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ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ

Το βι βλί ο:    «Χει ρο σφαί ρι ση: Βή ματα για την Ε πι τυ χί α» α πο τε λεί με τά φρα ση του βι βλί ου:    «Team 
Handball: Steps to Success», που γρά φτη κε α πό τις Reita, E. Clanton και Mary Phyl Dwight και 
εκ δό θη κε στις Η.Π.Α. το 1997 α πό τον Εκ δο τι κό Οί κο Human Kinetics. Η σκέ ψη για τη μετα φο ρά 
του συ γκε κρι μέ νου βι βλί ου στα Ελ λη νι κά προ ήλ θε α πό την α νά γκη παρου σί α σης ε νός συγ γράμ-
μα τος που να πε ρι λαμ βά νει ό λα τα με θο δι κά βή μα τα για την εκμάθηση των ση μα ντι κό τε ρων 
στοι χεί ων του α θλή μα τος της Χει ρο σφαί ρι σης τό σο στη με θο δο λο γί α, ό σο και στην προ ο δευ τι-
κή σει ρά δι δα σκα λί ας των α το μι κών, τμη μα τι κών και ο μα δι κών τε χνι κο τα κτι κών δε ξιο τή των. Το 
βι βλί ο θα μπο ρού σε να α πο τε λέ σει έ να χρή σι μο βο ή θη μα για τους κα θη γη τές φυ σι κής α γω γής 
στην ορ γά νω ση και δο μή των δι δα κτι κών ω ρών στο μά θη μα της φυ σι κής α γω γής, κα θώς και 
για αυ τούς οι ο ποί οι α σχο λού νται με τη χει ρο σφαί ρι ση στις α να πτυ ξια κές η λι κί ες (π.χ., α κα δη-
μί α συλ λό γου).

Εν δε χο μέ νως, η ε πι λο γή για με τά φρα ση ε νός συγ γράμ μα τος α πό μί α χώ ρα χω ρίς ι διαί τε ρη 
πα ρά δο ση στη χει ρο σφαί ρι ση να προ κα λέ σει απο ρί α σε κά ποιους, ι διαί τε ρα αν α να λο γι στεί 
κα νείς ό τι το ά θλη μα στην Ευρώ πη έ χει μί α ι στο ρί α που ξε περ νά τα ε κα τό χρό νια. Ε ντού τοις, 
κρί θη κε ό τι ο τρό πος δο μής και με θο δο λο γι κής προ σέγ γι σης των βα σι κών στοι χεί ων του 
α θλή μα τος που πα ρου σιά ζο νται στο συ γκε κρι μέ νο εγ χει ρί διο ή ταν κά τι που έλ λει πε α πό την 
ελ λη νι κή βι βλιο γρα φί α. Η έλ λει ψη αυ τή εκ φρά στη κε πολ λές φο ρές σε συ ζη τή σεις που εί χα με 
με φοι τη τές και κα θη γη τές φυ σι κής α γω γής. Ε πι πλέ ον, στο σύγ γραμ μα ε κτι μή θη κε ι διαί τε ρα ο 
συ νο πτι κός και ου σια στι κός τρό πος πα ρου σί α σης των πα ρα πά νω στοι χεί ων (π.χ. πε ρι γρα φές, 
σχή μα τα, α να λυ τι κοί πί να κες, δια γράμ μα τα).

Κα τά τη με τα φο ρά του πρω τό τυ που κει μέ νου στα Ελ λη νι κά κα τα βλή θηκε προ σπά θεια να γί νουν 
ό σο το δυ να τό λι γό τε ρες πα ρεμ βά σεις. Στο βαθ μό που έ γι ναν, α φο ρούν κυ ρί ως στα στοι χεί α 
που σχε τί ζο νται α πο κλει στικά με την κουλ τού ρα και τα πρό τυ πα της χώ ρας των συγ γρα φέ ων, 
που ε κτι μήσα με ό τι δεν α ντα πο κρί νο νται στα ελ λη νι κά δε δο μέ να. Ελ πί ζου με η προ σπάθεια αυ τή 
να α πο τε λέ σει το έ ναυ σμα για τη συγ γρα φή και άλ λων α νά λο γων, ή και κα λύ τε ρων, πρω τό τυ-
πων εγ χει ρι δί ων α πό Έλ λη νες συγ γρα φείς. 

Νά τσης Πέ τρος
Πα πðάς Άγ γε λος
Γιά κας Ιω άν νης
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ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ - Βήματα για την επιτυχία

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ Α ΜΕ ΡΙ ΚΑ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚΔΟ ΣΗΣ

Το βι βλί ο: «Χει ρο σφαί ρι ση: Βή ματα για Ε πι τυ χί α» έ χει γρα φεί, για να δώ σει στον αρ χά ριο 
παί κτη τη δυ νατό τη τα να εκ φρά σει τον εν θου σια σμό του γι’ αυ τό το ά θλη μα. Το βι βλί ο ξεκι νά ει 
με τη μά θη ση των βα σι κών κα νο νι σμών και κάνει μια α να φο ρά στις φυ σι κές απαι τή σεις του 
α θλή μα τος. Εί ναι πι στεύ ω των συγ γρα φέ ων ό τι δε χρειά ζε ται κά ποιος να έ χει έ ναν ι διαί τε ρο 
σω μα τι κό τύ πο, για να πε τύ χει στο ά θλη μα της χει ρο σφαί ρι σης, αλ λά μί α κα λή γε νι κή φυ σι κή 
κα τά στα ση και την ε πι θυ μί α να κά νει ε πι θέ σεις και να συ να γω νί ζε ται. Αυ τό το ά θλη μα ε πα φής 
α να μει γνύ ει δύ να μη, τα χύ τη τα, ευ κι νη σί α και α ντο χή με έ ναν προ κλη τι κό, α πό φυ σι κής πλευ ράς, 
τρό πο.

Στο βι βλί ο πα ρου σιά ζε ται έ να προ ο δευ τι κό πρό γραμ μα βελ τί ω σης α το μικών και ο μα δι κών 
δε ξιο τή των. Κα θώς α πο κτώ νται οι δε ξιό τη τες, ε ξα σκού νται σε κα τα στά σεις α πο μί μη σης παι χνι-
διού, προ κει μέ νου να υ πο βο η θη θεί η μάθη ση της κα τάλ λη λης ε κτέ λε σης υ πό συν θή κες πί ε σης, 
που πε ρι λαμ βά νουν ά μυνα, πε ριο ρι σμό χώ ρου, πε ριο ρι σμό χρό νου και φυ σι κή κό πω ση. Η ε ξά-
σκη ση κάτω α πό αυ τές τις συν θή κες βο η θά ει στην α νά πτυ ξη των ι διο τή των της α πο φα σιστι κό τη-
τας και της αυ το πε ποί θη σης, τις ο ποί ες πρέ πει να δια θέ τει κά θε καλός παί κτης.

Ο κα θο ρι σμός των βα σι κών α το μι κών και ο μα δι κών δε ξιο τή των, που ή ταν α παραί τη τος να 
πε ρι λη φθούν, ή ταν το δυ σκο λό τε ρο μέ ρος στο γρά ψι μο του βι βλίου. Υ πήρ ξαν πολ λές δε ξιό-
τη τες που δεν κρί θη κε α πα ραί τη το να πε ρι λη φθούν. Αυ τό το βι βλί ο εί ναι μο να δι κό σε σχέση 
με τα α ντί στοι χα που γρά φτη καν για τη χειρο σφαί ρι ση, κα θώς μας θυ μί ζει ως συγ γρα φείς 
πώς εί ναι να μα θαί νεις στην η λι κί α των εί κο σι ε τών τη χει ρο σφαί ρι ση ως και νού ργιο ά θλη μα 
ε νώ προ η γου μέ νως υ πήρ ξες α θλη τής σε άλ λα α θλή μα τα. Α σχέ τως α πό την η λι κί α, αυ τό το βι-
βλί ο πα ρέ χει ό ,τι χρειά ζε ται κά ποιος για να ευ χα ρι στη θεί το παι χνί δι. Είκο σι χρό νια ε μπει ρί ας, 
καθώς υπήρξαμε παί κτες, προ πο νη τές και δά σκα λοι της χει ρο σφαίρι σης, μας έ χουν μά θει τι 
εί ναι ση μα ντι κό για τον αρ χά ριο παί κτη. Έ χου με δι δά ξει το παι χνί δι σε δα σκά λους, προ πο νη-
τές και πα νε πι στη μια κούς α θλητές, ε νώ ε πί σης, έ χου με προ πο νή σει ό λα τα ε πί πε δα α θλη τών 
Πα ρα ο λυ μπια κών Αγώ νων. Στο βι βλί ο πε ρι λά βα με αυ τές τις βα σι κές δε ξιό τη τες, τα κτι κές και 
στρα τη γι κές που θα ε πέ τρε παν να παι χτεί η χει ρο σφαί ρι ση γρή γο ρα και να εξα σφα λι στεί η θε-
με λί ω ση για την α νά πτυ ξη ε νός παί κτη χει ρο σφαί ρι σης. Οι βα σι κές δε ξιό τη τες που χρειά ζε ται 
κά ποιος, για να παί ξει χει ρο σφαί ρι ση, είναι οι ί διες δε ξιό τη τες που χρη σι μο ποιού νται  σε άλ λα 
α θλή μα τα, ό πως η καλα θο σφαί ρι ση (basketball). Κα τά την α νά πτυ ξη ε νός παί κτη συν δυά ζο νται 
οι φυ σι κές α θλη τι κές δε ξιό τη τες ό πως τρέ ξι μο, άλ μα, ρί ψη και υ πο δο χή.

Η κα τα νό η ση των τα κτι κών και στρα τη γι κών του παι χνι διού εί ναι ε πί σης ση μα ντι κή. Ο ε πί δο-
ξος παί κτης της χει ρο σφαί ρι σης μπο ρεί να δο κι μά σει τις ι κα νό τη τές του στη λή ψη α πό φα σης, 
κα θώς βιώ νει τη γρή γο ρη αλ λα γή κα τα στά σε ων που πε ρι λαμ βά νει το παι χνί δι. Μπο ρεί, ε πί σης, 
να μά θει πώς η α το μι κή βελ τί ω ση συ νει σφέ ρει στην ο μά δα ως σύ νο λο. Έ ξι παί κτες γη πέ δου 
και έ νας τερ μα το φύ λα κας δου λεύ ουν μα ζί, ε νώ κά θε έ νας έ χει α το μι κές ευ θύ νες που συ νει σφέ-
ρουν στην ε πι τυ χί α της ο μά δας.
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Εί τε συμ με τέ χεις στη χει ρο σφαί ρι ση για δια σκέ δα ση και βελ τί ω ση της φυσι κής σου κα τά-
στα σης ή συ να γω νί ζε σαι σο βα ρά με φι λο δο ξί α να γί νεις Ο λυμπιο νί κης, η α γά πη σου για τη 
χει ρο σφαί ρι ση θα α να πτύσ σε ται, κα θώς βιώ νεις το παι χνί δι και βελ τιώ νεις την α πό δο σή σου. 
Η χρη σι μο ποί η ση αυ τού του βιβλί ου θα έ πρε πε να γί νε ται μέ σω των βη μά των που προ τεί νο νται, 
αλ λά λαμ βάνο ντας υ π΄όψιν κά θε φο ρά τον α το μι κό σου ρυθ μό βελ τί ω σης. Με το τα κτι κό παίξι-
μο του παι χνι διού μπο ρούν να δη μιουρ γη θούν οι συν θή κες για τη βελ τί ω ση του α το μι κού στυλ 
παι χνι διού και την α νά πτυ ξη πιο προ χω ρη μέ νων τε χνι κών.

REITA E. CLANTON & MARY PHYL DWIGHT




