
Εισαγωγικόσημείωμα

Υπάρχειέναςμύθοςότιτοτένιςκαιειδικότερατοτένιςστηντροχοκαρέ
κλαείναιδύσκολο.Τοενλόγωβιβλίοπραγματεύεταιαυτήτηνενότητα«Ο
ρόλοςτουπροπονητήτένιςκαιτένιςσετροχοκαρέκλα».
Σκοπόςείναιηδιερεύνησητωνδυνατοτήτωνπροβολήςανάπτυξηςκαι

εμπέδωσηςτουτένιςκαιτουτένιςσετροχοκαρέκλα,ναπαρουσιάσειμεαπλό
τρόποτιςμικρέςδιαφορέςτουτένιςσετροχοκαρέκλαμετοτένιςκαινα
γίνεικατανοητόότιοκάθεπροπονητήςτένιςκαιαθλητήςσετροχοκαρέκλα
μπορείναασχοληθείενεργάσεεπίπεδοαναψυχήςήπρωταθλητισμού.
Θαμπορούσεναχαρακτηριστείέναςαπλόςπρακτικόςοδηγόςγιακάθε

προπονητήτένις,προσπαθώνταςναπαρουσιάσειμιαγενικήκατευθυντήρια
γραμμήδιδασκαλίαςμεόσονδυνατόπερισσότερεςπαραμέτρους.
Άλλωστεμιαβασικήδιαφοράμεταξύενόςκακούκαικαλούδασκάλου

είναιτογεγονόςότιοπρώτοςπροτείνειτηνιδανικήμέθοδοενώοδεύτερος
προτείνειπολλούςτρόπουςκαιδρόμους,απότουςοποίουςομαθητήςεπι
λέγειτονκαταλληλότεροκαιαποτελεσματικότερογι΄αυτόν.
Αυτό που θα προσπαθήσει να προτείνει το εν λόγω βιβλίο στους

προπονητέςτένις,αθλητές,φοιτητέςτωνΤ.Ε.Φ.Α.Ακαιπαράγοντεςτουτένις,
είναιμιααναλυτικήαναφοράτουρόλουκαιτουέργουτουπροπονητήστη
σύγχρονηεποχή.Παράλληλαμπορείνακαταστείέναςχρήσιμοςπρακτικός
οδηγόςεκμάθησηςτηςβασικήςτεχνικήςκαιπροπόνησηςστοτένιςγιατους
φοιτητέςτωνΤ.Ε.Φ.Α.Α..Τοκαινοτόμοστοιχείοτουενλόγωβιβλίουείναιτο
τένιςσετροχοκαρέκλα,τοοποίο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μεγάλη 
άνθιση στο εξωτερικό.

Καλήανάγνωση,

Οισυγγραφείς.



ΑντίΠρολόγου

Η ε ξέ λι ξη και ευ ρεί α ε ξά πλω ση της α ντι σφαί ρι σης στη χώ ρα μας τα τε-
λευ ταί α χρό νια, υ πο χρε ώ νει ό λο και πε ρισ σότε ρο τους ει δι κούς να α σχο λη-
θούν ε πι στη μο νι κά με το ά θλη μα αυ τό. Με το βι βλί ο αυ τό που μέ χρι στιγ μής 
έ λει πε α πό τον ελ λη νι κό χώ ρο και πραγ μα τεύ ε ται τον ρό λο του προ πο νη τή 
α ντι σφαί ρισης και τις αυ ξη μέ νες υ πο χρε ώ σεις του στις ο ποί ες πρέ πει να 
α ντα πο κρι θεί, πε τυ χαί νουν οι συγ γρα φείς μια και νο τό μο ώ θη ση προς την 
κα τεύ θυν ση αυ τή. Πα ράλ λη λα γί νε ται α να φο ρά στις δυ να τό τη τες που δί νο-
νται σε ά το μα με ει δι κές α νά γκες να α σχο λη θούν με το ά θλη μα(wheelchair 
tennis) και δια μορ φώ νε ται έ να νέ ο πε δί ο δρά σης για τις κα τη γό ριες αυ τές 
των συ νάν θρω πων μας. 

Γκοδόλιας Γεώργιος 
Χει ρουρ γός Ορ θο πεδι κός,
Κα θη γη τής Α θλη τια τρι κής,

                                        Δη μο κρί τειο Πανε πι στή μιο Θρά κης.



Λί γες α ρά δες για την α ντι σφαί ρι ση στην τρο χή λα τη 

κα ρέ κλα … 

Ί σως να εί ναι δύ σκο λο να προ σπα θή σεις να «ε γκλω βί σεις» μέ σα σε με-
ρι κές λέ ξεις ό λα ε κεί να τα συ ναι σθή μα τα που σε κατα κλύ ζουν α σχο λού με-
νος με έ να τό σο ε ντυ πω σια κό και ταυ τό χρο να τό σο ε πίπο νο και δύ σκο λο 
ά θλη μα. 

Κατ’ αρ χήν, ό μως, θα πρέ πει να διευ κρι νι στεί μί α πά για, θε με λιώ δης αρ χή 
(της γρά φου σας και ό χι μό νον), ό τι δη λα δή δεν υ πάρ χει α θλη τι σμός αρ τι-
με λών αν θρώ πων και α να πή ρων, πε ρι πα τη τι κών αν θρώ πων και αν θρώ πων 
με κι νη τι κές δυ σκο λί ες και ι διαι τε ρό τη τες. Ο α θλη τι σμός εί ναι έ νας, δεν 
έ χει διά φορες τα χύ τη τες, δεν πα ρου σιά ζει διά φο ρα ε πί πε δα, ό πως δη λα δή 
και οι άν θρωποι που εί ναι με τα ξύ τους ι σά ξιοι και ι σό τι μοι.1 Συ να κό λου θα 
κά θε άν θρω πος που α σχο λεί ται με τον α θλη τι σμό εί τε εί ναι τυ φλός εί τε 
κου φός εί τε εμ φα νί ζει κά ποια κι νη τι κή δυ σκο λί α εί τε εί ναι «καθ’ ό λα ε ντά-
ξει» άν θρω πος, προ σπα θεί, ι δρώ νει, κο πιά ζει, ε πι μέ νει και υ πο μέ νει, α γω νιά 
και α γωνί ζε ται για την κα λύ τε ρη ε πί δο ση.  

Κατ’ α νά λο γο τρό πο και η α ντι σφαί ρι ση στην τρο χή λα τη κα ρέ κλα δεν 
έ χει τί πο τε να ζη λέ ψει και τί πο τε να υ στε ρή σει έ να ντι της α ντι σφαί ρι σης. 
Μά λι στα εί ναι α κό μη πιο τε χνι κό και πιο δύ σκολο ά θλη μα, κα θώς ο α θλη-
τής δεν έ χει να α ντι με τω πί σει και να χει ρι στεί με δεξιο τε χνί α δύ ο ε ξω τε ρι-
κά α ντι κεί με να, δη λα δή την μπά λα και τη ρα κέ τα, αλ λά και έ να τρί το, την 
τρο χή λα τη κα ρέ κλα. 

Ταυ τό χρο να ό μως εί ναι και έ να ι διαί τε ρα εντυ πω σια κό ά θλη μα, που συ-
νε παίρ νει κά θε θε α τή α πό τα πρώ τα κιό λας λε πτά πα ρα κο λού θη σής του. 
Ε πί σης εί ναι έ να ά θλη μα με το ο ποί ο δύ να ται να α σχολη θεί ο κα θέ νας εί τε 
πα ρου σιά ζει κι νη τι κές δυ σκο λί ες εί τε ό χι, κα θώς το μό νο που α παι τεί ται, 
εί ναι να κα θί σει ο α θλη τής μέ σα σε μί α τρο χή λα τη κα ρέκλα – ει δι κά δια-
μορ φω μέ νη για το ά θλη μα2 – και να α νταλ λά ξει με ρικές «μπα λιές».

Συ νε πώς το μό νο που σας προ τεί νω εί ναι να αδράξετετηνευκαιρίακαι 
να μπεί τε στον πει ρα σμό να δο κι μά σε τε να παί ξε τε αυ τό το παι χνί δι …

Ευαγ γε λί α Π. Πα ντερ μα λή

1. Πε ραι τέ ρω ό μως εί ναι έ να με γά λο θέ μα συ ζη τή σε ως (που δεν εί ναι της πα ρού σας), για τί 
ο α θλη τι σμός, σε πα γκό σμιο επί πε δο, διαρ θρώ νε ται τό σο α ντί θε τα με τα προ λε χθέ ντα.
2. Η τρο χή λα τη κα ρέ κλα που χρη σι μο ποιεί ται στον εν λό γω τύ πο α ντισφαί ρι σης πα ρου σιά-
ζει με γά λο «ά νοιγ μα» των δύ ο βα σι κών ρο δών (δη λα δή οι δύ ο ρό δες μα ζί με τον ά ξο να του 
σώ μα τος της κα ρέ κλας δη μιουρ γούν μί α ι διαί τε ρα με γά λη αμ βλεί α γω νί α), δεν έ χει δύ ο αλ λά 
μί α πρό σθια ρό δα, είναι κα τα σκευα σμέ νη α πό πο λύ ε λα φριά υ λι κά κλπ. 



Λίγα λόγια για το βιβλίο

Θα μπο ρού σα να πω ό τι η μό νη δια φο ρά  ε νός αρ τι με λή α θλη τή α πό έ ναν 
με κι νητι κό πρό βλη μα (α νά πη ρο), εί ναι ο τρό πος με τον ο ποί ο κι νού νται. 
Πιο συ γκε κριμέ να στο τέ νις ο αρ τι με λής α θλη τής χρη σι μο ποιεί τα πό δια 
του και έ να ζευγά ρι πα πού τσια για τη με τα κί νη σή του και τα χέ ρια του για 
να χει ρί ζε ται τη ρα κέ τα. Α ντί θε τα, ο α νά πη ρος α θλη τής χρη σι μο ποιεί τα 
χέ ρια του με τη βο ήθεια ε νός α μα ξι δί ου υ ψη λής τε χνο λο γί ας και για τη 
με τα κί νη σή του και για το χει ρι σμό της ρα κέ τας. Αυ τό δεί χνει το βαθ μό 
της τε χνι κής κα τάρ τι σης και της φυ σι κής κα τά στα σης που α παι τεί ται α πό 
τον α νά πη ρο α θλη τή προ κειμέ νου να α ντα πε ξέλ θει στην πο λυ πλο κό τη τα 
του α θλή μα τος. 

Ε πο μέ νως το βι βλί ο που κρα τά τε στα χέ ρια σας α πο τε λεί πρω το πο ρί α 
στο χώ ρο του α θλή μα τος και της α να πη ρί ας ταυ τί ζο ντας στο βαθ μό που 
εί ναι α να γκαί ο το τέ νις με το τέ νις σε τρο χή λα το α μα ξί διο πα ρέ χο ντας 
προ πο νη τι κές γνώ σεις και στους δύ ο το μείς.    

Η υ ψη λή ε πί δο ση σε έ να ά θλη μα πά ντα σε συν δυα σμό με την πολ λή 
αλ λά πά νω απ’ ό λα σω στή προ πό νη ση του α θλη τή. Θα πρέ πει ο προ πο νη-
τής να ξέ ρει με ποιους τρό πους θα βελ τιώ σει τον α θλη τή του σε θέ μα τα 
φυ σι κής κα τά στα σης, τεχνι κής, δύ να μης αλ λά και ψυ χο λο γί ας. Σε αυ τό 
ε κτός α πό την ε μπει ρί α του προπο νη τή συμ βά λει κα θο ρι στι κά η διαρ κής 
ε πι μόρ φω σή του, εί τε προ πο νεί α θλη τές αρ τι με λείς εί τε α θλη τές με κά ποιο 
κι νη τι κό πρό βλη μα.

Αλέξανδρος Ταξιλδάρης




