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PRESSING: Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 

του Jim K. Από την ιστοσελίδα overlap.gr 

 

Τν overlap.gr ζέισληαο λα δηεηζδύζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ζηηο πνδνζθαηξηθέο 

ηαθηηθέο θαη νδεγίεο ησλ πξνπνλεηώλ, παξνπζηάδεη κηα ζύληνκε αλάιπζε ηνπ 

δεκνθηινύο pressing. Οη θίιαζινη ηνπ πνδνζθαίξνπ πνπ επηδηώθνπλ ην ζέακα θαη ην 

επηζεηηθό πνδόζθαηξν, ζίγνπξα ζα ζέιαλε λα βιέπνπλ αλειέεην pressing από ηελ 

αγαπεκέλε ηνπο νκάδα. Όκσο ε εθαξκνγή ηνπ pressing δελ είλαη έλα … θαπξίηζην 

ηνπ πξνπνλεηή αιιά αληηζέησο, όπσο ζα δηαπηζηώζεηε θαη παξαθάησ, απαηηεί 

δνπιεηά από ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη θπζηθά απαηηεί πνδνζθαηξηζηέο κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Όπνηνο ζπκάηαη ηελ νκάδα ηεο Ν. Κνξέαο ζην 

Μνπληηάι ηνπ 2002, ζα ζπκάηαη θαη ην εληππσζηαθό pressing πνπ δηέζεηε εθείλε ε 

νκάδα. Ο Γθνύο Χίληηγθ είρε δνπιέςεη κε ηνπο λνηηνθνξεάηεο δηεζλείο γηα 4 κήλεο 

πάλσ ζηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ pressing. 

Οπισμόρ 

Τν pressing είλαη ε πξνζπάζεηα πίεζεο ηνπ αληίπαινπ όηαλ απηόο έρεη ηελ θαηνρή ηεο 

κπάιαο. Είλαη κηα επηζεηηθή ηαθηηθή θαη ζπλδέεηαη κε ηελ επιθετική άμςνα ζε όιν ην 

γήπεδν. 

Πποϋποθέσειρ 

Η βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ pressing είλαη νη παίρηεο λα έρνπλ ηελ 

λοοηροπία λα επηηίζεληαη με ή σωπίρ ηε κπάια. Επίζε ζα πξέπεη: 

1. Οη παίρηεο λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε θπζηθή θαηάζηαζε 

2. Να δηαζέηνπλ ηελ γλώζε γηα ην πώο πξέπεη λα πηέδνπλ (ζέζε παηθηώλ θαη 

«γσλίεο» ηεο πίεζεο) 

3. Να ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη παίρηεο πνπ εγνύληαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα πίεζε 

Οη παίρηεο ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Αληνρή 

 Ταρύηεηα 

 Επθηλεζία 
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 Ννεηηθή ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο κέζα ζην παηρλίδη 

 Πεξηθεξεηαθή όξαζε 

 Ιθαλόηεηα πξόβιεςεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ αληίπαινπ 

 Σπγθέληξσζε 

 Οκαδηθό πλεύκα 

 Δπλακηθόηεηα ζην καξθάξηζκα 

 Ιθαλόηεηα ζην παηρλίδη 1 ελαληίνλ 1, 2 ελαληίνλ 2 θηι. 

Με κηα πρώηε καηηά βιέποσκε όηη ζε θακία περίπηωζε δελ ηαηρηάδοσλ όιοη οη παίτηες 

ζε κηα οκάδα ποσ ζέιεη λα αζθεί πίεζε ζε όιο ηο πιάηος θαη κήθος ηοσ γεπέδοσ. 

Χαπακτηπιστικά τος pressing 

 

Τν γήπεδν ρσξίδεηαη κε κηα λνεηή γξακκή ζηα δύν. Αλάινγα κε ην πνπ βξίζθεηαη ε 

κπάια, ππάξρνπλ δύν πιεπξέο: Η αδύλακε θαη ε δπλαηή πιεπξά. 

Τν γήπεδν ρσξίδεηαη κε κηα θάζεηε λνεηή γξακκή ζηα δύν. Αλάινγα κε ην πνπ 

βξίζθεηαη ε κπάια, ππάξρνπλ δύν πιεπξέο: Η αδύλακε θαη ε δπλαηή πιεπξά. Όπσο 

είλαη θπζηθό ε δπλαηή πιεπξά είλαη εθείλε όπνπ ππάξρνπλ νη πεξηζζόηεξνη παίρηεο. 

Η πίεζε εθαξκόδεηαη πάληνηε ζηελ δπλαηή πιεπξά θαη όηη αλαθέξνπκε από εδώ θαη 

θάησ γηα ηελ πίεζε, αλαθέξεηαη ζηνπο παίρηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ δπλαηή πιεπξά. 

Αλ νη παίρηεο έρνπλ θαιέο ηνπνζεηήζεηο θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξεζάξνπλ, 

ηόηε κπνξνύλ λα κεηώζνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ην πιάηνο θαη ην κήθνο όπνπ 

θπθινθνξεί ε κπάια. Σθνπόο ησλ παηρηώλ πνπ πηέδνπλ είλαη είηε λα βξεζνύλ κε 

παξαπάλσ παίρηεο ζην ζεκείν όπνπ βξίζθεηαη ε κπάια, είηε λα βξεζνύλ ζε 

θαηαζηάζεηο 1 ελαληίνλ 1 ή λα νδεγήζνπλ ηνλ αληίπαιν ζε ιαλζαζκέλεο πάζεο. 

Τέινο νη παίρηεο πνπ βξίζθνληαη καθξηά από ηε κπάια πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηνλ 

ρώξν θαη ηνπο αληηπάινπο θαη λα είλαη πάληα έηνηκνη είηε λα δερζνύλ πάζα (ύζηεξα 

http://174.120.155.194/~overlap/wp-content/uploads/2010/09/pressing_weak_strong.jpg
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από θιέςηκν) είηε λα θόςνπλ κηα ελδερόκελε πάζα (έθξεμε, ηαρύηεηα θαη 

ζπγθέληξσζε είλαη θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο). 

 

Η πίεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ επίζεζε ή ζην θέληξν. Καη ζηηο δύν πάλησο 

πεξηπηώζεηο εθαξκόδεηαη ζηα άθξα ηνπ γεπέδνπ. 

Η πίεζε εθαξκόδεηαη είηε ζην ρώξν ηεο επίζεζεο είηε ζην ρώξν ηνπ θέληξνπ. Πάλησο 

θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ε πίεζε εθαξκόδεηαη ζε πιάγηνπο ρώξνπο, ζε ρώξνπο θνληά 

ζηελ γξακκή ηνπ πιάγηνπ άνπη. Τν πνπ ζα γίλεη ε πίεζε εμαξηάηαη από ην ζθνπό πνπ 

έρεη ν θάζε πξνπνλεηήο θαη ζα ην αλαιύζνπκε παξαθάησ. 

Πεπιπτώσειρ ευαπμογήρ 

Τν pressing ζπλήζσο εθαξκόδεηαη ζε θάπνηα από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

 Μέγεζνο & θαηάζηαζε γεπέδνπ / Κιίκα: Έλα θαθό αγσληζηηθό ηεξέλ (είηε 

ιόγσ βξνρήο είηε ιόγσ θαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ρόξηνπ) απνηειεί θαιή 

πεξίπησζε γηα πίεζε. Σε έλα ηέηνην γήπεδν ν αληίπαινο είλαη εύθνιν λα θάλεη 

ιάζνο πάζα κε απνηέιεζκα λα θεξδηζεί ε θαηνρή. Επίζεο ζε πεξίπησζε 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο ην pressing δελ είλαη θαη ηόζν θαιή ηδέα ιόγσ 

ζσκαηηθήο εμάληιεζεο ησλ παηρηώλ. 

 Σθνξ θαη ππνινηπόκελνο ρξόλνο: Όηαλ κηα νκάδα ράλεη αιιά είλαη θνληά ζην 

ζθνξ (0-1, 1-2) ηόηε ην pressing είλαη κηα θαιή κέζνδνο γηα ηελ ηζνθάξηζε ή 

αθόκα θαη ηελ λίθε. Αληίζεηα ε νκάδα πνπ θεξδίδεη ζπλήζσο ζηακαηά ην 

pressing θαη αθνζηώλεηαη ζην λα θξαηήζεη ην ζθνξ όζν ην παηρλίδη πιεζηάδεη 

πξνο ην ηέινο ηνπ. 

 Έδξα: Όηαλ κηα νκάδα αγσλίδεηαη ζηελ έδξα ηεο, ν θόζκνο πεξηκέλεη 

ζπλήζσο λα είλαη θαη ε ληθήηξηα νπόηε ην pressing είλαη πηό απνηειεζκαηηθό. 

http://174.120.155.194/~overlap/wp-content/uploads/2010/09/pressing_locations.jpg
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 Τερληθή θαηάξηηζε αληηπάισλ: Όηαλ ν αληίπαινο δηαζέηεη ακπληηθνύο θαη 

πιάγηνπο παίρηεο κε κέηξηα ηερληθή, ην pressing έρεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

 Τξόπνο αλάπηπμεο ηνπ αληίπαινπ: Αλ ν αληίπαινο αγσλίδεηαη κε καθξηλέο 

κπαιηέο από ην ρώξν ηεο άκπλαο, ηόηε ην pressing ίζσο λα κελ είλαη θαιή 

ηδέα κηαο θαη κέλεη εθηεζεηκέλε ε άκπλα. Αληηζέησο αλ ν αληίπαινο 

αλαπηύζζεηαη κε θνληηλέο πάζεο ηόηε ην pressing επηβάιιεηαη. 

Πότε ξεκινάει το pressing 

Τν pressing κπνξεί λα μεθηλήζεη ζε θάπνηα από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

 Η κπάια γπξλάεη ζηνλ ηεξκαηνθύιαθα 

 Η κπάια πεγαίλεη ζε έλα από ηνπο θεληξηθνύο ακπληηθνύο 

 Η κπάια επηζηξέθεηαη πίζσ ζε θάπνηνλ ακπληηθό πνπ δελ δηαζέηεη θαιή 

ηερληθή 

 Η κπάια πεγαίλεη ζε θάπνην αληίπαιν θνληά ζηε γξακκή ηνπ πιάγηνπ άνπη 

 Όηαλ ράλεηαη ε θαηνρή νπόηε θαη νη παίρηεο βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζηε 

κπάια 

Pressing στη επίθεση και το κέντπο 

 

Σθνπόο ηεο πίεζεο ζηελ επίζεζε είλαη λα θιεηζηεί ν αληίπαινο ζην δηθό ηνπ "κηζό", 

λα θαηαζηξέςεη ηελ αλάπηπμε θαη λα θεξδηζεί ε θαηνρή ηεο κπάιαο θνληά ζηελ 

άκπλα ηνπ αληίπαινπ. 

Τν pressing ζηελ επίζεζε πνιιέο θνξέο νλνκάδεηαη θαη high-pressure pressing (ή πηό 

γλσζηό ζε καο… «πίεζε ςειά»). Σε απηή ηε πεξίπησζε όινη νη παίρηεο μεληθνύλ 

ακέζσο λα ακύλνληαη θαη νιόθιεξε ε νκάδα θηλείηαη κπξνζηά. Ο παίρηεο πνπ 

βξίζθεηαη πηό θνληά ζηε κπάια θηλείηαη πξνο απηήλ θαη νη ππόινηπνη παίρηεο 

http://174.120.155.194/~overlap/wp-content/uploads/2010/09/pressing_attack.jpg
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καξθάξνπλ ηνπο αληίπαινπο θαη ην ρώξν κεηαμύ εθείλσλ θαη ηεο κπάιαο. Σηελ 

αδύλακε πιεπξά δελ ππάξρεη καξθάξηζκα αθνύ κηα κεγάιε κπαιηά ζηελ αληίζεηε 

πιεπξά από ηνλ αληίπαιν είλαη ξηςνθίλδπλε. Ο ηεξκαηνθύιαθαο ιεηηνπξγεί σο 

ιίκπεξν θαη είλαη έηνηκνο λα θόςεη κηα ελδερόκελε καθξηλή κπαιηά. Όινη νη παίρηεο 

θηλνύληαη σο έλα «ζπκπαγέο ζύλνιν» θαη πξνζπαζνύλ λα σζήζνπλ ηνλ αληίπαιν 

πξνο ηε γξακκή ηνπ θόξλεξ. 

 

Σθνπόο ηεο πίεζεο ζην θέληξν είλαη λα θαζπζηεξήζεη ε αλάπηπμε ηνπ αληίπαινπ θαη 

ηαπηόρξνλα λα νξγαλσζεί ε νκάδα ζηελ άκπλα 

Σην pressing ζην ρώξν ηνπ θέληξνπ, νη παίρηεο μεθηλνύλ ηελ πίεζε όηαλ ε κπάια 

βξεζεί θνληά ζηελ κεζαία γξακκή. Οη ακπληηθνί νξγαλώλνληαη ζην ρώξν ηεο άκπλαο, 

κέλνληαο όκσο θνληά κε ηε κεζαία γξακκή. Τν ηερλεηό offside κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηή ηε θάζε ώζηε λα εγθισβίζνπλ ηνλ αληίπαιν ζε κηθξόηεξν 

ρώξν. Σε απηό ηνλ ηξόπν πίεζεο ζθνπόο ησλ παηρηώλ είλαη λα σζήζνπλ ηνπο 

αληίπαινπο πξνο ηελ πιάγηα γξακκή ηνπ άνπη. Επίζεο όηαλ ράλεηαη ε θαηνρή νη 

παίρηεο δελ μεθηλνύλ ακέζσο ηελ πίεζε αιιά πεξηκέλνπλ ε κπάια λα κεηαθεξζεί ζην 

θέληξν ή λα ζπκβεί θάπνην άιιν γεγνλόο (όπσο ην λα πάεη ζε θάπνην πιάγην παίρηε 

κε θαθή ηερληθή θαηάξηηζε). Ο ηεξκαηνθύιαθαο θαη πάιη ζε ξόιν ιίκπεξν είλαη ζε 

εηνηκόηεηα ώζηε λα αλαθόςεη θάζεηεο πάζεο. 

Επίλογορ 

Δείηε θαη ην παξαθάησ βίληεν ηεο Μπαξηζειόλα θαη ηεο πίεζεο πνπ αζθεί ζηελ 

Άξζελαι ζην πεξζηλό παηρλίδη γηα ηα εκηηειηθά ηνπ Τζάκπηνλο Λίγθ. Σην 1:03 ηνπ 

http://174.120.155.194/~overlap/wp-content/uploads/2010/09/pressing_midfield.jpg


~ 6 ~ 
 

βίληεν κπνξείηε λα δείηε ηελ πίεζε πνπ αζθνύλ νη Καηαιαλνί θαη πξνζέμηε πσο 

αλεβάδνπλ ηελ πίεζή ηνπο όηαλ ε κπάια θηλείηαη ζε πιάγηνπο ρώξνπο. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=r-57duMA_78&feature=player_embedded 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=r-57duMA_78&feature=player_embedded

