο παίθηεο κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ ζθνπό απηόλ. ε ζρήκα ξόκβνπ, ην θαζήθνλ απηό 

αλαηείζεηαη ζε έλαλ παίθηε. Σδελάξν Γθαηνύδν, ακπ Κεληπξα, Αληξέα Πίξιν 

ζήκεξα θαη πξηλ κεξηθά ρξόληα ν Κισλη Μαθειειε είλαη ηα θαιύηεξα παξαδείγκαηα 

ηνπ ηύπνπ ηνπ παίθηε πνπ κπνξεί λα εθπιεξώζεη απηό ην ξόιν κεκνλσκέλα. Αλ κηα 

νκάδα δελ έρεη έλαλ παίθηε πνπ λα ζπλδπάδεη ηαρύηεηα, αίζζεζε ηαθηηθήο θαη ηνλ 

απαξαίηεην ηζακπνπθά γηα ηελ εθπιήξσζε απηνύ ηνπ ξόινπ, ηόηε πεξηζζόηεξνη 

παίθηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

ε δηάηαμε ηεο κεζαίαο γξακκήο ζε επζεία, κνινλόηη κπνξεί λα θαίλεηαη γξαθηθά  όηη 

νη δύν θεληξηθνί κέζνη παίδνπλ ζην ίδην ύςνο, απηό είλαη παξαπιαλεηηθό. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, νη δύν θεληξηθνί κέζνη δελ  ζα πξέπεη πνηέ λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

επζεία ζην γήπεδν. πλήζσο, αθόκε θαη ζε δηάηαμε ηεο κεζαίαο γξακκήο ζε επζεία, 

έλαο εθ ησλ δύν θεληξηθώλ κέζσλ πξέπεη πάληα λα βξίζθεηαη ζε πην πξνσζεκέλε 

ζέζε. Δελ είλαη ηειείσο αλήθνπζην νη δύν θεληξηθνί ακπληηθνί λα αιιάδνπλ ξόινπο 

κέζα ζην παηρλίδη, όκσο είλαη αξθεηά ζπάλην. Παιηόηεξα, ε Arsenal κε ηνπο 

ζπλδπαζκόο ησλ Cesc Fabregas θαη Matthieu Flamini θαη Chelsea κε Makelele θαη 

Balack απεηθόληδαλ θαιύηεξα απηό ην παξάδεηγκα ησλ δύν θεληξηθώλ κέζσλ πνπ 

αιιάδνπλ ξόινπο ζηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ. 



Επηζεηηθά, νη θεληξηθνί κέζνη ιεηηνπξγνύλ σο ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ ησλ 

ακπληηθώλ θαη ησλ επηζεηηθώλ, θαη κεηαμύ ηεο δεμηάο θαη αξηζηεξήο πηέξπγαο ηνπ 

γεπέδνπ. Οη παίθηεο απηνί ζα πξέπεη λα κελ είλαη ζε εληειώο επζεία γξακκή (θάζεηα 

ή νξηδόληηα), πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο γξακκώλ 

κεηαβηβάζεσλ θαη επηινγώλ. Έλαο εθ ησλ θεληξηθώλ κέζσλ ζα πξέπεη ζρεδόλ πάληα 

λα ππνζηεξίδεη ηε κπάια από πίζσ, ελώ ν άιινο ζα πξέπεη ζρεδόλ πάληα λα 

ππνζηεξίδεη ηελ κπάια από πην πξνσζεκέλε ζέζε. Η ηζνξξνπία απηή παξέρεη 

πεξηζζόηεξεο επηινγέο κεηαβίβαζεο γηα ηνλ παίθηε κε ηελ κπάια, θαη είλαη επίζεο 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ παξεκπόδηζε αληεπηζέζεσλ. 

Η ηαρύηεηα κε ηελ νπνία νη ελ ιόγσ παίθηεο αιιάδνπλ θαη πξνζαξκόδνπλ ηηο γσλίεο 

ζηήξημεο απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηελ ηθαλόηεηα ηεο νκάδαο λα δηαηεξεί 

ηελ θαηνρή ζηε κεζαία γξακκή. 

Χαπακηηπιζηικά ηων Κενηπικών Μέζων: 

ηε δηάηαμε 4-4-2 είλαη πην ρξήζηκν λα αληηκεησπίδνπκε ηνπο θεληξηθνύο κέζνπο σο 

δύν ζπκπιεξσκαηηθνύο παίθηεο, κε δηαθνξεηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά 

έθαζηνο. Είλαη πνιύ ζπάλην ε αληηζηνίρηζε δύν θεληξηθώλ κέζσλ κε ηηο ίδηεο 

ηθαλόηεηεο θαη ηαιέληα λα είλαη απνηειεζκαηηθή. (Ο ζπρλά αθύζηθνο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθόο ζπλδπαζκόο ησλ ηίβελ Σδέξαξλη θαη Φξαλθ Λάκπαξλη γηα ηελ 

Αγγιία είλαη ην θαιύηεξν παξάδεηγκα απηήο ηεο έλλνηαο.) Σα αθόινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα αθνξνύλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ από ηνπο θεληξηθνύο 

κέζνπο: 

Γύναμη – Ψηλέρ Μπαλιέρ: Σνπιάρηζηνλ έλαο από ηνπο θεληξηθνύο κέζνπο ζα πξέπεη 

λα είλαη δπλαηόο ζην ςειό παηρλίδη θαζώο απηόο ν παίθηεο ζα είλαη θαηά θύξην ιόγν 

ππεύζπλνο γηα λα θεξδίδεη ςειέο κπαιηέο ζηε κεζαία γξακκή. Σν ραξαθηεξηζηηθό 

απηό είλαη θαηά θαλόλα πην ζεκαληηθό γηα ηνλ θεληξηθό κέζν κε έκθαζε ζηα 

ακπληηθά θαζήθνληα, απηόλ δειαδή πνπ ηνπνζεηείηαη πην πίζσ (ακπληηθό ραθ). 

Πλάηορ Άμςναρ και Τασύηηηα: Σνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ δύν θεληξηθώλ κέζσλ 

πξέπεη λα είλαη πνιύ γξήγνξνο, κε απηνπεπνίζεζε θαη απηνζπζία ζηελ άκπλα θαη ζα 

έρεη εληνιή λα βγαίλεη πξώηνο ζηε κπάια. Ο Σδελάξν Γθαηνύδν είλαη ραξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα θεληξηθνύ κέζνπ πνπ έρεη θαζήθνλ λα βγαίλεη πξώηνο ζηε κπάια γηα ηελ 

αλάθηεζε ηεο θαηνρήο,  θαη παίθηεο πνπ θξαηά θαη πξνζηαηεύεη ηελ κπάια. Απηό ην 

ραξαθηεξηζηηθό είλαη ζπλήζσο πην ζεκαληηθό γηα ηνλ θεληξηθό κέζν πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλνο κε ηα πεξηζζόηεξα ακπληηθά θαζήθνληα. 

Γημιοςπγικόηηηα ζηην επίθεζη:  Έλαο από ηνπο θεληξηθνύο κέζνπο πξέπεη λα έρεη 

θαζήθνληα επηηειηθνύ κέζνπ, λα θαζνξίδεη ην ξπζκό ηεο νκάδαο θαη έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα ζπάεη ηελ αληίπαιε άκπλα είηε κε αηνκηθέο ελέξγεηεο, είηε κε 

θαζνξηζηηθέο πάζεο. Ο παίθηεο απηόο κπνξεί λα έρεη πεξηζζόηεξν ακπληηθά ή 

επηζεηηθά θαζήθνληα αλάινγα κε ην δπλαηό ζεκείν ηνπ παίθηε θαη αλάινγα κε ηνλ 

ηξόπν πνπ ε νκάδα πξνγξακκαηίδεη ζπλήζσο ηηο επηζέζεηο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην 

δπλαηό ζεκείν ηνπ παίθηε είλαη νη βαζεηέο δηεηζδπηηθέο κπαιηέο, ηόηε ν παίθηεο 

κπνξεί λα έρεη πην ακπληηθό ξόιν. Αλ, αληίζεηα, ην δπλαηό ηνπ ζεκείν είλαη ε 

ληξίκπια θαη νη κηθξέο θαη γξήγνξεο ζπλδπαζηηθέο πάζεο, ηόηε ν παίθηεο ζα πξέπεη 

λα έρεη πην επηζεηηθά θαζήθνληα. 



Απειλή για ηην ανηίπαλη εζηία: Έλαο από ηνπο θεληξηθνύο κέζνπο ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα απνηειεί απεηιή γηα ηελ αληίπαιε εζηία θαη εμ απνζηάζεσο. Σν 

ραξαθηεξηζηηθό απηό είλαη ζαθώο ζεκαληηθό ζε έλαλ θεληξηθό κέζν κε επηζεηηθά 

θαζήθνληα. Η ηθαλόηεηα απηή εξκελεύεηαη είηε σο ηθαλόηεηα ζην ζνπη, είηε ζηνλ 

θαιό ρξνληζκό θαηά ηελ δηείζδπζε θαη ην μεκαξθάξηζκα ζηε κεγάιε πεξηνρή. 

Δξωηεπικοί Μέζοι: 

Οη αθξαίνη παίθηεο ηεο κεζαίαο γξακκήο θαηαηάζζνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, είηε ν 

παίθηεο παίδεη ζρεδόλ πάλσ ζηε γξακκή (Εμηξέκ), ή άπια δελ είλαη. Η ιεγόκελνη 

εμηξέκ είλαη παίθηεο πνπ ζπλδπάδνπλ έλα εμαηξεηηθό έλαο ελαληίνλ ελόο, θπξίσο 

επηζεηηθά, έρνπλ πνιύ θαιό ξπζκό, θαη ηελ δπλαηόηεηα λα βγάδνπλε ζέληξεο 

αθξηβείαο ζηε κεγάιε πεξηνρή. Γη απηό θαιό είλαη λα αθήλνπκε απηνύο ηνπο παίθηεο 

λα παίδνπλε ζρεδόλ πάλσ ζηε γξακκή όπνπ έρνπλε ηνλ ρώξν πνπ ρξεηάδνληαη. (Ο 

Ρόκπελ ηεο Bayern θαη o Joe Cole ηεο Liverpool είλαη θαιά παξαδείγκαηα ηνπ 

θπζηθνύ εμηξέκ.) 

Λόγσ ησλ απνζηάζεσλ πνπ θαιύπηνπλ απηνί νη παίθηεο θαη ησλ ζπρλώλ κνλνκαρηώλ 

πνπ πξάηηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ, απηνί νη παίθηεο πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε, λα έρνπλ ςπρηθή δύλακε θαη 

απηνπεπνίζεζε. 

Αθξαίνη κέζνη πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα θιείλνπλ πξνο ηα κέζα θαη δελ έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιαζηθώλ εμηξέκ ζα είλαη πνιύ πην ρξήζηκνη αλ παίδνπλε από 

πην "καλςμμένερ" ζέζεηο όπνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάζεηο (παίδνληαο ην 1-2) 

κε ηνπο θεληξηθνύο ραθ. Απηό δελ πξέπεη λα ζεκαίλεη όηη δελ ζα θαιύςνπλε ηηο 

ζέζεηο ηνπο ζηηο άθξεο, απιά,  θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ δελ ζα παίμνπλ ηε 

ζέζε ηνπ θιαζζηθνύ εμηξέκ θαη δελ ζα πξνθαινύλ γηα ην έλαο ελαληίνλ ελόο. 

ήκεξα πιένλ ηα απζεληηθά εμηξέκ, αθόκα θαη ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνκέα, ζπαλίδνπλ 

θαη ζε πάξα πνιιέο πεξηπηώζεηο βιέπνπκε κηα αζύκκεηξε  κεζαία γξακκή πνπ 

ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξίδεη ησλ ηεζζάξσλ ζηελ κεζαία γξακκή, ζηε κηα πιεπξά έλαλ 

πην θιαζηθό εμηξέκ, ν νπνίνο παίδεη πνιύ πην αλνηρηά θαη πην ςειά, ελώ ζηελ άιιε 

έλα αθξαίν ραθ ν νπνίνο είλαη πην θαιπκκέλνο. Απηή ε νξγάλσζε είλαη αξθεηά 

ιεηηνπξγηθή  θαη επηηξέπεη ζηνλ θάζε παίθηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο αηνκηθέο ηνπ 

ηθαλόηεηεο. Ο εμηξέκ λα εθκεηαιιεύεηαη ηελ θαιή ηνπ ληξίπια ζηελ άθξε θαη λα 

πξαγκαηνπνηεί ζέληξεο ζηε κεγάιε πεξηνρή, ελώ ν άιινο αθξαίνο θεληξηθόο ζα 

παίδεη  κε ηα θεληξηθά ραθ, θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ππεξαξηζκία ζην ρώξν ηνπ 

θέληξνπ, λα δεκηνπξγήζεη ρώξν γηα ην αθξαίν κπαθ, ν νπνίνο κπνξεί λα θάλεη 

επίζεζε από ηελ αθξαία γξακκή. 

(Σαρ παπαθέηω ένα ζκίηζο όπος θαίνεηαι  ηο αζύμμεηπο κένηπο και ζαρ ςπενθςμίζω όηι 

λόγω ηος ο κλαζικόρ εξηπέμ δείσνει να είναι πιο πίζω ππέπει να έσει ηον σώπο ώζηε να 

μποπεί να εκμεηαλλεςηεί ηην ηασύηηηα και ηην καλή ηος νηπίπλα)  



 

Απσέρ πος διέποςν ηην λειηοςπγική οπγάνωζη 

Ειπίδσ όηη νη παξαπάλσ πεξηγξαθέο ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ δηαθόξσλ ζρεκάησλ 

ζηε κεζαία γξακκή, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηθηώλ πνπ κπνξνύλ λα παίμνπλ 

ηνπο δηάθνξνπο ξόινπο κέζα ζηελ θεληξηθή γξακκή ηνπ 4-4-2,  ζα ζαο βνεζήζεη λα 

πάξεηε ηελ απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη θαζνδήγεζε (coaching) ηεο 

κεζαίαο γξακκήο. Ωζηόζν, είλαη ζεκαληηθό λα ζπκεζείηε όηη είλαη ηα αηνκηθά 

ηαιέληα ησλ παηθηώλ πνπ ζα πξέπεη λα ιάβεηε ζνβαξά ππόςε γηα  ηνλ θαζνξηζκό ηεο 

ηαθηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεηε.  Ωο πξνπνλεηήο δελ πξέπεη λα έρεηε ηπθιή 

πξνζθόιιεζε ζε κία κόλν ζπζηεκαηηθή θηινζνθία. Τπάξρνπλ δηάθνξεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, θάζε κηα κε βάζε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαζέζηκσλ παηθηώλ, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ηεο απόθαζήο ζαο, εάλ ζα 

παίμεηε ζε ξόκβν (ή κηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ξόκβνπ) ή ζε κηα γξακκή. 

Όηαλ ε νκάδα έρεη αξθεηνύο ραξηζκαηηθνύο ηερληθνύο παίθηεο κε κέζε, ή θάησ από 

ην κέζν όξν  ηαρύηεηα, (όπσο ζε κία εξαζηηερληθή νκάδα όπνπ παίθηεο κε εκπεηξία 

αιιά κεγάιεο ειηθίαο θαινύληαη λα θαιύςνπλ ην ρώξν ηνπ άμνλα ζην θέληξν), ζα 



πξέπεη λα εμεηάδεηαη κηα κνξθή ηνπ ξόκβνπ ζηελ κεζαία γξακκή. Απηό ην ζρήκα ζα 

βνεζήζεη θξύςεη ηηο ακπληηθέο αδπλακίεο απηώλ ησλ παηθηώλ, (ζα θαιύπηνπλ 

κηθξόηεξν ρώξν θαη απνζηάζεηο, ζα είλαη ιηγόηεξν επάισηνη ζηα αηνκηθά ακπληηθά 

θαζήθνληα, όπσο θαη ζε θάζε κεηαβαηηθή θάζε (transition)), ελώ, επίζεο, ζα 

κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηερληθέο ηνπο ηθαλόηεηεο παίδνληαο ζπλδπαζκνύο ζηνπο 

κηθξνύο ρώξνπο. 

Όηαλ ε νκάδα έρεη ραξηζκαηηθά εμηξέκ, κηα γξακκή ησλ ηεζζάξσλ ή κηα "κε 

γξακκηθή" επζεία ζηε κεζαία γξακκή, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε. Απηό ην ζρήκα 

επηηξέπεη ζηα εμηξέκ λα παίδνπλ ζε ρώξνπο όπνπ ζα κπνξέζνπλ λα εθκεηαιιεπηνύλ 

ηα ηδηαίηεξα ηαιέληα ηνπο.  Όηαλ κηα νκάδα παίδεη άκεζα - γξήγνξα, ή έρεη θαιή 

θπζηθή θαηάζηαζε, ή έρεη θαιύηεξε θπζηθή θαηάζηαζε από ηνπο αληηπάινπο, ζα 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε γξακκή. Απηό ην ζρήκα επηηξέπεη ζηα εμηξέκ λα παίδνπλ ζε 

κεγαιύηεξνπο ρώξνπο θαη ζπρλά λα απεηινύλ ηνλ αληίπαιν κε κπαιηέο ησλ θεληξηθώλ 

ραθ από ηνλ άμνλα, ζηελ πιάηε ηεο άκπλαο (θάζεηεο πάζεο). 

Όηαλ κία νκάδα παίδεη επίζεζε κε ηνπο αθξαίνπο κπαθ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί είηε έλα ζρήκα ξόκβνπ, 

είηε κηα "κε γξακκηθή" επζεία ζηε κεζαία γξακκή. Σν ζρήκα απηό ζα δεκηνπξγήζεη ρώξν γηα ηνπο 

αθξαίνπο κπαθ γηα λα πξνσζεζνύλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ επίζεζε. Αληίζεηα, εάλ νη αθξαίνη κπαθ δελ 

πξνσζνύληαη, ηόηε ε γξακκή είλαη ε θαιύηεξε ιύζε. Η γξακκή ζα παξέρεη θπζηθό πιάηνο θαη ζα 

αληηζηαζκίζεη ηελ έιιεηςε πξνώζεζεο ησλ αθξαίσλ κπαθ. 

Όηαλ ε νκάδα έρεη έλαλ πνδνζθαηξηζηή κε δεζπόδνπζα πξνζσπηθόηεηα ζηε κεζαία γξακκή, ν νπνίνο ζηνλ 

επηζεηηθό ηνκέα είλαη πνιύ θαιόο ζηνπο ζπλδπαζκνύο κε άιινπο, ή έλαλ παίθηε κε πνιύ θαιά ακπληηθά 

ζηνηρεία (έλαλ παίθηε ληθεηή ζηηο κνλνκαρίεο), κηα κνξθή ξόκβνπ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε θαιύηεξε 

ιύζε, δεδνκέλνπ όηη νη ξόινη θαη νη επζύλεο ησλ κέζσλ ζα είλαη έρνπλ πξνθαζνξηζηεί κε κεγαιύηεξε 

ζαθήλεηα, κεηαμύ ησλ παηθηώλ. 

Όηαλ αληηκεησπίδνπκε κηα θαιύηεξε νκάδα, ην ζρήκα ηνπ ξόκβνπ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε θαιύηεξε 

ιύζε,  κηα θαη ε ζπκπαγήο ηνπ θύζε ην θαζηζηά πνιύ δύζθνιν λα ζπάζεη ζε θεληξηθό επίπεδν. Αληίζεηα 

όηαλ επηβάιιεηαη λα ζθνξάξνπκε ή λα επηηεζνύκε, ε γξακκή ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ε ηδαληθή ιύζε. Οη 

αθξαίνη ζα δεκηνπξγήζνπλ ην θπζηθό πιάηνο θαη ζηηο δύν πιεπξέο, θαη κπνξνύλ έηζη λα εθκεηαιιεπηνύλ 

ηνπο ρώξνπο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη απηό ην ζύζηεκα ζηηο άθξεο. Επηζεκαίλσ όηη όια ηα άλσ 

παξαδείγκαηα βαζίδνληαη ζηα ηαιέληα πνδνζθαηξηζηώλ ή ζε θαηαζηάζεηο κέζα ζην παηρλίδη. Οη 

παξάγνληεο απηνί ζα πξέπεη λα είλαη ηα θπξίαξρα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο. 


