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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ BODYBUILDING

7 Ελληνικοί Αγώνες 
2009
Αποτελέσματα αγώνων
WABBA – Π.Ε.Σ.Δ. Πανελλήνιο
NABBA – WFF Πανελλήνιο
από την ομάδα του bodybuilders.gr

Fit συνταγεσ

15 
Κοτόπουλο 
σε Κόκκινη 
Σάλτσα
από την Ειρήνη Τζάνε

16 Υγιεινά 
Muffins
από την ομάδα του 
bodybuilders.gr

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

20 Επίδραση της Αεροβικής 
Άσκησης
Πολλοί από εμάς που έχουμε σαν αγαπημένη μας ενασχόληση 
την προπόνηση με βάρη, κοιτάζουμε για διάφορους λόγους 
εκτός από τη λιπόλυση, να προσθέσουμε στη καθημερινή μας 
γυμναστική άλλοτε πολλή κι’ άλλοτε λίγη αεροβική προπόνη-
ση, ανάλογα με τις ανάγκες του καθ’ ενός.
από τον Σταύρο Παπαδόπουλο, Mr Hellas 2003,2005

διατροφη

18 Οδηγός Φουσκώματος
Σ’ αυτόν τον οδηγό θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε για-
τί  ορισμένες τροφές μας πειράζουν. Να μπορείτε να διακρίνε-
τε τη διαφορά μεταξύ διατροφικής αλλεργίας, δυσανεξίας και 
τροφικής δηλητηρίασης. 
από τον Ανδρέα Ζουρδό, M.Sc. Human Nutrition

συνεΝΤΕΥΞεις

8 Παντελής Σταυρουλάκης
Η στήλη αυτή είναι αφιερωμένη σε νέους ανερχόμενους αθλη-
τές του ελληνικού χώρου. Η πρώτη μας παρουσίαση είναι για 
έναν αθλητή ο οποίος πρωταγωνίστησε στους Juniors στο πα-
νελλήνιο και το Mr. Κρήτη της NAC αλλά και εντυπωσίασε στο 
Hellas της Π.Ε.Σ.Δ.
από την ομάδα του bodybuilders.gr

fat loss

26 
25 Τρόποι 
για να Αυξήσετε 
την Απώλεια
Λίπους και 
να Γίνετε 
‘‘Κομμάτια”
Στο άρθρο αυτό θα σας πα-
ρουσιάσω 25 τρόπους και 
στρατηγικές που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε για να 
βελτιώσετε τη δίαιτά σας 
και την προπόνηση σας για 
να επιταχύνετε την απώλεια 
λίπους και να σπάσετε οποι-
οδήποτε πλατώ.
από το www.BurnTheFatDiet.
com

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

11 
Πολυβιταμίνες, 
Low-carb 
Δίαιτες, 
Πρωτεΐνες, 
Μονόζυγο ή 
Τροχαλία...
από τον Γιάννη Κερκινέ, PhD

Τα κείμενα και οι συμβουλές που παρουσιάζονται στο περιοδικό είναι 
μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν 
οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που 
χορηγείται από το γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα 
υγείας. Πριν ακολουθήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα διατροφής ή 
προπόνησης, συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας. 

www.BurnTheFatDiet.com
www.BurnTheFatDiet.com
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ADVANCED TRAINING

38 Προπόνηση και  Τεχνικές για 
Αθλητές Προχωρημένου Επιπέδου.
Σ’ αυτό το τεύχος θα ασχοληθούμε με ένα επίπεδο πιο πάνω 
στο πολύ προχωρημένος, πριν όμως ξεκινήσουμε να αναλύ-
ουμε το πρόγραμμα θα εξηγήσουμε πρώτα για πιο λόγο χρει-
άζεται να κάνουμε τόσο εξειδικευμένα προγράμματα και να 
φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα έντασης, είναι αναγκαίο ή όχι;
από τον Γιάννη Γριμμή, Mr Hellas 2007

ΟΤΑΝ ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ

30 Χρήσιμα 
Tips για την 
Απόκτηση του 
Τέλειου...
Δεν υπάρχει το τέλειο 
σώμα. Αυτό είναι το 
μόνο σίγουρο. Όπως 
επίσης είναι σίγουρο 
πως αν προσπαθήσεις 
σωστά, πάντα καταφέρ-
νεις να βελτιωθείς.
από τον Φάνη 
Αντωνόπουλο

mental strategies

34 10 Μέθοδοι για Αυξημένη 
Απόδοση
Πολλοί από εμάς ψάχνουμε πάντα να βρούμε την τελευταία 
λέξη στους τομείς της διατροφής, της άσκησης και των συ-
μπληρωμάτων. Ξεχνάμε όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο 
στις προσπάθειες μας για αύξηση μυϊκής μάζας ή απώλεια λί-
πους! 
από τον Κώστα Μαραγκόπουλο, NSCA-CPT, M.Sc.

mr. olympia 2009

46 Κάλυψη των Αγώνων
Είδαμε ίσως το πιο ανταγωνιστικό Olympia των τελευταίων 
ετών, με ένα buildup όλους αυτούς τους μήνες, το οποίο δεν 
μας έδινε τη δυνατότητα να προβλέψουμε με σιγουριά τις θέ-
σεις των αθλητών, πόσο μάλλον το νικητή. 
από την ομάδα του bodybuilders.gr

συνεΝΤΕΥΞεις

44 Μιχάλης Κεφαλιανός
Μετά τους τελικούς του Mr. Olympia και την άριστη συμμετο-
χή του Μιχάλη Κεφαλιανού, η ομάδα του site μας εξασφάλισε 
αποκλειστικά σχόλια του Μιχάλη και του προπονητή του Δαυίδ 
Μπαλάσα σχετικά με τον αγώνα και την εμπειρία τους στο Las 
Vegas! 
από την ομάδα του bodybuilders.gr
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Άρθρα
Σταύρος Παπαδόπουλος
Φάνης Αντωνόπουλος
Γιάννης Γριμμής
Ανδρέας Ζουρδός
Γιάννης Κερκινές
Ειρήνη Τζάνε
Tom Venuto
Κώστας Μαραγκόπουλος
Μιχάλης Κεφαλιανός 
Δαυίδ Μπαλάσας
Παντελής Σταυρουλάκης

Επιμέλεια Ιστοσελίδας
Meta4s.net

Σχεδιασμός Τεύχους
adarapti.gr

Υπεύθυνος Φωτογραφιών
Κώστας Μαραγκόπουλος

Διαχείριση – Έκδοση
BODYBUILDERS.GR 
Ακτή Ποσειδώνος 38
Πειραιάς 185 31
Αττική

Marketing - Διαφήμιση
Για διαφήμιση στο περιοδικό μας, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με το τμήμα marketing στο email: 
advertise@bodybuilders.gr

Copyright - Bodybuilders.gr 2009
Όλα τα άρθρα του Bodybuilders.gr eMag είναι ιδιοκτησία 

του ‘‘Bodybuilders.gr - Greek Bodybuilding’’. Απαγορεύεται 
αυστηρά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, είτε ολόκληρη είτε 

τμηματικά.
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Μετά την μεγάλη αποδοχή που είχε το πρώτο μας τεύχος, 
επιστρέφουμε ανανεωμένοι, με ακόμα πιο πλούσιο περιεχόμενο, 
νέο design, αποκλειστικότητες από αγώνες, συνεντεύξεις και 
άρθρα, θέλοντας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και τις 
ανάγκες σας για ένα αμιγώς ελληνικό περιοδικό bodybuilding.

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στους Έλληνες αθλητές και 
τις Ελληνίδες αθλήτριες που κυνηγούν τα μεγάλα τους όνειρα . 
Μιλώντας για μεγάλα όνειρα, στη σελίδα 46 θα διαβάσετε για την 

ιστορική συμμετοχή του Μιχάλη Κεφαλιανού στον μεγαλύτερο αγώνα bodybuilding, το Mr. Olympia 
2009.

Αν κάποιος μου έλεγε πριν 5 χρόνια ότι στις 25 Σεπτεμβρίου θα στεκόμουν στο κοινό του Olympia 
και θα ζητωκραύγαζα για έναν Έλληνα αθλητή, θα τον κοιτούσα με καχυποψία και θα τον θεωρούσα 
ονειροπόλο.. 

Όσο περνούσαν τα χρόνια, κάτι με ενοχλούσε με τα ελληνικά αγωνιστικά δεδομένα και έψαχνα να βρω 
απαντήσεις. «Γιατί», ρωτούσα φίλους Έλληνες αθλητές, «δεν έχουμε καταφέρει να βγάλουμε κάποιον 
στο Olympia, να εκπροσωπηθεί η χώρα μας και σε αυτό το άθλημα;»
  
Οι απαντήσεις που έπαιρνα με άφηναν άφωνο τις περισσότερες φορές, έχοντας προσωπικά ζήσει το 
αγωνιστικό Bodybuilding, κυρίως σε χώρες του εξωτερικού.  

Παρόλα αυτά κάποιος, ξεπερνώντας τις αντιξοότητες της καθημερινότητας και τις δυσκολίες του 
αθλήματος, βρήκε τις δυνάμεις και κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρο της ζωής του. 

Η ιστορία του Μιχάλη Κεφαλιανού είναι σταθμός για το Ελληνικό Bodybuilding. 

Πρέπει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους τους αθλητές που έχουν τα ίδια όνειρα και στόχους 
με τον Μιχάλη και να τους γεμίζει δύναμη και πείσμα να ακολουθήσουν στα βήματά του, χωρίς να 
υπολογίζουν τα εμπόδια και κυρίως χωρίς να σκέφτονται το παρελθόν. 

Το μήνυμα που θέλω να περάσω σε όλους τους αγωνιστικούς αθλητές που έχουν παρόμοια όνειρα, 
είναι να μη σταματήσουν να προσπαθούν και να συνεχίσουν να τα κυνηγούν.

Αν τα κατάφερε ένας αθλητής, τότε μπορούν να τα καταφέρουν και άλλοι. Ήδη ο Μανώλης 
Καραμανλάκης έχει αγωνιστεί στον πρώτο του επαγγελματικό αγώνα στις ΗΠΑ. 

Η αρχή έγινε και τώρα πρέπει να κοιτάμε μόνο μπροστά. Ξετυλίγονται μπροστά μας νέες εποχές για το 
αγαπημένο μας άθλημα, που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα γίνονταν πραγματικότητα.  

Ο δρόμος μπροστά μας είναι πράγματι άγνωστος. Αλλά γιατί να μην μπορούμε να οραματιστούμε 
κι εμείς, η νέα γενιά του ελληνικού bodybuilding, όπως και στα υπόλοιπα αθλήματα, την Ελλάδα στο 
υψηλότερο βάθρο;

Ένας Έλληνας Mr. Olympia…; Γιατί όχι...;

Με Τιμή,
Κώστας Μαραγκόπουλος
Editor-in-Chief
Bodybuilders.gr
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“Ask The Pro” με τον Μιχάλη Κεφαλιανό!

Ο Μεγάλος Έλληνας Πρωταθλητής απαντά στις ερωτήσεις σας.
Πατήστε εδώ για περισόττερες λεπτομέρειες
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11886

Μανώλης Καραμανλάκης
στο Atlantic City Pro 2009

Αποκλειστικές φωτογραφίες & συνέντευξη με τον Έλληνα Πρωταθλητή 
μετά τον αγώνα! 
Πατήστε εδώ για περισόττερες λεπτομέρειες 
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12812

Πλήρης Κάλυψη Mr. Olympia 2009

Μοναδικές Φωτογραφίες από την Ελληνική Αποστολή, 
Δηλώσεις Μιχάλη Κεφαλιανού και Video!
Πατήστε εδώ για περισόττερες λεπτομέρειες 
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/forum.asp?FORUM_ID=50

Ο Ronnie Coleman στην Ελλάδα!

Αποκλειστική συνέντευξη με τον 8 Φορές Mr Οlympia Ronnie Coleman 
στην Ελλάδα!
Πατήστε εδώ για περισόττερες λεπτομέρειες 
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12925

http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11886
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12812
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/forum.asp?FORUM_ID=50
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12925
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WABBA – Π.Ε.Σ.Δ. Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Mr. Hellas

Κατηγορία Juniors
1. Αλέξανδρος Μωυσίδης
2. Παντελής Σταυρουλάκης
3. Κώστας Ρηγόπουλος
4. Αχιλλέας Βησσάρης
5. Ηλίας Συμεωνίδης

Fitness Ανδρών
1. Χριστόφορος Βουλγαρέλης
2. Δήμος Ζαρκαδούλας
3. Παναγιώτης Δημακόπουλος
4. Ευάγγελος Συρίγος 
5. Ιάκωβος Τσατσαρώνης

Body Fitness Ανδρών 
1. Κών/νος Καπετάνος
2. Reza Khaisercost
3. Κίμωνας Χατζηγεωργίου
4. Μάνος Ρήγας
5. Χρήστος Δίπλας

Master’s Ανδρών
1. Χαράλαμπος Σαρακίνης
2. Γιώργος Καγγελάρης
3. Δημήτρης Ζώης
4. Κοσμάς Κοσκινάς
5. Γρηγόρης Μπιρλής

Super Master’s Ανδρών
1. Αθανάσιος Κετούγιας

Fitness Γυναικών
1. Κων/να Κασκάνη
2. Δήμητρα Μουρατίδου
3. Νίκη Καργιατλή

Bodybuilding 3
1. Στέλιος Μπουντούλης
2. Ιωάννης Αλιμπέρτης
3. Γιώργος Κουτουλιάρης

Bodybuilding 2
1. Ελευθέριος Σιδηρόπουλος
2. Osman Sait
3. Elkhan Khortats
4. Αθανάσιος Υφαντόπουλος
5. Yaser Mustafa

Bodybuilding 1
1. Αντώνης Κονδύλης
2. Στόικα Τραιάν
3. Βασίλειος Κατσέλης
4. Γιώργος Αιχμαλωτίδης
5. Μάρκος Ταμπακάκης

OVERALL
1. Αντώνης Κονδύλης
2. Ελευθέριος Σιδηρόπουλος
3. Στέλιος Μπουντούλης

NABBA – WFF Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Hellas

Κατηγορία Fitness Juniors
1. Παύλος Μπαρμπαδάκης
2. Ηλίας Συμεωνίδης
3. Νικόλαος Γεώργιος 
4. Άρης Τασίου

Fitness Ανδρών
1. Πολυχρόνης Δήμας
2. Λεωνίδας Γραβάνης
3. Θεόδωρος Λιόλιος
4. Δημήτρης Σιώρης
5. Σοφοκλής Τζιωρτζής

Fitness Performance Ανδρών
1. Δήμος Ζαρκαδούλας
2. Κων/νος Ραφαϊλίδης
3. Ευάγγελος Περάκης
4. Βαγγέλης Ζαφειρόπουλος
5. Παύλος Κεφάλας

Fitness Athletic Ανδρών
1. Σπύρος Παλικαράς
2. Παναγιώτης Ξένος
3. Χρήστος Αλαφάκης
4. Γεώργιος Ζιακάκης

Fitness Super Body Ανδρών
1. Μάκης Κορνάρος
2. Ηλίας Καρυπίδης
3. Σάββας Τσακιρίδης

Fitness Extreme Body Ανδρών
1. Δημήτρης Γρηγοριάδης
2. Κώστας Καπετάνος

Fitness Ανδρών Άνω Των 40
1. Σοφοκλής Τέιλορ

Fitness Γυναικών
1. Νόρα Κόλλια

Fitness Performance Γυναικών
1. Δήμητρα Μουρατίδου

Bodybuilding Juniors
1. Παύλος Μπαρμπαδάκης
2. Ηλίας Συμεωνίδης 

Bodybuilding Master’s
1. Ιωάννης Αναγνώστου
2. Δημήτρης Μπαρμπαγιάννης

Bodybuilding Κατηγορία 4
1. Ανδρέας Τζεμπενέη
2. Χρήστος Αλαφάκης

Bodybuilding Κατηγορία 3
1. Ιωάννης Αναγνώστου
2. Σταύρος Γιαγτζίδης

Bodybuilding Κατηγορία 2
1. Δημήτρης Γρηγοριάδης
2. Αντώνης Παπκόβ
3. Θεοφάνης Αντωνόπουλος

Bodybuilding Κατηγορία 1
1. Αναστάσιος Βάσσος
2. Γιώργος Καγγελάρης
3. Κώστας Καραίσκος

Για πλήρη αποτελέσματα, περιγραφές 
και φωτογραφίες από όλους τους ελλη-
νικούς αγώνες όλων των ομοσπονδιών, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, www.
bodybuilders.gr

Ελληνικές Επιτυχίες 
Στο Εξωτερικό!!

WABBA Europe 2009

Αντώνης Κονδύλης – 2η θέση 
Overall Ανδρών

Παντελής Σταυρουλάκης – 3η θέση 
Juniors Ανδρών 

Λευτέρης Σιδηρόπουλος – 5η θέση 
Μεσαία Κατηγορία Ανδρών 

Στέλιος Μπουντούλης – 7η θέση 
Χαμηλή Ανδρών  

Άκης Βουλγαρέλης – 6η θέση 
Fitness Ανδρών

Μπάμπης Σαρακίνης – 5η θέση 
στην κατηγορία Masters 

Κων/να Κασκάνη – 3η θέση 
στην κατηγορία Fitness Γυναικών

Πατήστε εδώ για φωτογραφίες & video 
από το WABBA Europe
(link: http://www.bodybuilders.gr/data/main/
forum/topic.asp?TOPIC_ID=11721)

WFF Universe 2009

Φάνης Αντωνόπουλος – 1η Θέση 
Superbody Ανδρών

Κώστας Καπετάνος – 1η Θέση 
Athletic Ανδρών

Δημήτρης Γρηγοριάδης – 5η Θέση 
Κατηγορία Performance

Δήμος Zαρκαδούλας – 2η Θέση 
Fitness Ανδρών

Νόρα Κόλλια – 5η Θέση 
Performance Γυναικών

Δήμητρα Μουρατίδου – 6η Θέση 
Performance Γυναικών

Πατήστε εδώ για φωτογραφίες από την 
Ελληνική αποστολή 

WABBA – Π.Ε.Σ.Δ. Πανελλήνιο
NABBA – WFF Πανελλήνιο

Αλέκος Σιατραβάνης & Νίκος Τσουνάκης
στην απονομή του Overall

Ελληνικοί Αγώνες 2009

www.bodybuilders.gr
www.bodybuilders.gr
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11721
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11721
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12262
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12262


      

ΟΠαντελής Σταυρούλακης 
αποτελεί ένα από τα λαμπρά 
αστέρια του ελληνικού 

bodybuilding και είμαστε σίγουροι 
ότι το ταλέντο του θα αναδείξει 
τη χώρα μας και πάλι στο άμεσο 
μέλλον.

Ηλικία.

22 ετών

Τόπος Διαμονής.

Στο νομό Ηρακλείου, στην 
πανέμορφη Κρήτη.

Χώρος Προπόνησης.

Στο γυμναστήριο “Health & Fitness” 
του Ηλία Βουρεξάκη, παλιού 
πρωταθλητή, εδώ και 8 χρόνια.

Πες μας λίγα λόγια για το πώς 
και πότε άρχισες βάρη.

Τα βάρη ήρθαν στη ζωή μου 

προσπαθώντας να βελτιώσω την 
απόδοσή μου στο ποδόσφαιρο, αλλά 
πολύ γρήγορα με κέρδισαν και έτσι 
έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στο 
ποδόσφαιρο και στα βάρη.
Περιττό να πω με πόση ευκολία 
κέρδισαν τα βάρη και η μπάλα είναι 
μια μακρινή ανάμνηση πλέον.

Τι σε έκανε να θέλεις να 
ασχολήθεις αγωνιστικά με το 
άθλημα;

Ήταν το 2002 όταν παρακολούθησα 
τον πρώτο μου αγώνα από κοντά. 
Στο τέλος του αγώνα είχα πεπειστεί 
πως αυτό είναι που θέλω να κάνω. 
Μετά απλά έπρεπε να κάνω υπομονή 
ωσότου να είμαι έτοιμος σωματικά 
για έναν αγώνα.

Ποιά είναι τα πρότυπα σου 
από επαγγελματίες έλληνες ή 
ξένους;

Από ξένους θα έλεγα Dorian Yates, 
Rich Gaspari, Kevin Levrone, 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η στήλη αυτή είναι αφιερωμένη σε νέους ανερχόμενους αθλητές του 

ελληνικού χώρου. 

Η πρώτη μας παρουσίαση είναι για έναν αθλητή ο οποίος πρωταγωνίστησε στους 

Juniors στο πανελλήνιο και το Mr. Κρήτη της NAC αλλά και εντυπωσίασε στο 

Hellas της Π.Ε.Σ.Δ. τον Ιούνιο που μας πέρασε κατακτώντας τη 2η θέση στους 

Juniors. 

Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώπου στις 28 Ιουνίου στις 

Βρυξέλλες στο Πανευρωπαϊκό της WABBA κατέκτησε την 3η θέση πιάνοντας 

απίστευτη φόρμα.

Dexter Jackson και φυσικά Arnold 
Schwarzenegger.
Από τον ελληνικό χώρο μου άρεσαν 
πολύ ο Σπύρος Μπουρνάζος, 
Μπάμπης Σαρακίνης και οι μεγάλοι 
δύο Αλέκος Σιατραβάνης, Μιχάλης 
Κεφαλιανός. 

Είναι δύο αθλητές που νιώθω πολύ 
τυχερός που τους έχω γνωρίσει, 
γιατί τέτοιοι άνθρωποι σε κάνουν 
να αγαπάς ακόμα περισσότερο το 
bodybuilding.
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Ποιά είναι η αγωνιστική σου 
πορεία μέχρι σήμερα;

Η αγωνιστική μου πορεία ξεκινάει 
από το 2008 και έχει ως εξής:
- Πανελλήνιο NAC 2008 1ος  Junior
- Πανελλήνιο NAC 2008 2ος

Χαμηλή Ανδρών
- Παγκόσμιο NAC 2008 7ος Junior
- Πανελλήνιο NAC 2009 1ος 
Junior και Γενικός Νικητής του 
Mr. Κρήτη

- Πανελλήνιο WABBA 2009 2ος

  Junior
- Πανευρωπαϊκό WABBA 2009 3ος  
  Junior

Ποιά είναι τα αγωνιστικά σου 
σχέδια για το μέλλον;

Πρώτα να είμαι υγιής και όσον 
αφορά το αγωνιστικό πλάνο, έχουμε 
αρχίσει μια προσπάθεια με τον 
προπονητή μου Τάσο Μισαϊλίδη  για 
τον Μάϊο του 2010, όπου ευελπιστώ 
να διατηρήσω τον τίτλο στην 
κατηγορία Junior αλλά και τον τίτλο 
του Mr. Κρήτη, αλλά και μια καλή 
θέση στο εξωτερικό.

Ποιός είναι ο απώτερος στόχος 
σου με τη σωματική διάπλαση;

Για να πω την αλήθεια δεν έχω 
κάνει πολύ μακροχρόνια σχέδια, 
είμαι νέος στο άθλημα και ακόμα το 
πάθος οδηγεί τα βήματά μου. 
Τώρα θα μπορούσα να σου πω 
ακόμα και πως θα ήθελα να γίνω 
επαγγελματίας, όμως δεν ξέρω 
αν θα σκέφτομαι το ίδιο μετά από 

10 δίαιτες, οπότε θα σου πω για 
κάτι σίγουρο: θέλω μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής και μια ζωή στην 
οποία η σωστή διατροφή και η 
γυμναστική θα είναι στο καθημερινό 
πρόγραμμα και το bodybuilding μου 
τα προσφέρει αυτά.

Τι στυλ προπόνησης ακολουθείς 
και πως αλλάζει η διατροφή σου 
σε αγωνιστική περίοδο;

Είμαι οπαδός των ελεύθερων βαρών 
και της βαριάς προπόνησης. Πολλοί 
μου λένε πως κάποια στιγμή θα το 
πληρώσω αυτό με τραυματισμούς, 
όμως εγώ νομίζω πως αν θες να 
βελτιώνεσαι πρέπει να ξεπερνάς 
τον εαυτό σου, οπότε ίσως κι 
ένας τραυματισμός να είναι στο 
πρόγραμμα.

Τώρα για τη διατροφή, την επίβλεψη 
την έχει ο Τάσος Μισαϊλίδης, όμως 
τα βασικά είναι 5-6 γεύματα την 
ημέρα, οι τροφές περιορίζονται 
πολύ σε περίοδο προετοιμασίας: 
κοτόπουλο, γαλοπούλα, ψάρι 
και από υδατάνθρακες: ρύζι, 
πατάτα, βρώμη. Αυτές οι τροφές 
εναλλάσονται σε όλη τη διάρκεια 
της προετοιμασίας με άφθονα 
πράσινα λαχανικά.

Ποιά είναι τα αγαπημένα σου 
συμπληρώματα;

Έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, 
αλλά έχω κατασταλάξει στα εξής: 
Syntha-6 της BSN, Myofusion 

– Plasmajet της Gaspari, Τoren - 
Αmino 1000 της Universal.

Τι συμβουλές θα ήθελες να 
δώσεις στα νέα παιδιά που 
διαβάζουν το περιοδικό μας και 
θέλουν να ασχοληθούν με το 
άθλημα σοβαρά;

Προσωπικά θα τους έλεγα να έχουν 
υπομονή και επιμονή.

To bodybuilding είναι ένα άθλημα 
που επιβραβεύει την υπομονή, 
καθώς επίσης να ενημερώνονται 
συνεχώς, διαβάζοντας αλλά 
και ρωτώντας ανθρώπους που 
πραγματικά γνωρίζουν να 
απαντήσουν στις απορίες τους, ώστε 
να αποφεύγουν τις παγίδες και τα 
λάθη. Και να μη σταματούν να το 
κυνηγούν, γιατί αν αφήσεις κάτι σε 
αφήνει κι εκείνο με τη σειρά του.

Τέλος να σας ευχαριστήσω γι’αυτή 
τη συνέντευξη και να ευχηθώ σε 
όλους τους αθλητές και μη, κάθε 
επιτυχία σε αυτό που έχουν επιλέξει 
να κάνουν και πάνω απ’ όλα υγεία.

Ευχαριστώ πολύ!
Σταυρουλάκης Παντελής

‘‘θέλω μια καλύτερη ποιότητα ζωής και 
μια ζωή στην οποία η σωστή διατροφή 

και η γυμναστική θα είναι στο καθημερινό 
πρόγραμμα και το bodybuilding μου τα 

προσφέρει αυτά’’
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από τον Γιάννη Κερκινέ, PhD

Τα καρύδια ρίχνουν την ολική και την “κακή” χοληστερόλη μέσα σε λίγους μήνες  

(Am J Clin Nutr 90: 56-63, 2009). 
Effects of walnut consumption on blood lipids and other cardiovascular risk factors: a meta-analysis 
and systematic review. 
Banel DK, Hu FB. 
Department of Nutrition and Epidemiology, Harvard School of Public Health, Harvard University, 
Cambridge, MA, USA.  
 
Η μελέτη αυτή μας έρχεται από το Harvard και εξετάζει την επίδραση της κατανάλωσης καρυδι-
ών στα λιπαρά του αίματος καθώς και σε ορισμένους άλλους καρδιακούς παράγοντες κινδύνου. 
Πρόκειται για μετά-ανάλυση, δηλαδή εξέταση στοιχείων προηγούμενης βιβλιογραφίας. Τα καρύδια 
τα γνωρίζουμε ως πολύ καλή φυτική πηγή ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Σε συνολικό δείγμα 
365 ανθρώπων από 13 διαφορετικές μελέτες, βρέθηκε ότι αυξημένη κατανάλωση καρυδιών για διά-
στημα 1-6 μηνών μείωσε σημαντικά την ολική και την LDL χοληστερόλη αφήνοντας ανεπηρέαστη 
την HDL και τα τριγλυκερίδια. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19458020

Οι πολυβιταμίνες, ειδικά η C και η E πιθανώς επιμηκύνουν τη ζωή 
σε γυναίκες 

(Am J Clin Nutr. 2009 Jun;89(6):1857-63). 
Multivitamin use and telomere length in women. 
Xu Q, Parks CG, DeRoo LA, Cawthon RM, Sandler DP, Chen H. 
Epidemiology Branch, National Institute for Environmental Health Sciences, 
National Institutes of Health, USA 
 
Η επιδημιολογική αυτή έρευνα του NIH (Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας) προσπά-
θησε να συσχετίσει το μήκος των “τελομερών” στις γυναίκες, με την κατανάλωση 
πολυβιταμινών. Τα τελομερή είναι οι περιοχές στα ακραία τμήματα των χρωμοσω-
μάτων και θεωρείται ότι η επιμήκυνσή τους (ή η προστασία από την μείωση του 
μήκους τους) οδηγεί σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 586 ενήλικες γυναίκες έλαβαν 
μέρος στη έρευνα, η οποία συμπέρανε ότι η καθημερινή χρήση πολυβιταμίνης οδή-
γησε σε περίπου 5% αυξημένου μεγέθους τελομερή. Αύξηση του μήκους των τελομερών παρατηρήθηκε επίσης με αυξημέ-
νη κατανάλωση βιταμινών C και E από τροφές, ανεξάρτητα από τη χρήση πολυβιταμινούχου σκευάσματος. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19279081

Η ολιγοφρουκτόζη μειώνει την όρεξη και διευκολύνει την απώλεια βάρους 

(Am J Clin Nutr. 2009 Jun;89(6):1751-9). 
Weight loss during oligofructose supplementation is associated with decreased ghrelin and increased peptide YY in overweight and obese 
adults. 
Parnell JA, Reimer RA. 
Faculty of Medicine, University of Calgary, Calgary, AB, Canada. 
 
Τα φρουκτοολιγοσακχαρίδια (“ολιγοφρουκτόζη”) είναι ολιγομερή (τυπικά 3-10 μόρια) φρουκτόζης τα οποία όπως και οι φυτικές ίνες δεν 
χωνεύονται από τον οργανισμό, αλλά ανήκουν στην κατηγορία των πρε-βιοτικών, καθώς βελτιώνουν τη μικροχλωρίδα του παχέος εντέρου. 
48 υγιείς αλλά υπέρβαροι (ΔΜΣ>25) ενήλικες κατανάλωσαν 21 γρ. ολιγοφρουκτόζης την ημέρα ή placebo (μαλτοδεξτρίνη) εκτελώντας κατά 
τ’ άλλα τις κανονικές τους δίαιτες. Μετά από 12 εβδομάδες, το group της ολιγοφρουκτόζης είχε χάσει 1 κιλό ενώ το group του placebo είχε 
πάρει μισό κιλό βάρους. Ο λόγος αυτής της (μικρής) απώλειας οφείλεται κατά τα φαινόμενα με τη μείωση της γκρελίνης (η οποία επηρεάζει 
την όρεξη) και την αύξηση του πεπτιδίου YY. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19386741

Από την πρόσφατη βιβλιογραφία...
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Αρκετοί έφηβοι νομίζουν ότι τρώνε μέχρι και 35% λιγότερες θερμίδες από όσες πραγματικά καταναλώνουν  

(Am J Clin Nutr. 2009 Jun;89(6):1744-50). 
Comparison of self-reported, measured, metabolizable energy intake with total energy expenditure in overweight teens. 
Singh R, Martin BR, Hickey Y, Teegarden D, Campbell WW, Craig BA, Schoeller DA, Kerr DA, Weaver CM. 
Department of Foods and Nutrition and Statistics, Purdue University, West Lafayette, IN 47907-2059, USA. 
 
Η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή μελέτη εξετάζει ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο πρόβλημα, δηλαδή το πόσο πιστεύουμε ότι τρώμε, με το πόσο πραγ-
ματικά τρώμε. 20 κορίτσια και 14 αγόρια ηλικιών 12 έως 15, με ΔΜΣ περίπου ίσο με 27 συμμετείχαν στη μελέτη αυτή για 2-3 εβδομάδες. 
Βρέθηκε ότι υπήρχαν σημαντικές αποκλίσεις της αναφερόμενης εισροής θερμίδων σε σχέση με τις πραγματικές θερμίδες που βρέθηκε ότι 
έκαιγαν, της τάξεως του 35 +/- 20%. Βρέθηκε μάλιστα ότι τις μεγαλύτερες αποκλίσεις τις είχαν οι γυναίκες και οι περισσότερο υπέρβαροι. 
Πιθανώς αυτό εξηγεί γιατί σε ορισμένες μελέτες αν και υπάρχει αύξηση της παχυσαρκίας, δεν αναφέρεται αυξημένη εισροή θερμίδων. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19386746

Οι επί μακρόν low-carb δίαιτες μειώνουν τα τριγλυκερίδια και 
αυξάνουν την HDL (αλλά και την LDL) σε σύγκριση με low-fat 
δίαιτες 

(Am J Clin Nutr. 2009 Jul;90(1):23-32). 
Long-term effects of a very-low-carbohydrate weight loss diet compared with an 
isocaloric low-fat diet after 12 mo. 
Brinkworth GD, Noakes M, Buckley JD, Keogh JB, Clifton PM. 
Preventative Health National Research Flagship, Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization-Human Nutrition, Adelaide, SA, Australia. 
 
Η μελέτη αυτή έρχεται από την Αυστραλία και εξετάζει το πώς επιδρούν δύο 
διαφορετικά είδη διαίτας (μια low-carb και μια low-fat) στην επί μακρόν (1 έτος) 

απώλεια βάρους, λίπους, αλλά και σε διάφορους δείκτες μεταβολικού συνδρόμου, όπως LDL και HDL χοληστερόλη, ινσουλινοαντίσταση, 
κτλ. Υποθερμιδικές δίαιτες ιδίων συνολικών θερμίδων είτε low-carb (P-C-F: 35%-4%-61%) είτε low-fat (P-C-F: 24%-46%-30%) όπου P-C-F 
είναι τα ποσοστά των θερμίδων από πρωτεΐνες-υδατάνθρακες-λιπαρά, αντιστοίχως δόθηκαν σε 118 άνδρες και γυναίκες με τυχαίο τρόπο. 
Μετά από 1 χρόνο έγινε εκτίμηση διαφόρων μεταβολικών παραμέτρων. Περίπου 4 στους 10 συμμετέχοντες παράτησαν την προσπάθεια 
μέσα στο χρόνο, χωρίς ιδιαίτερη διαφοροποίηση μεταξύ δίαιτας low-carb και low-fat. Από όσους τελείωσαν τη δίαιτα, τα δύο group έχασαν 
παρόμοιο συνολικό βάρος μέσα σε ένα έτος, με το low-carb group να χάνει λίγο περισσότερο (14,5 κιλά έναντι 11,5 κιλά στο low-fat group), εκ 
των οποίων λίπος 11,3 κιλά στο low-carb έναντι 9,4 κιλά στο low-fat group, πιθανώς και λόγω αυξημένης ποσότητας πρωτεΐνης (= μεγαλύτε-
ρη σιτιογενής θερμογένεση = αυξημένος μεταβολικός ρυθμός) στο low-carb group. Το κύριο σημείο διαφοράς ήταν στο ότι η δίαιτα low-carb 
μείωσε σημαντικά τα τριγλυκερίδια, αύξησε την HDL, αλλά μαζί και την LDL χοληστερόλη. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19439458

Η γλυκοζυλιωμένη πολυαιθυλενική κρεατίνη ως εναλλακτική της μονοϋδατικής χρειάζεται μικρότερη δόση

(J Strength Cond Res. 2009 May;23(3):818-26). 
Effects of creatine monohydrate and polyethylene glycosylated creatine supplementation on muscular strength, endurance, and power output. 
Ηerda TJ, Beck TW, Ryan ED, Smith AE, Walter AA, Hartman MJ, Stout JR, Cramer JT. 
Department of Health and Exercise Science, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA. 
 
Στη μελέτη αυτή συγκρίθηκε η κλασική μονοϋδατική κρεατίνη (CM) με την νεότερη γλυκοζυλιωμένη πολυαιθυλενική κρεατίνη (PEG) 
σε 58 υγιείς άνδρες ηλικίας 21 ετών κατά μέσο όρο. Το group χωρίστηκε σε 4 υποομάδες οι οποίες έλαβαν α) placebo, β) 5 γρ CM, γ) 1,25 
γρ PEG, δ) 2,5 γρ PEG. Μετά από διάφορα τεστ για εξέταση και αξιολόγηση της δύναμης και της σωματικής μάζας, βρέθηκε ότι αν και σε 
μικρότερες ποσότητες η κρεατίνη PEG αύξησε τη δύναμη (μετρούμενη ως το 1 RM πιέσεων πάγκου και πιέσεων ποδιών) στο ίδιο ποσοστό 
όσο και τα 5γρ. μονοϋδατικής κρεατίνης, χωρίς όμως την αύξηση του σωματικού βάρους και μυϊκής αντοχής η οποία συνοδεύει την μονοϋ-
δατική κρεατίνη. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19387397
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Η λήψη υδατάνθρακα την ώρα της άσκησης δεν επιβραδύνει το χρόνο εμφάνισης κόπωσης κατά τη διάρκεια 
ποδηλασίας 
(J Strength Cond Res. 2009 Jul;23(4):1276-81). 
Carbohydrate ingestion during exercise does not delay the onset of fatigue during submaximal cycle exercise. 
Lacerda AC, Alecrim P, Damasceno WC, Gripp F, Pinto KM, Silami-Garcia E. 
Physiotherapy Department, Federal University of the Jequitinhonha and Mucuri Valleys, Diamantina, Brazil.  
 
Εννέα ποδηλάτες έχοντας φάει κανονικά όλη τη μέρα, εκτέλεσαν σε δύο διαφορετικές ημέρες ποδηλασία στο 66% του VO2max και έλαβαν 
υδατάνθρακα ή placebo κατά τη διάρκεια της άσκησης. Ο υδατάνθρακας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μαλτοδεξτρίνη και λαμβανόταν σε 
ποσότητα 9γρ. ανά 15 λεπτά (μαζί με 150ml νερό). Παρόλη τη διαφορά στη συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα (πολύ πιο ψηλή σε σχέση με 
placebo), η κούραση εμφανίστηκε την ίδια χρονική στιγμή, επομένως φαίνεται ότι η λήψη υδατάνθρακα κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους 
άσκησης δεν προκαλεί μείωση της κούρασης. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19528854

20 λεπτά αερόβιας πριν τα βάρη οδηγούν σε σημαντική μείωση της απόδοσης στα 
βάρη σε ηλικιωμένες γυναίκες 
(J Strength Cond  Res. 2009 Jul;23(4):1252-7). 
The acute influence of two intensities of aerobic exercise on strength training performance in elderly 
women. 
Lemos A, Simao R, Polito M, Salles B, Rhea MR, Alexander J. 
School of Physical Education and Sports, Rio de Janeiro Federal University, Rio de Janeiro, Brazil. 
 
Γυναίκες προχωρημένες ηλικίας (74 ετών κατά μέσο όρο) εκτέλεσαν αερόβια άσκηση σε δύο διαφορε-
τικές εντάσεις της μέγιστης καρδιακής συχνότητας (60% και 80%) και ακολούθως έκαναν ασκήσεις με 
βάρη και όργανα για τα πόδια. Βρέθηκε ότι και για τις δύο εντάσεις, μόλις 20 λεπτά αερόβιας άσκησης 
πριν τα βάρη ήταν ικανά για να μειώσουν σημαντικά την απόδοση και αντοχή στην επακόλουθη άσκη-
ση με βάρη και όργανα. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19528860

Το Red Bull χωρίς ζάχαρη δεν επηρεάζει το χρόνο εμφάνισης κόπωσης κατά τη διάρκεια 
έντονου τρέξιματος 
(J Strength Cond Res. 2009 Jul;23(4):1271-5). 
Effect of sugar-free Red Bull energy drink on high-intensity run time-to-exhaustion in young adults. 
Candow DG, Kleisinger AK, Grenier S, Dorsch KD. 
Faculty of Kinesiology and Health Studies, University of Regina, Regina, Saskatchewan, Canada.  
 
9 άνδρες και 8 γυναίκες μέσης ηλικίας 21 ετών και χωρίς προβλήματα υγείας έτρεξαν μέχρι εξαντλήσεως στο 80% 
του VO2max έχοντας καταναλώσει sugar-free Red Bull με ποσότητα καφεΐνης που αντιστοιχούσε σε 2mg ανά κιλό 
σωματικού βάρους, είτε ισοθερμιδικό ρόφημα placebo παρόμοιας γεύσης που δεν περιείχε καφεΐνη. Δεν βρέθηκαν 
σημαντικές διαφορές στο χρόνο εξάντλησης (~ 12 λεπτά και για τις δύο ομάδες) ή στο γαλακτικό οξύ του αίματος. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19528841

Μονόζυγο ή τροχαλία για περισσότερα κιλά και περισσότερες επαναλήψεις σε άνδρες και γυναίκες; 
(J Strength Cond Res. 2009 May;23(3):1022-8) 
Relationship of lat-pull repetitions and pull-ups to maximal lat-pull and pull-up strength in men and women. 
Johnson D, Lynch J, Nash K, Cygan J, Mayhew JL. 
Human Performance Laboratory, Quincy University, Quincy, Illinois, USA. johnsdo@quincy.edu 
 
Στη συγκεκριμένη μελέτη ερευνήθηκαν δύο ασκήσεις για πλάτη, οι έλξεις σε τροχαλία και οι έλξεις σε μονόζυγο. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε 
το 1 RM και ο αριθμός των επαναλήψεων μέχρι εξάντλησης στο 80% του 1 RM (και στις δύο ασκήσεις, για άνδρες και γυναίκες). Κατά μέσο 
όρο οι άντρες σήκωναν για μία επανάληψη 1,2 φορές το βάρος τους στο μονόζυγο, και 0,9 φορές στην τροχαλία, ενώ οι γυναίκες 0,9 φορές 
στο μονόζυγο και 0,6 φορές στην τροχαλία, δηλαδή στο μονόζυγο κανείς σηκώνει περισσότερο βάρος από ότι στην τροχαλία (ειδικά οι γυναί-
κες). Στο μονόζυγο, οι γυναίκες έβγαζαν περισσότερες επαναλήψεις (~11) στο 80% της μέγιστης από ότι οι άνδρες (~8), ενώ στην τροχαλία ο 
αριθμός των επαναλήψεων ήταν παρόμοιος (10) και για τα δύο φύλα. Ο αριθμός των επαναλήψεων και τα κιλά της μονής επανάληψης βρέθη-
καν ότι συσχετίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με το ποσοστό σωματικού λίπους στους άντρες, απ’ ότι στις γυναίκες. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19387371
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Η γονιδιακή έκφραση του ανδρογονικού υποδοχέα πριν και μετά την άσκηση σε νέους και ηλικιωμένους 
(J Strength Cond Res. 2009 Jul;23(4):1060-7). 
The expression of androgen-regulated genes before and after a resistance exercise bout in younger and older men. 
Roberts MD, Dalbo VJ, Hassell SE, Kerksick CM. 
Applied Biochemistry and Molecular Physiology Laboratory, Health and Exercise Science Department, University of Oklahoma, Norman, 
Oklahoma, USA. 
 
Δύο group, ένα με νέους (περίπου 21 ετών) και ένα με ηλικιωμένους (περίπου 67 ετών) παρομοίου βάρους και ύψους εκτέλεσαν πρόγραμ-
μα γυμναστικής με 3 σετ των 10 επαναλήψεων στο 80% του 1 RM για Smith squat, πρέσα ποδιών και εκτάσεις τετρακεφάλων. Σε όλες τις 
ώρες τα επίπεδα της ελεύθερης τεστοστερόνης στο αίμα ήταν μεγαλύτερα στους νέους από ότι στους ηλικιωμένους, αλλά και η μεταπρο-
πονητική της αύξηση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στους νέους. Τα προπροπονητικά επίπεδα της αυξητικής ορμόνης ήταν ίδια ανεξάρτητα 
ηλικίας, ενώ μετά την προπόνηση αυξήθηκαν και στις δύο ομάδες, με μεγαλύτερη αύξηση πάλι στους νέους. Οι ηλικιωμένοι από την άλλη 
είχαν αυξημένα επίπεδα του ανδρογονικού υποδοχέα σε κατάσταση ηρεμίας. Το σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι ότι η συγκέντρωση 
της προπροπονητικής ελεύθερης τεστοστερόνης συσχετίζεται σε κάποιο βαθμό με την έκφραση των γονιδίων του ανδρογονικού υποδοχέα. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19528872

Πώς η πρωτεΐνη πριν και μετά την άσκηση επηρεάζει την έκφραση 
συγκεκριμένων γονιδίων  
(Amino Acids. 2009 Jul;37(2):297-308). 
Acute and long-term effects of resistance exercise with or without protein ingestion on 
muscle hypertrophy and gene expression. 
Hulmi JJ, Kovanen V, Selanne H, Kraemer WJ, Hakkinen K, Mero AA. 
Department of Biology of Physical Activity, University of Jyvaskyla, P.O. Box 35, 40014 
Jyvaskyla, Finland.  
 
Νέοι άνδρες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, μία που λάμβανε 15γρ. whey πριν και 15γρ. μετά 
από άσκηση με βάρη, μία ομάδα που λάμβανε την ίδια ποσότητα μη θερμιδογόνου placebo 
πριν και μετά την άσκηση, και μια ομάδα που δεν λάμβανε τίποτα ούτε ασκούταν καθόλου. 
21 εβδομάδες μετά η ομάδα με την πρωτεΐνη είχε αυξήσει σημαντικά το μέγεθος των μυών 
της. Η πρωτεΐνη φαίνεται επίσης να ελαττώνει την έκφραση του mRNA της μυοστατίνης και 
της μυογενίνης η οποία συμβαίνει σημαντικά 1 ώρα μετά την άσκηση, ή με λίγα λόγια να 
αλλάζει την έκφραση του mRNA με τρόπο ευνοϊκό για μυϊκή υπερτροφία. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18661258

Τα Ω-3 πολυακόρεστα από ιχθυέλαια σε υψηλές 
ποσότητες καταπραϋνουν το DOMS 
(Clin J Sport Med. 2009 Mar;19(2):115-9). 
The effects of ingestion of omega-3 fatty acids on perceived 
pain and external symptoms of delayed onset muscle soreness 
in untrained men. 
Tartibian B, Maleki BH, Abbasi A. 
Department of Physical Education and Sport Science, Faculty 
of Humanities and Literature, Urmia University, Urmia, Iran. 
 
Βρέθηκε ότι 1,8γρ. Ω-3 πολυακόρεστα την ημέρα μείωσαν 
δραματικά τον πόνο μετά την άσκηση (DOMS) 48 ώρες μετά 
την προπόνηση ποδιών με έμφαση σε έκκεντρες (αρνητι-
κές) επαναλήψεις, ενώ δεν βρέθηκαν διαφορές στον πόνο 
μέτα από 12 ή 24 ώρες. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 
έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες οι οποίες δεν 
βρήκαν σημαντική αντιφλεμονώδη δράση των Ω-3 πολυα-
κόρεστων από ιχθυέλαια για ίδιες ποσότητες, πράγμα που 
δείχνει ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19451765
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της Ειρήνης Τζάνε

          κοτόπουλο 
σε κόκκινη σάλτσα

Το κοτόπουλο αποτελεί μία από τις βασικές τροφές στο διαιτολόγιο ενός bodybuilder.
Σε αυτό το τεύχος σας προτείνουμε έναν εύκολο αλλά παράλληλα πολύ γευστικό τρόπο να το απολαύσετε.
Εξ’ άλλου δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις για να δώσουμε μια άλλη νότα στο γεύμα μας, αρκεί να έχουμε
φαντασία και εφευρετικότητα.
Η παρακάτω συνταγή μπορεί να συνοδεύσει υπέροχα το ρύζι μας ή τις πατάτες.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κόβουμε το στήθος κοτόπουλο σε 
μικρές μερίδες. Τρίβουμε στο τρίφτη 
ή βάζουμε στο μπλέντερ 2 ώριμες 
ντομάτες (αφού τις έχουμε ξεφλουδίσει).
Κόβουμε σε μικρά κομμάτια τις πιπεριές.
Ψιλοκόβουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι.
Ρίχνουμε το κρασί στο τηγάνι και 
αφήνουμε να πάρει βράση ώστε να 
βγουν τα αρώματά του. Ρίχνουμε το 
κοτόπουλο μέχρι να αρχίσει να ροδίζει.
Αφού έχει αρχίσει και ψήνεται και το 
περισσότερο κρασί έχει εξατμιστεί, 
ρίχνουμε το ψιλοκομμένο κρεμύδι και 
ανακατεύουμε μέχρι να μαραθεί.
Προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες 
πιπεριές και ανακατεύουμε. Αργότερα 
προσθέτουμε το χυμό ντομάτας, λίγο 
αλάτι (προαιρετικά) και μια κουταλιά 
της σούπας κέτσαπ. Προσθέτουμε 
λίγες σταγόνες ταμπάσκο (ανάλογα 
το πόσο καυτερό το προτιμούμε) και 
ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα.
Στο τέλος, αφού βγάλουμε το τηγάνι 
από τη φωτιά και αφήσουμε να κρυώσει, 
μπορούμε να προσθέσουμε 1 κουταλιά 
της σούπας ελαιόλαδο.

  Καλή σας όρεξη!

1    στήθος κοτόπουλο

2    ώριμες ντομάτες

1    κρεμμύδι φρέσκο

1/2  ποτήρι λευκό κρασί

2    πιπεριές

1    κουταλιά της σούπας κέτσαπ

      Ταμπάσκο

       Αλάτι

1    κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

ΥΛΙΚΑ



Ζεσταίνουμε το φούρνο στους 200-220 βαθμούς για 10 λεπτά. 
Όσο ο φούρνος θερμαίνεται, φτιάχνουμε το μείγμα για τα muffin, 
ως εξής: Βάζουμε στο ταψί τα ειδικά χαρτάκια για muffin. Ανα-
μειγνύουμε τις μπανάνες, το cottage cheese, τα ασπράδια, το 
baking powder, τη baking soda και την κανέλα όλα μαζί. Σε δια-
φορετικό μπολ αναμειγνύουμε το αλεύρι ολικής αλέσεως και το 
κουάκερ. Έπειτα, βάζουμε όλα τα συστατικά μαζί και αλέθουμε 
ώσπου το μείγμα να γίνει αρκετά πηχτό αλλά όχι στέρεο. Εάν 
χρειαστεί τα βάζουμε στο μπλέντερ. Για κάθε muffin χρησιμο-
ποιούμε 2 κουταλιές της σούπας μείγμα. Βάζουμε τα muffin 
για 15-20 λεπτά στο φούρνο μέχρι να φουσκώσουν. Για να 
ξέρουμε ότι είναι έτοιμα, δοκιμάζουμε με οδοντογλυφίδα. 
Εάν τη βάλουμε στο muffin και βγει εντελώς στεγνή, 
πάει να πει ότι είναι έτοιμα!

Σιρόπι για γεύση και πρωτεΐνη!
Για σιρόπι στα muffin, χρησιμοποιούμε την αγα-
πημένη μας σκόνη πρωτεΐνης. Βάζουμε 4 σκουπ 
σε ένα μπολ μαζί με: 4 πακετάκια sweet & low ή 
4 κουταλάκια του γλυκού υποκατάστατο ζάχαρης. 
Αναμειγνύουμε με 4 κουταλιές της σούπας νερό 
για να πήξει καλά. Εάν χρειαστεί βάζουμε το 
σιρόπι στο ψυγείο για λίγο. Τέλος, αλείφουμε 
1-2 κουταλιές πάνω στο muffin για 4-5 έξτρα 
γραμμάρια πρωτεΐνης!

                    Καλή σας όρεξη!
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από την ομάδα του Bodybuilders.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

3 μπανάνες

1 κούπα (250γρ) cottage cheese

4-6 ασπράδια αυγού

2 κούπες κουάκερ

2 κούπες αλεύρι ολικής αλέσεως 

 ή αλεύρι από βρώμη

1 κουταλιά σούπας baking powder

1 κουταλιά σούπας baking soda

1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα

ΥΛΙΚΑ για 24 μικρά muffin

Τα γνωστά μας και λαχταριστά muffin δεν χρειάζεται να είναι εκτός
διατροφής, είτε όταν κάνουμε δίαιτα για γράμμωση, είτε για όγκο. Η 

παρακάτω συνταγή είναι πάρα πολύ απλή και εμπεριέχει λίγα και υγιεινά 
συστατικά.
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Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αλλερ-
γίας και δυσανεξίας ; 

Είναι δύο διαφορετικοί τύποι «ευαι-
σθησίας» σε ένα φαγητό. Οι κύριες δι-
αφορές είναι το χρονικό περιθώριο που 
εμφανίζονται και η συμπτωματολογία 
της καθεμίας. Όταν κάποιος έχει μία 
διατροφική αλλεργία αυτό σημαίνει ότι 
το ανοσοποιητικό του αναγνωρίζει την 
τροφή σαν κάτι εχθρικό, δημιουργώ-
ντας ένα περιβάλλον φλεγμονής στο 
έντερο. Συνήθως μια πρωτεΐνη από τη 
τροφή μας  είναι το αλλεργιογόνο,  δη-
λαδή η αιτία της αλλεργίας. Υπάρχουν 
6 τροφές που θεωρούνται υπεύθυνες 
για το 90% των διατροφικών αλλερ-
γιών: Aυτές είναι το γάλα, το αυγό, οι 
ξηροί καρποί, η σόγια, η γλουτένη και 
τα στρείδια. Φυσικά τα συμπτώματα 
γίνονται άμεσα αντιληπτά όπως είναι 
η δυσκολία στην αναπνοή, εφίδρωση, 
κνησμός (σοφιστικέ ιατρικός όρος για 
την φαγούρα), εμετός, βήχας, ναυτία, 
υπόταση, αιμορραγία πεπτικού και κοι-
λιακό άλγος. Η εκδήλωση των συμπτω-

μάτων είναι εξατομικευμένο θέμα και 
ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο 
για μια συγκεκριμένη αλλεργία. Πολύ 
σπάνια αυτή η κατάσταση μπορεί να γί-
νει και επικίνδυνη για την ζωή του αν-
θρώπου οδηγώντας τον αναφυλακτικό 
σοκ. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί ακόμα 
και να πεθάνουν από κατανάλωση ξη-
ρών καρπών.
   Περί τα δέκα εκατομμύρια Ευρωπαί-
οι έχουν διατροφικές αλλεργίες. Αν 
και πιο σπάνιες από τις διατροφικές 
δυσανεξίες, έχει ειπωθεί ότι η ποιότη-
τα ζωής ενός ατόμου με διατροφική 
αλλεργία είναι η ίδια όσο ενός ατόμου 
με διαβήτη. Από τι καθορίζεται όμως αν 
κάποιος θα έχει αλλεργία σε μία τροφή;  
Πρόσφατα αποδείχτηκε ότι η γενετική 
προδιάθεση παίζει ρόλο στην εκδή-
λωση μίας αλλεργίας. Σε μία μεγάλης 
έκτασης έρευνα που έγινε στην Γερμα-
νία φάνηκε ότι το γονίδιο με ονομασία  
FCER1A κωδικοποιεί την άλφα αλυσίδα 
του υποδοχέα της Ανοσοσφαιρίνης Ε 
(Weidinger et al., 2008). Οι ερευνητές 

Ο Aπόλυτος Οδηγός 

“Φουσκώματος”

διατροφη
από τον Ανδρέα Ζουρδό 
M.Sc. Human Nutrition

Σ’ αυτόν τον οδηγό θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί  
ορισμένες τροφές μας πειράζουν. 

Στόχοι αυτού του οδηγού είναι : 
Να μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά μεταξύ διατροφικής 

αλλεργίας, δυσανεξίας και τροφικής δηλητηρίασης. 
Να γνωρίσετε τους τύπους των διατροφικών δυσανεξιών.

Να μάθετε γιατί τα τεστ δυσανεξίας δεν βοηθούν 
στο να χάσει κάποιος λίπος.

διαπίστωσαν ότι ορισμένες εκδοχές 
αυτού του γονιδίου επηρεάζουν άμεσα 
την έκφραση αντισωμάτων ανοσοσφαι-
ρίνης Ε(Ig E). Η ανοσφαιρίνη Ε είναι μία 
πρωτεΐνη που εμπλέκεται άμεσα σε το-
πικούς ανοσοποιητικούς μηχανισμούς, 
όπως στην εκδήλωση μίας διατροφικής 
αλλεργίας, αλλά οι επιστήμονες δεν εί-
ναι ακόμα σίγουροι για τον ακριβή μη-
χανισμό δράσης της. Πρέπει να επιση-
μανθεί ότι δεν  είναι όλες οι αλλεργικές 
αντιδράσεις Ig-E επαγόμενες.
   Είναι πολύ σημαντικό να μην συγχέ-
ουμε την διατροφική αλλεργία με την 
τροφική δηλητηρίαση. Κάποια συμπτώ-
ματα μπορεί να είναι όμοια αλλά η αιτία 
εκδήλωσης τους διαφέρει. Οποιοσδή-
ποτε μολυσματικός παράγοντας μπορεί 
να προκαλέσει δηλητηρίαση, γι’ αυτό 
είναι πολύ σημαντικό να πλένουμε τα 
χέρια μας και να τηρούμε όλους τους 
κανόνες υγιεινής. Με άλλα λόγια μπο-
ρεί το φαγητό να είναι καθαρό αλλά τα 
χέρια μας ή τα μαχαιροπίρουνα βρώμι-
κα. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε 

Το παρακάτω κείμενο δεν είναι ακόμα ένα άρθρο 
για μυϊκή ανάπτυξη. 
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να διαχωρίζουμε τη σύμπτωση από τη 
σχέση αιτίας-αποτελέσματος.
   Τις περισσότερες φορές τα συμπτώ-
ματα δεν εκδηλώνονται γρήγορα, και 
συνήθως δεν είναι απειλητικά. Παρ’ 
όλα αυτά μια διατροφική αλλεργία δεν 
είναι ότι και πιο ευχάριστο, έτσι ολοένα 
και περισσότερες εταιρίες τροφίμων και 
συμπληρωμάτων οδεύουν στον απο-
κλεισμό των διαφόρων αλλεργιογόνων 
από τα συστατικά των προϊόντων τους. 
   Η επιστήμη βρίσκεται σε πολύ πρώ-
ιμο στάδιο στο τομέα των αλλεργιών 
αλλά το επιστημονικό ενδιαφέρον γι‘ 
αυτό τον τομέα είναι μεγάλο. Κάθε μήνα 
καινούριες μελέτες δημοσιεύονται, για 
παράδειγμα στο τεύχος αυτού του Αυ-

γούστου της επιστημονικής εφημερί-
δας Αλλεργίας και Κλινικής Θαλασσο-
θεραπείας παρατηρήθηκε ότι ορισμένα 
παιδιά, με τον καιρό, αποκτούν ανο-
σία στα αλλεργιογόνα και ξεπερνούν 
την αλλεργία τους (J. M. Skripak, et 
al.2008). Επίσης, έχει αποδειχτεί πρό-
σφατα ότι πολλοί ενήλικες μπορεί να 
έχουν αλλεργία και στα φυσικά αρωμα-
τικά έλαια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να 
φάμε κάτι και να νομίζουμε ότι μας πεί-
ραξε ενώ μπορεί να μας έχει πειράξει το 
άρωμα του χώρου στον οποίο κατανα-
λώσαμε την τροφή.
   Πώς αντιμετωπίζεται μία διατροφική 
αλλεργία; Tα άτομα με διατροφικές αλ-
λεργίες πρέπει να αποφεύγουν ακόμα 
και σε αμελητέες ποσότητες συγκεκρι-
μένες τροφές. Προφανώς όχι για να 
μην φουσκώσει το στομάχι τους αλλά 
γιατί  μπορούν να εκδηλώσουν αλλερ-
γικό σοκ, αυτό που λέμε Γενικευμένη 
Αναφυλακτική Αντίδραση. Ενδεχομέ-
νως και όσοι τρώνε στο ίδιο τραπέζι να 
πρέπει να αλλάξουν συνήθειες, αφού 
με τον αέρα μπορούν να μεταφερθούν 
μικρά κομματάκια τροφής, μολύνοντας 
έτσι το φαγητό του ατόμου με την αλ-
λεργία. Σε αντίθεση, τα άτομα με δυσα-
νεξίες συνήθως μπορούν να κατανα-
λώσουν μικρό μέρος της τροφής χωρίς 
να υπάρξει κάποια παρενέργεια, αυτό 

βέβαια διαφέρει από άνθρωπο σε άν-
θρωπο. 
   Μια ιδιαίτερη κατηγορία τροφικής αλ-
λεργίας είναι η σχετιζόμενη με Τροφή και 
επαγόμενη με την Άσκηση Αναφυλακτι-
κή Αντίδραση (Food-related, exercise-
induced anaphylactic reaction, FREIA). 
Η αντίδραση αυτή παρατηρείται εντός 
δύο ωρών από έντονη γυμναστική και 
μετά από γεύμα και μπορεί να προκλη-
θεί από τροφές που είναι ανεκτές υπό 
συνθήκες ηρεμίας.
   Η διατροφική δυσανεξία δεν οφείλε-
ται στο  ανοσοποιητικό σύστημα. Οφεί-
λεται στην αδυναμία του ατόμου να πέ-
ψει ένα ή περισσότερα συστατικά από 
μία τροφή, είναι δηλαδή μία αδυναμία 

να μεταβολιστεί μία συγκεκριμένη 
τροφή. Η συχνότητα των 

διατροφικών δυσανε-
ξιών στους ενήλι-

κες υπολογίζεται 
μεταξύ 2% με 
5% ενώ στα 
παιδιά εκτιμά-
ται μεταξύ 5% 
με 10%.
   Υπάρχουν 

πολλά είδη τρο-
φών που προκα-

λούν δυσανεξία, πιο 
συχνά αναφερόμενες 

είναι τα γαλακτοκομικά, η 
γλουτένη και τα συντηρητικά. Η ταρ-
τραζίνη κι’ άλλες χρωστικές καθώς 
και το βενζοϊκό οξύ μπορούν να προ-
καλέσουν συμπτώματα αλλεργίας σε 
ευαίσθητα άτομα. Τα συμπτώματα των 
δυσανεξιών ποικίλουν αλλά το πιο συ-
νήθες είναι το άσθμα, η κνίδωση και το 
αναφυλακτικό σοκ. Ενδιαφέρον έχει το 
«Σύνδρομο του Κινέζικου εστιατορίου» 
που προκαλείται από τη δυσανεξία στο 
γλουταμινικό μονονάτριο. Τα συμπτώ-
ματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, κρί-
ση εφίδρωσης, πόνο στο στήθος, ίλιγγο 
και αίσθημα τεντώματος στο πρόσωπο. 
Όλα τα συμπτώματα όπως και το φού-
σκωμα δεν προσθέτουν λίπος. Μεγά-
λη είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των 
φυλών στις δυσανεξίες: Η μαύρη φυλή 
φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο ποσο-
στό σε δυσανεξία στην λακτόζη (75%) 
ενώ η Καυκάσια φυλή έχει 15-20%. Η 
ύπαρξη δυσανεξιών διαφέρει πολύ από 
φυλή σε φυλή ενώ η εισαγωγή διατρο-
φικών συνηθειών από άλλες κουλτού-
ρες μπορεί να περιπλέξει κι’ άλλο τα 
πράγματα. Κάτι που μία φυλή μπορεί να 
μεταβολίσει και να πέψει άνετα, αφού 
είναι για αιώνες στο διαιτολόγιο της, σε 
μία άλλη φυλή μπορεί να προκαλέσει 
δυσανεξία. Το ίδιο ισχύει και για τις δια-
τροφικές αλλεργίες.

Μπορεί μια διατροφική δυσανεξία να 
σταματήσει την απώλεια λίπους; 

Συχνά διαβάζουμε για τεστ δυσανεξί-
ας που καταπολεμούν το λίπος. Δεν 
θα ήταν τέλεια αν υπήρχε ένα τεστ που 
βρίσκει ποιες τροφές αδυνατίζουν και 
ποιες παχαίνουν; Τι λάθος έχει αυτή 
η θεωρία και γιατί δεν την εφαρμόζει 
όλος ο κόσμος να αδυνατίσει; Η διατρο-
φική δυσανεξία είναι η αδυναμία μετα-
βολισμού μίας ουσίας. Αν δεν μπορού-
με να μεταβολίσουμε μία ουσία πώς 
γίνεται να την μετατρέψουμε σε θερ-
μίδες και έπειτα αυτές οι θερμίδες να 
αποθηκευτούν σαν λίπος; Ώρα λοιπόν 
να επιστρέψουμε στην πραγματικότη-
τα: Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα 
άτομα με διατροφική δυσανεξία έχουν 
οποιοδήποτε πρόβλημα στην απώλεια 
λίπους. Η σωστή διαχείριση της δυσα-
νεξίας οδηγεί στην αποφυγή συμπτω-
μάτων όπως το φούσκωμα και η σωστή 
διατροφή είναι αυτή που μειώνει το 
λίπος. Αν κάποιος έχει μία δυσανεξία, 
δεν θα παχύνει αν επιλέξει μία «απαγο-
ρευμένη» τροφή, απλά θα νιώσει ένα 
φούσκωμα για λίγη ώρα. Στη διατροφι-
κή δυσανεξία η τροφή δεν μεταβολίζε-
ται άρα δεν μεταφράζεται σε θερμίδες 
στον οργανισμό, όποιος υποστηρίζει το 
αντίθετο ενδεχομένως να μην ξέρει για 
τι πράγμα μιλάει. Κάθε φορά που βλέ-
πετε υποσχέσεις και εύκολες λύσεις να 
θυμάστε ότι τα λογικοφανή επιχειρήμα-
τα δεν έχουν αξία αν δεν είναι επιστη-
μονικά αποδεδειγμένα.
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Στον άνθρωπο υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο κινητικότη-
τας, που πρέπει να επιτευχθεί σε κάποια συχνότητα. Όταν 
αυτό γίνεται αρκετά σπάνια, τότε το σώμα προετοιμάζεται 
με τον καιρό για πάρα πολλές ασθένειες.
 
Οι ασθένειες της καρδιάς αποτελούν τον υπ’ αριθμό 1 πα-
ράγοντα.
Σε αυτές ανήκουν οι παρακάτω:

Στε•	 φανιαία καρδιακή νόσος εξ’ αιτίας της μειωμένης 
αιμάτωσης των στεφανιαίων αγγείων και του κινδύ-
νου εμφράγματος του μυοκαρδίου.
Υψηλή πίεση κατά τη διάρκεια ηρεμίας αλλά και κατά •	
τη διάρκεια της επιβάρυνσης, η οποία μπορεί να δη-
μιουργήσει καρδιακή ανεπάρκεια, αρτηριοσκλήρυνση 

και εγκεφαλικό.
Η απόφραξη αρτηρίας οδηγεί στη μείωση της αιμά-•	
τωσης των χεριών των ποδιών και των εσωτερικών 
οργάνων.
Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια οδηγεί σε φλεβίτιδες •	
και αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης των θρομβώσε-
ων

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Ο διαβήτης με όλες του τις βλαβερές συνέπειες και η αύ-
ξηση της χοληστερίνης με τον κίνδυνο της βλάβης των 
αγγείων ευνοούνται από την έλλειψη κίνησης.
Το υπερβολικό βάρος δεν αποτελεί μία φανερή ασθένεια, 
ευνοεί όμως τη δημιουργία άλλων ασθενειών του καρδιο-
κυκλοφορικού συστήματος και του μεταβολισμού.

Ασθένειες του κινητικού μηχανισμού.
Η έλλειψη κίνησης όπως είπα και πιο πάνω, μπορεί να 
προκαλέσει ανάπτυξη διάφορων ασθενειών, όπως μερικές 
από αυτές είναι η αρθρίτιδα, ασθένειες στην σπονδυλική 
στήλη καθώς επίσης και οστεοπόρωση. Μόνο με τη σω-
ματική επιβάρυνση μπορεί να απορροφηθεί το ασβέστιο 
από τα οστά εύκολα, γρήγορα, σωστά και με πληρότητα. 
Η ποσότητα με την οποία θα επιβαρυνθεί ο σκελετός είναι 
σημαντική διότι το κολύμπι για παράδειγμα, με την άνωση 
που ασκεί το νερό στο βάρος του σώματος, δεν χρησιμεύ-
ει σαν προληπτικό μέτρο κατά της οστεοπόρωσης.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Επιδράσεις στη καρδιά και το κυκλοφορικό 
σύστημα.
Στη στεφανιαία καρδιακή νόσο, διαπιστώνεται μια ελλιπής 
αιμάτωση του καρδιακού μυός και κατά συνέπεια έλλειψη 
σε οξυγόνο. Η προπόνηση αντοχής έχει 2 επιδράσεις: Από 
τη μια βελτιώνει την αιμάτωση και οξυγόνωση του καρδι-
ακού μυός κι’ από την άλλη μειώνει την κατανάλωση του 
οξυγόνου της καρδιάς.
   Όταν ζήτησα να μου εξηγήσουν το παραπάνω, τότε 
είχα την παρακάτω απάντηση: Οι καρδιακοί παλμοί ενός 
αγύμναστου ανθρώπου σε κατάσταση ηρεμίας είναι 70-80 
ενώ κάποιου προπονημένου είναι 50-60. Από αυτό προ-
κύπτει μια διαφορά παλμών που είναι 1200 περισσότε-

ροι ανά ώρα, 29000 περισσότεροι ανά ημέρα και 10,5 
εκατομ. ανά έτος.

Σε αυτούς τους υπολογισμούς δεν συμπερι-
λαμβάνουμε τις επιβαρύνσεις και το άγχος 

που επιδρούν εις βάρος ενός απροπό-
νητου ανθρώπου (και 

οι γυμνασμένοι 

έχουν 
άγχος και 
ε π ι β α ρ ύ ν -
σεις αλλά νομίζω 
αρκετά μειωμένο, 
αφού ξεσπούν στη 
προπόνηση, μεγάλο 
μέρος από αυτό).
   Άλλο ένα σημαντικό 
παράγοντα που πρέπει να 
λάβουμε υπ’ όψιν μας είναι 
ότι σε ένα γυμνασμένο άτομο 
έχουμε μεγάλη οικονομία στην 
κατανάλωση οξυγόνου, διότι η μεί-
ωση των καρδιακών παλμών κατά 10 
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παλμών/λεπτό επιφέρει περίπου 15% οικονομία στην κα-
τανάλωση οξυγόνου.
   Αν μέσα σε όλα αυτά τώρα προσθέσουμε και το ότι από 
την προπόνηση αντοχής, αυξάνεται φανερά και ο συνολι-
κός αριθμός και το μήκος των λεπτών αιμοφόρων αγγεί-
ων (τριχοειδή), τότε το συνολικό δίκτυο της αιμάτωσης 
γίνεται πιο πυκνό και βελτιώνεται η παροχή σε οξυγόνο 
κάτι που κάνει πολύ καλό στους bodybuilders και δρα και 
θετικά στην πίεση του αίματος όλο αυτό!!!
   Αν κάποιος έχει μια αρτηριακή απόφραξη, τότε με σωστή 
ιατρική καθοδήγηση στην άσκηση του, μπορεί να βελτιώ-
σει την αιμάτωση του. Σε αυτό το γεγονός συνηγορούν τα 
παρακάτω: Η ελαστικότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
βελτιώνεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να περάσουν με 
μεγαλύτερη ευκολία από στενώσεις του αγγειακού συστή-

ματος. Άλλωστε οι ήδη υπάρχοντες θρόμβοι, έχουν την 
τάση να μειώνονται και να διαλύονται ταχύτερα. Στο φλε-
βικό σύστημα επίσης προστίθεται και η δράση άντλησης 
των μυών (μυϊκή αντλία) η οποία υποστηρίζει αποτελε-
σματικά τη φλεβική εργασία!!!

Επιδράσεις στο διαβήτη.
Ειδικά στο διαβήτη που τον αποκτά κάποιος στην πορεία 
της ζωής του χωρίς να συντρέχει λόγος κληρονομικότη-
τας, μπορεί μεσώ της τακτικής προπόνησης αντοχής να 
καταφέρει να βελτιώσει τη συνολική κατάσταση. Εξαιτίας 
της άσκησης, το σάκχαρο στο αίμα αποδομείται ταχύτερα 
μέσω της καύσης και της καλύτερης απορρόφησης στα 
σωματικά κύτταρα (από τους μύες και το ήπαρ).

Επίδραση σε αυξημένες τιμές χοληστερίνης.
Με τα αθλήματα αντοχής, βελτιώνεται και η συνολική ει-
κόνα των λιπιδίων στο αίμα. Η συνολική χοληστερίνη θα 
πέσει σημαντικά. Η χοληστερίνη αποτελείται από διάφο-
ρες ουσίες. Οι σημαντικότερες είναι η ldl (low-density-
lipoprotein) γνωστή και ως κακή χοληστερίνη και η hdl 
(high-density-lipoprotein) γνωστή και ως καλή χοληστε-
ρίνη.
   Έρευνες απέδειξαν ξεκάθαρα ότι η τακτική προπόνηση 
αντοχής αυξάνει τη καλή χοληστερίνη στο αίμα. Το πόσο 
κινδυνεύει ένας άνθρωπος από τις υψηλές τιμές χολη-
στερίνης στο αίμα δεν εξαρτάται μόνο από την απόλυτη 
τιμή της, αλλά κι’ από τη σχέση μεταξύ της hdl και της 
ldl. Σύμφωνα με ιατρικές γνώσεις η καλή ανταγωνίζεται 
έναντι στην αρτηριοσκλήρυνση. Η μεταβολή λοιπόν που 
προκαλείται στην αναλογία των λιποπρωτεϊνών εξαιτίας 
της προπόνησης αντοχής έχει μια προληπτική επίδραση 
για την αρτηριοσκλήρυνση, το έμφραγμα του μυοκαρδίου 
και το εγκεφαλικό.
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AEROBIC TRAINING

Επιδράσεις στο αίμα.
Ακόμη και το αίμα επηρεάζεται από την προπόνηση, άλλω-
στε είναι γνωστό ότι η τακτική ενασχόληση με το άθλημα 
αντοχής αυξάνει το ποσοστό της πλούσιας σε σίδηρο αι-
μοσφαιρίνης του αίματος. Η αιμοσφαιρίνη αυτή δεσμεύει 
το οξυγόνο μέσα στους πνεύμονες και το μεταφέρει στα 
σωματικά κύτταρα και γι’ αυτό τον λόγο βελτιώνεται η 
συνολική παροχή οξυγόνου στο σώμα. Στον αθλητισμό 
υψηλών επιδόσεων το απαγορευμένο ντόπινγκ αίματος, 
στοχεύει και στην αύξηση των τιμών της αιμοσφαιρίνης…

Αεροβική γυμναστική, αναπνοή και λειτουργία 
πνευμόνων!
Το 1ο πράγμα που επηρεάζει η αεροβική κι’ είναι γνωστό σε 
όλους μας, είναι η αναπνοή. Η αερόβια άσκηση φροντίζει για 
τον καλό αερισμό των πνευμόνων αλλά και για την ανταλ-
λαγή αερίων. Επίσης οι αναπνευστικοί μύες που ενεργο-
ποιούνται, αποκτούν μεγαλύτερη ικανότητα για απόδοση! 
Ένα άλλο καλό που μας προσφέρει η αερόβια άσκηση 
και δεν το έχουμε παρατηρήσει και πολύ λόγω ίσως της 
κόπωσης που μας δημιουργείται από κάποιο σημείο και 
μετά, είναι το ότι έχει άμεση επίδραση στην οξυγόνωση 
του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να καθαρίζει το μυαλό 
μας από προβλήματα κι’ έντονες σκέψεις, η ακόμα και να 
παίρνει έντονες αποφάσεις κατά την ώρα που γυμνάζε-
ται.

Το κάπνισμα…
Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που απασχολεί πολύ κόσμο κι’ 
έχει αρχίσει εδώ και καιρό να δείχνει πόσο αρνητικές συ-
νέπειες έχει στον οργανισμό μας. Με το κάπνισμα, έχου-
με εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα το οποίο κάνει την 
πρόσληψη οξυγόνου να είναι πολύ μικρότερη και δυσκο-
λότερη από ότι θα γινόταν κανονικά. Όποτε ο καπνιστής 
σίγουρα έχει από μηδαμινή έως και μειωμένη ικανότητα 
να τρέχει. Σε όλα αυτά προστίθενται κι’ άλλοι κίνδυνοι 
όπως ο καρκίνος των πνευμόνων, του εμφράγματος και 
πολλά πολλά άλλα…!!!
 
Η αεροβική άσκηση και το αδυνάτισμα.
Έρευνες έχουν δείξει ότι το 50% των ασθενειών προκα-
λούνται από την κακή διατροφή η οποία έχει και σαν άμε-
σο αποτέλεσμα την αύξηση βάρους.
   Μερικές από αυτές είναι εγκεφαλικά, διαβήτης, έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου, πέτρα στη χολή ή στα νεφρά, παχυ-
σαρκία, αυξημένη χοληστερίνη κι’ άλλα…
   Ένα τρόπος είναι να μειώσουμε τις θερμίδες μας, όπως 
επίσης να τρώμε πιο υγιεινές τροφές. Όποιος όμως δεν θέ-
λει να τρώει λιγότερο, μπορεί να αυξήσει τις καύσεις του 
κι’ ένας πολύ δραστικός τρόπος είναι το τρέξιμο. Εκτός 
όμως από την καύση θερμίδων, σιγά σιγά με τον καιρό 
και με συστηματικό τρέξιμο, πετυχαίνουμε και την αύξηση 
του μεταβολισμού που μας δίνει ακόμα ένα πλεονέκτημα. 
Κάτι σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί οπωσδήποτε, 
είναι ότι με τον ιδρώτα που χάνουμε με το τρέξιμο, δίνε-
ται στον οργανισμό μας η ευκαιρία να «πετάει» τα άχρη-
στα κατάλοιπα του μεταβολισμού μας, με αποτέλεσμα 
να αποτοξινώνεται πολύ πιο εύκολα από διάφορες τοξί-
νες τις οποίες λαμβάνουμε καθημερινά από τροφές κτλ. 
Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνουμε λιγότερο 
το συκώτι μας και σίγουρα αυτή η φυσική μέθοδος αποτο-
ξίνωσης μέσω του ίδρωτα είναι πολύ πιο αποτελεσματική 
κι’ ομαλή για τον οργανισμό από την σάουνα, χωρίς να 
σημαίνει ότι δεν υποστηρίζω τη μέθοδο αυτή.  
   Σχετικά με την οστεοπόρωση που είναι συνήθως ένα 
γυναικείο πρόβλημα, έχει αποδειχθεί ότι η κίνηση αντα-
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γωνίζεται την ασθένεια αυτή λόγω του ότι βοηθάει πάρα 
πολύ στη καλύτερη απορρόφηση ασβεστίου και διεγείρει 
σημαντικά την ανάπλαση του αρθρικού χόνδρου. Οι σύν-
δεσμοι κι’ οι τένοντες αποκτούν σταθερότητα κι’ έχουμε 
και μυϊκή άσκηση.

Ορμονικό σύστημα
Καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι το τρέξιμο επηρεάζει και 
σε κάποιο βαθμό τις ορμόνες μας. Οι ορμόνες αυτές έχουν 
να κάνουν με την υπόφυση του θυροειδή, τα επινεφρίδια, 
τις ωοθήκες και τους όρχεις. Όλες λοιπόν αυτές οι ορμό-
νες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση και λει-
τουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Το τρέξιμο επιδρά 
θετικά στην ρύθμιση και παραγωγή των ορμονών αυτών. 
Αν δούμε τις ορμόνες που παράγονται από το καθημε-
ρινό άγχος όπως η αδρεναλίνη κι’ η νοραδρεναλίνη θα 
παρατηρήσουμε ότι σε καταστάσεις άγχους και στρές, το 
τρέξιμο και γενικά η προπόνηση αντοχής, λειτουργεί σαν 
παράγοντας αντιστάθμισης στην αντίδραση του νευρικού 
συστήματος.
 
Ψυχολογική υγεία
Είναι σε όλους μας γνωστό ότι στην εποχή που ζούμε, οι 
ρυθμοί μας έχουν αναγκάσει να είμαστε γεμάτοι άγχος, 

βιασύνη, ανασφάλεια με αποτέ-
λεσμα όλα αυτά να δημιουργούν 
καταθλίψεις, μελαγχολίες κι’ 
ανησυχίες. Αν σε όλα αυτά βά-
λουμε και την κακή διατροφή, 
την έλλειψη κίνησης και γυμνα-

στικής τότε τα πράγματα γίνονται 
σίγουρα πολύ χειρότερα από ότι 
δείχνουν με αποτέλεσμα να έρ-
χονται στη σειρά η μια μετά την 
άλλη διάφορες ασθένειες που 
παλαιότερα δεν υπήρχαν τόσο 
έντονα στο προσκήνιο. Ο σύγ-
χρονος άνθρωπος τότε θα τρέ-
ξει και θα πάει στους γιατρούς, 
θα γεμίσει τον οργανισμό του με 
διάφορες φαρμακευτικές ουσίες 
και μάλιστα αν δεν το κάνει θα 
τον κατηγορήσουν οι γύρω του 
ότι αμελεί τον εαυτό του και τον 
οργανισμό του.

   Τι όμορφα θα ήταν αν μπο-
ρούσαμε όλοι να προβλέψου-
με και να έχουμε έναν μηχανι-
σμό πρόληψης για όλα αυτά… 
   Είναι φρικτό όταν βλέπουμε το 
άγχος από μια απλή λέξη που εί-
ναι, να ενσαρκώνεται καθημερι-
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νά με πονοκέφαλους, προβλήματα στη πέψη, προβλήμα-
τα στο στομάχι, πόνοι στη πλάτη, υψηλή πίεση, ιδρώτας, 
νευρικότητα, φόβος, ανυπομονησία και κούραση.
   Φρίκη ε; σίγουρα και μάλιστα είναι τρομακτικό αν σκε-
φτεί κανείς ότι τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβαινε παλαι-
ότερα σε τέτοιο βαθμό, αλλά μόνο σε ένα μικρό βαθμό, 
άκακο για τον οργανισμό με σκοπό να προειδοποιήσει και 

να προφυλάξει τον άνθρωπο (κάτι σαν άμυνα δηλ). Σήμε-
ρα όμως τα πράγματα έχουν ξεφύγει κατά πολύ!!!
Εκτός από την κατάθλιψη και τη  μελαγχολία, ακολουθoύν 
ως αποτέλεσμα όλων αυτών το  κάπνισμα και η υπερκα-
τανάλωση  ποτού & φαγητού. Εδώ βλέπουμε ότι οι σωμα-
τικές βλάβες οδηγούν και σε ψυχικές όπως επίσης
και το αντίστροφο.
   Με τη σωματική άσκηση όμως, όχι μόνο με την αεροβι-
κή αλλά και γενικά με όλα είδη γυμναστικής, παρατηρού-
με το εξής φαινόμενο… ότι ενώ είμαστε «πτώμα» από την 
κούραση, έχουμε μια αμέτρητη χαρά και ψυχική ευφορία 
η οποία οφείλεται στην έκρριση φυσικών οπιούχων ορμο-
νών από τον οργανισμό οι οποίες λέγονται «ενδορφίνες». 
Εκτός από την άσκηση παράγονται και κατά τη διάρκεια 
που ο άνθρωπος κάνει έρωτα και μάλιστα από την αρχή 
που ξεκινά «το παιχνίδι» μέχρι το τέλος παράγονται συ-
νεχώς διαφορετικές διεγερτικές ορμόνες που διώχνουν 

το άγχος και μας κάνουν να νιώθουμε ευτυχία, χαρά και 
ολοκλήρωση!
   Το μεγαλύτερο και πιο εμφανές κακό που κάνει το άγ-
χος στον οργανισμό εμφανίζεται στο (φυτικό) νευρικό 
σύστημα. Το σύστημα αυτό ρυθμίζει όλες τις σωματικές 
λειτουργίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη θέληση του 
ανθρώπου, όπως η σύσπαση της καρδιάς, διάταση των 

τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων, εντερική και στο-
μαχική λειτουργία.
Με βάση όλα τα παραπάνω λοιπόν βγάζουμε τα εξής συ-
μπεράσματα:
   Η τακτική και δοσολογημένη αεροβική άσκηση μεταβά-
λει τη ψυχική κατάσταση και οδηγεί σε αλλαγές του τρό-
που ζωής ακόμα και σε συνήθειες που αφορούν το ποτό 
και το φαγητό ή ακόμα και το κάπνισμα.
Οι άνθρωποι που γυμνάζονται τακτικά, αισθάνονται καλύ-
τερα και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ζωτικότητα, υψηλότε-
ρη αποδοτικότητα και ισχυρή αυτοπεποίθηση.
Τα γυμνασμένα άτομα, αξιολογούν καλύτερα τη ψυχική 
τους διάθεση, νιώθουν απαλλαγμένοι από φόβο, λιγότερη 
κατάθλιψη, ισορροπημένοι και ικανοί να αντιμετωπίσουν 
με μεγαλύτερη ευκολία τα καθημερινά τους προβλήματα.
 
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω βγάζουμε το συ-

Α
ΣΚ

Η
ΣΗ

      
&

 Υ
ΓΕ

ΙΑ

AEROBIC TRAINING



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  25

μπέρασμα ότι το άγχος έχει άμεση επίδραση με τον φόβο 
διότι μια σειρά από παράγοντες άγχους, προκαλούν φόβο 
(πίεση του ανταγωνισμού και της απόδοσης, μοναξιά, 
το εχθρικό προς τη ζωή περιβάλλον, όλα αυτά γεννούν 
φόβο). Σύμφωνα όμως με κάποιες μελέτες η σωστά δο-
σολογημενη αεροβική άσκηση (κατά προσωπική γνώμη 
κι’ η αναερόβια κάποιες φορές) οδηγούν σε μεγάλο βαθμό 

στον περιορισμό του φόβου και του άγχους.

Με αποτέλεσμα να έχουμε:

  Bελτίωση της ζωτικότητας. 

  Αύξηση της ενέργειας. 

  Βελτίωση της αυτοεκτίμησης. 

  Βελτίωση της ψυχικής ισορροπίας. 

  Καταπολέμηση του άγχους και του φόβου.

Πριν κλείσω αυτή τη κουβέντα, θα ήθελα να αναφερθώ 
και στη θετική επίδραση που έχει η γυμναστική, κι’ ειδι-
κά η αεροβική, επάνω στην ικανότητα του ανθρώπου να 
αντιστέκεται στο γήρας.   
Από το 30στο έτος της ηλικίας μας, όταν κανένας δεν σκέ-
φτεται τα γηρατειά, ξεκινά είδη να μειώνεται η ικανότητα 
αντοχής και δυνατότητα εξάσκησης του μυοσκελετικού μας 
συστήματος. Στην ηλικία των 60 ετών πια οι 2 παραπάνω 
παράμετροι έχουν χάσει περίπου το ένα τρίτο και ίσως και 
παραπάνω από την ικανότητα τους για απόδοση. Στους τέ-
νοντες και στους συνδέσμους διαπιστώνεται μειωμένη ικα-
νότητα ελαστικότητας και διάτασης. Οι κίνδυνοι για ασθέ-
νειες του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος αυξάνονται. 
Με απλά λόγια έχουμε πάρει τον κατήφορο για τα καλά. 
Με την προπόνηση όμως μπορούμε να επιβραδύνουμε τη 
διαδικασία αυτή. Το βλέπω πολύ έντονα όταν πηγαίνω 
για τρέξιμο και διαπιστώνω πως υπάρχουν άνθρωποι που 
έχουν καταφέρει να νικήσουν τη σημερινή καθημερινό-
τητα με όλα τα προβλήματα που έχει φέρει στην ανθρω-
πότητα.
   Κατά την προπόνηση στην αερόβια περιοχή, η πρόσλη-
ψη και η κατανάλωση οξυγόνου θα πρέπει να ισορρο-
πούν. Κατάλληλα αθλήματα είναι η πεζοπορία, ορειβασία, 
ποδηλασία, τρέξιμο, κολύμβηση, σκι κτλ.   

Όποιος θα ήθελε να ξεκινήσει τη γυμναστική σε σχετικά 
μεγάλη ηλικία, καλό θα ήταν πρώτα να κάνει μια ιατρική 
εξέταση ώστε να τσεκάρει ότι ο οργανισμός του του επι-
τρέπει να γυμναστεί. Με μια σωστή προπόνηση σε αθλή-
ματα αντοχής, δίνεται στον άνθρωπο η ευκαιρία να πα-
ρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του. Πολύ πιο σημα-
ντικό όμως είναι ότι μέσω της εξάσκησης μπορεί κάποιος 
να διατηρεί για πολλά χρόνια την ικανότητα απόδοσης και 
της φυσικής κατάστασης.

Βιογραφικό
Ο Σταύρος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα τη 
δεκαετία του ‘70. Από μικρός ασχολήθηκε με τον αθλητισμό 
όταν οι γονείς του στα 7 του χρόνια τον έγραψαν σε ένα 
σύλλογο tae kwon do. Πέρασαν 4 χρόνια και κάτι και δεν 
τον γέμιζε πια. Δοκίμασε την πυγμαχία αλλά ούτε εκεί 
κατάφερε να σταθεροποιηθεί. Στο δικό του μυαλό ήταν 
χαραγμένες οι στιγμές που ο πατέρας του τον έπαιρνε μαζί 
του στο γυμναστήριο του Γιάννη Κωστογλάκη, πρωταθλητή 
bodybuilding της εποχής και τους έβλεπε με τις ώρες να 
χτυπιούνται με τα βάρη. Δεν ξέχασε ποτέ την μυρωδιά του 
γυμναστηρίου, τον ήχο από τις μπάρες, τους αλτήρες και 
το κλίμα που επικρατούσε εκεί! Στα 13,5 λοιπόν άρχισε να 
κάνει βάρη. Την πρώτη του προπόνηση την θυμάται σαν 
σήμερα, ήταν στις 7/3/1990. Έφυγε από το γυμναστήριο 
τόσο κουρασμένος που δεν μπορούσε να ανέβει τα σκαλιά, 
αλλά παράλληλα ένιωθε τόσο όμορφα που το θυμάται 
ακόμα!
   
Το σώμα του άρχισε να ανταποκρίνεται γρήγορα στις προ-
πονήσεις και να αλλάζει μέρα με τη μέρα. 6 μήνες μετά, 
αποφάσισε να πάει και να γραφτεί στο γυμναστήριο του 
θρύλου Σπύρου Μπουρνάζου ο οποίος ήταν φίλος του πα-
τέρα του και τον πρόσεχε ιδιαίτερα. Έμεινε εκεί 4 χρόνια 
ώσπου κάποια στιγμή η τύχη τον έκανε να συναντηθεί με 
την παγκόσμια πρωταθλήτρια Λίτσα Αβράμη η οποία τον 
έπεισε να προετοιμαστεί για τον πρώτο του αγώνα. Σε ηλι-
κία 17 χρονών και μετά από προετοιμασία 3 μηνών, ζύγιζε 
87 καταγραμμωμένα κιλά. Έπαιξε στην κατηγορία junior 
της ifbb όπου κατέλαβε και την 2η θέση. Όλα καλά για πρώ-
τη φορά Μετά από ένα χρόνο το 1994 αγωνίστηκε ξανά 
στην κατηγορία εφήβων στα 92 κιλά όπου και πάλι βγή-
κε 2ος. Αποφάσισε να ασχοληθεί με την επαγγελματική του 
αποκατάσταση και να τελειώσει το στρατιωτικό του. Όλα 
αυτά τον κράτησαν μακριά από τους αγώνες, αλλά ποτέ δεν 
σταμάτησε να γυμνάζεται.
   
Το 2003 το “αγωνιστικό μικρόβιο” ξαναχτύπησε οπότε με τη 
βοήθεια της αγαπημένης του φίλης και προπονήτριας του 
μέχρι σήμερα παγκόσμιας πρωταθλήτριας Βίκυ Λεστένκο, 
κατάφερε να βγει 1ος στην κατηγορία fitness στο Mr. Hellas 
και μία βδομάδα αργότερα 7ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
της Wabba ανάμεσα σε 29 αθλητές από όλο τον κόσμο.
   
Ο επόμενος στόχος του ήταν να αγωνιστεί στη βαριά κατη-
γορία bodybuilding, έτσι έκατσε 2 χρόνια, δούλεψε και το 
2005 βγήκε 1ος στη βαριά κατηγορία bodybuilding της wab-
ba ζυγίζοντας 18 κιλά περισσότερα! Αυτή την περίοδο προ-
σπαθεί να “γεμίσει” ακόμα περισσότερο ώστε να αγωνιστεί 
ξανά σε πολύ καλύτερη φόρμα από την τελευταία φορά. 
Παράλληλα, προετοιμάζει αθλητές για αγώνες με μεγάλη 
επιτυχία καθώς η Κατερίνα Μεγάλου που προετοίμασε το 
2006, βγήκε 1η στο Ms. Universe της Nac και μάλιστα κέρ-
δισε τον γενικό τίτλο, ενώ τον Μάιο του 2007 που προετοί-
μασε 3 αθλητές, τον Γ. Καρρά στην κοντή κατηγορία, τον 
Γ. Βουτσινό στη μεσαία κατηγορία και τον Γ. Γριμμή στην 
κατηγορία fitness, κατάφεραν και οι τρεις να βγουν πρώτοι, 
ενώ διακρίθηκαν και στα πρωταθλήματα του εξωτερικού. 
Μάλιστα ο Γ. Γριμμής πήρε και τον γενικό τίτλο του fitness 
στο Mr. Hellas της NAC! 

Ελπίζει την επόμενη φορά που θα αγωνιστεί να διακριθεί και 
στο εξωτερικό δείχνοντας στους ξένους αθλητές ότι στην 
Ελλάδα το bodybuilding είναι ισχυρό!
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από τον Tom Venuto
συγγραφέα του Burn The Fat, Feed The Muscle

Χρησιμοποιείστε περισ-
σότερο «προκλητικές» 
ασκήσεις

Επιλέξτε σύνθετες ασκήσεις 
στην άσκηση με βάρη, όπως είναι το σκουώτ 
και οι προβολές με παραλλαγές, ασκήσεις πί-
εσης, ασκήσεις που συμπεριλαμβάνουν ολό-
κληρο το σώμα, μπάρες, αλτήρες ή τροχαλίες 
ώστε να τονώσουμε την καρδιά και την ανα-
πνευστική δράση, να κάψουμε περισσότερες 
θερμίδες και να απελευθερωθούν περισσό-
τερες ορμόνες που συμβάλλουν στο κάψιμο 
του λίπους και στην μυική ανάπτυξη. 
Χρησιμοποιείστε λιγότερο απομονωτικές 

ασκήσεις και μηχανήματα. Κάντε την καρ-
διά σας να αντλεί και τους πνεύμονες να 

δουλεύουν κατά τη διάρκεια της προ-
πόνησης με βάρη. Αν αναπνέετε βα-

ριά και οι παλμοί της καρδιάς 

είναι ανεβασμένοι, απελευθερώνετε ορμόνες 
που βοηθούν στο κάψιμο λίπους και διεγεί-
ρουν το μεταβολισμό σας.

Αυξήστε την πυκνότητα 
της προπόνησης

Πολλοί άνθρωποι έχουν ακού-
σει για ένταση, αλλά λίγοι γνωρίζουν για 
πυκνότητα, η οποία απλά σημαίνει να εκτε-
λούμε περισσότερο έργο σε λιγότερο χρό-
νο. Για να σπάσετε ένα πλατώ, μπορείτε να 
αυξήσετε την «πυκνότητα», μειώνοντας το 
διάστημα ξεκούρασης μεταξύ των σετ της 
προπόνησης σας με βάρη. Για να επιταχύνε-
ται την απώλεια λίπους, μειώστε το σε λιγό-
τερο από 60 δευτερόλεπτα, 45 δευτερόλεπτα 
και στο τέλος γύρω στα 20-30 δευτερόλεπτα 
μεταξύ των σετ. Πειραματιστείτε με κυκλική 

προπόνηση, όπου θα εκτελείτε τρεις, τέσσε-
ρις ή περισσότερες ασκήσεις στη σειρά χωρίς 
ξεκούραση. Χρησιμοποιείστε περισσότερο 
σούπερ σετ όπως δικέφαλα ακολουθούμενα 
αμέσως με τρικέφαλα, τετρακέφαλους με 
μηριαίους ή στήθος με πλάτη. Κάντε κοιλι-
ακούς και γάμπες μεταξύ άλλων ασκήσεων 
αντί για ξεκούραση Πάρτε το σφυγμό σας 
και αναπνέετε κατά τη διάρκεια της προπό-
νησης δύναμης και συνεχίστε!

Πειραματιστείτε με πρω-
ινή καρδιοαναπνευστική 
άσκηση

Κάντε αερόβια άσκηση νωρίς το πρωί με 
άδειο στομάχι (σημείωση: ο χρόνος δεν είναι 
κρίσιμος παράγοντας, αλλά θα προσθέσει 
ένα έξτρα «προβάδισμα»). Εάν σας ενδιαφέ-

Στο άρθρο αυτό θα σας παρουσιάσω 25 τρόπους και στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
για να βελτιώσετε τη δίαιτά σας και την προπόνηση σας για να επιταχύνετε την απώλεια λίπους και να 
σπάσετε οποιοδήποτε πλατώ. 

Ξεπερνώντας ένα πλατώ σημαίνει ότι εργαζόμαστε σκληρότερα και εξυπνότερα. Σε όλες σχεδόν 
τις περιπτώσεις, σημαίνει συνεχώς αυξανόμενη ενδοτικότητα (να γίνουμε ακόμα περισσότερο 
αυστηροί). Ρίξτε μια ματιά στην λίστα και δείτε σε ποιους τομείς εφαρμόζονται περισσότερο στην 
τωρινή σας κατάσταση. Αυτό σημαίνει να εργάζεστε εξυπνότερα - ψάξτε για το αδύναμο σημείο σας 
και δυναμώστε το καταλλήλως.

Προσοχή:  Ποτέ μην κάνετε δραστικές αλλαγές στη δίαιτά σας ή στο πρόγραμμα γυμναστικής χωρίς 
την έγκριση του γιατρού, ειδικά αν είστε πάνω από 40 ετών, αν είχατε καθιστική ζωή ή προβλήματα 
υγείας. Τεχνικές όπως για παράδειγμα υψηλής έντασης προπόνηση, μπορεί να στρεσάρουν το 
καρδιαγγειακό σύστημα και οι αυστηρές τεχνικές δίαιτας όπως αυτές που χρησιμοποιούνται 
από bodybuilders σε αγωνιστική περίοδο, απευθύνονται μόνο σε άτομα με καλή υγεία χωρίς 
περιορισμούς.

25 Τρόποι 

για να Αυξήσετε την Απώλεια Λίπους 
και να γίνετε ‘‘Κομμάτια”
από το www.BurnTheFatDiet.com
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ρει η άλιπη μάζα του σώματός σας, 
τότε μπορείτε να φάτε ένα ελαφρύ 
πρωτεϊνούχο γεύμα (για παράδειγμα 
ασπράδια αυγών) ή ένα ρόφημα πρω-
τεΐνης 20-30 λεπτά πριν την αερόβια.

Εμπλουτίστε την 
καρδιοαναπνευ-
στική άσκηση

Μήπως η προπόνησή σας έχει γίνει 
βαρετή; Αλλάξτε τον τύπο, το πρό-
γραμμα ή και την ένταση. Δοκιμάστε 
20-30 λεπτά προπόνηση με μορφή 
ΗΙΙΤ σε εναλλαγή με 30-45 λεπτά 
κανονικής έντασης. Μπορείτε να το 
εφαρμόσετε σε ποδήλατο ή περπατώ-
ντας έξω. Κάντε kickboxing, κάντε 
ποδηλασία σε βουνό αντικαθιστώ-
ντας το μηχάνημα αερόβιας άσκησης. 
Οι συνδυασμοί είναι άπειροι. Μην 
περιορίζετε τον εαυτό σας.

Κάντε σπριντ

Αντικαταστήστε 1 ή 2 
αερόβιες προπονήσεις 

με σπριντ. Τρέξτε σε επίπεδο δρόμο ή 
σε λόφους ή ακόμα σε στάδιο αν έχε-
τε πρόσβαση, αντί για την καθιερω-
μένη καρδιοαναπνευστική άσκηση. 
(προσοχή: αυτό ενδείκνυται αν είστε 
ήδη σε φόρμα και έχετε την έγκριση 
γιατρού)

Τρώτε ελαφριά το 
βράδυ. 

Φτιάξτε το πρόγραμμά 
σας έτσι ώστε το τελευταίο γεύμα 
της ημέρας να είναι 3 ώρες πριν τον 
ύπνο. Αν τρώτε κάτι το βράδυ, κρατή-
στε χαμηλές τις θερμίδες, προτιμήστε 
κάτι ελαφρύ και περισσότερο πρωτε-
ϊνούχο, υδατάνθρακες πλούσιους σε 
φυτικές ίνες με λίγα λιπαρά. 

Μειώστε σταδιακά τους 
υδατάνθρακες κατά τη 
διάρκεια της μέρας

Μην τρώτε αμυλούχους υδατάνθρακες μετά 
τις 3μ.μ. ενώ μπορείτε να τους αντικαταστή-
σετε σταδιακά με πράσινα λαχανικά.

Μειώστε τους υδατάν-
θρακες

Κρατήστε τους υδατάνθρακες 
σε χαμηλά επίπεδα, περίπου το 25-30% των 
συνολικών θερμίδων για 3 μέρες (αυξήστε 
την πρωτεΐνη και τα καλά λίπη για αντιστάθ-

μιση) και την 4η μέρα καταναλώστε υψηλό 
αριθμό υδατανθράκων(carb cycle).

Πειραματιστείτε αφαι-
ρώντας προϊόντα ολι-
κής αλέσεως από τη 
δίαιτά σας.

Μερικοί άνθρωποι έχουν ευαισθησία στη 
γλουτένη που περιέχεται στα προϊόντα ολι-
κής αλέσεως, προκαλώντας φουσκώματα και 
κάνοντας το χάσιμο λίπους δύσκολο. Κόβο-
ντας μερικές αμυλούχες τροφές από το διαι-
τολόγιό σας και αυξάνοντας την άλιπη πρω-

τεΐνη και τα λαχανικά τότε μπορείτε να επι-
ταχύνετε εξίσου καλά την απώλεια λίπους.

Πειραματιστείτε αφαι-
ρώντας τα γαλακτοκο-
μικά από τη δίαιτά σας

Μερικοί άνθρωποι έχουν δυσανεξία στη λα-
κτόζη ή είναι αλλεργικοί στα γαλακτοκομικά 
και δεν το γνωρίζουν. (Σημείωση: μια αυ-
στηρή δίαιτα bodybuilding αγωνιστικής πε-
ριόδου συνήθως δεν περιλαμβάνει προϊόντα 
ολικής αλέσεως/ψωμί και γαλακτοκομικά 
προϊόντα). 
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Λάβετε υπ’ όψιν τον 
γλυκαιμικό δείκτη (GI)

Ο γλυκαιμικός δείκτης δεν είναι 
ο πρωτεύων παράγοντας στο πρόγραμμα για 
κάψιμο λίπους. Τα πρώτα κριτήρια για να 
επιλέξετε υδατάνθρακες είναι κατά πόσο ο 
υδατάνθρακας είναι φυσικός ή όχι. Παρ’ όλα 
αυτά αν έχετε κολλήσει σε πλατώ και ιδιαίτε-
ρα αν ξέρετε δυσανεξία στους υδατάνθρακες, 
τότε ο γλυκαιμικός δείκτης έχει μεγαλύτερη 
βαρύτητα. Για αμυλούχες τροφές προτιμήστε 
γλυκοπατάτες, καστανό ρύζι ή μπασμάτι (όχι 
άσπρο ή στιγμιαίο ρύζι), φασόλια, φακές, 
μπιζέλια ή κριθάρι.

Τρώτε φρούτα, αλλά 
επιλέξτε με χαμηλές 
θερμίδες και κόψτε 
τους χυμούς

Μερικοί άνθρωποι κόβουν τελείως τα φρού-
τα στα πλαίσια μιας αυστηρής δίαιτας για 
χάσιμο λίπους. Αυτό μπορεί να ναι καλό για 
μικρές περιόδους, αλλά τα φρούτα έχουν με-
γάλη διατροφική αξία για να τα αφαιρέσουμε 
στις περισσότερες περιπτώσεις. Τρώτε φρού-
τα, αλλά υπολογίστε τις θερμίδες που έχουν 
και τρώτε χαμηλά σε θερμίδες όπως είναι τα 
μήλα, γκρέιπφρουτ και άλλα με χαμηλότερες 
θερμίδες (μερικά φρούτα όπως η μπανάνα 
έχουν 120 θερμίδες, ενώ ένα μήλο έχει 80 
και το πορτοκάλι κατά μέσο όρο περίπου 
60 θερμίδες. Αναπληρώστε τις θερμίδες και 
εξοικονομήστε όσο γίνεται). Αποφύγετε τα 
θερμιδογόνα φρούτα όπως είναι οι σταφίδες 
(τουλάχιστον προσωρινά ενόσω εργάζεστε 
να «ξεκολλήσετε» από ένα σημείο). Αποφύ-
γετε εντελώς τους χυμούς επειδή είναι πλού-
σιοι σε θερμίδες και είναι προτιμότερο να 
τρώτε ολόκληρο το φρούτο ώστε να παίρνετε 
και τις φυτικές ίνες.

Τρώτε φυτικές ίνες και 
λαχανικά

Τρώτε όσο περισσότερα πρά-
σινα και πλούσια σε φυτικές ίνες λαχανικά 
και σαλάτες μέχρι να αρχίσετε να βγάζετε 
φύλλα.

Ξαναγράψτε τους στό-
χους σας και δεσμευ-
τείτε σ’ αυτούς

Να είστε συγκεκριμένοι και 
ξεκάθαροι σε αυτό που ακριβώς θέλετε. Όχι 
αόριστες γενικότητες όπως «θέλω να γίνω 

λεπτότερος». Γράψτε τους στόχους σας σε 
μια κάρτα και έχετε το πάντα μαζί σας. 

Δύο φορές τη μέρα, πρωί και βράδυ, 
ανασκοπήστε τους και νοερά ορα-

ματιστείτε τον εαυτό σας με 

το σώμα που θέλετε ακριβώς να έχετε. Αι-
σθανθείτε πώς θα νιώθατε (συναισθηματικά) 
αν ήδη το είχατε κατορθώσει. Να θυμάστε, 
αν έχετε αρνητική εικόνα για σας, πάντα θα 
κάνετε παρασπονδίες και θα σαμποτάρετε 
τον εαυτό σας. 

Μην τρώτε «σοκολά-
τες» πρωτεΐνης ή άλλες 
διατροφικές μπάρες

Μερικές «διατροφικές μπάρες» είναι φτιαγ-
μένες εξ’ ολοκλήρου από συστατικά τροφών, 
άρα είναι προτιμότερες από άλλες, αλλά 
όλες οι μπάρες πρωτεΐνης ή διατροφικές εί-
ναι επεξεργασμένες τροφές. Όταν πρόκειται 
να σπάσετε ένα πλατώ, χρειάζεται να είστε 
αυστηροί στη δίαιτά σας, έτσι ξεφορτωθείτε 
τις μπάρες.

Κάντε ένα διάλειμμα για 
7 μέρες

Αν βρίσκεστε για μεγάλο διά-
στημα σε κατάσταση στρες και αν είσαστε 
σε δίαιτα και προπόνηση χωρίς χρονικά δι-
αλείμματα για πάνω από 3 με 4 μήνες, ξε-
κουραστείτε για λίγο. Ναι, καλά διαβάσατε! 
Σταματήστε τα πάντα και ξεκουραστείτε. 
Αφήστε το νευρικό και ενδοκρινικό σας σύ-
στημα να ξεκουραστεί και προετοιμαστείτε 
για το επόμενο στάδιο. Φάτε λιγότερο αυτές 
τις 7 μέρες επειδή οι θερμιδικές σας απαιτή-
σεις θα είναι χαμηλότερες, αλλιώς μπορεί να 
πάρετε βάρος. Μετά ξεκινήστε πάλι, πλήρως 
ξεκούραστοι και περισσότερο πείσμα.

Μην «πίνετε» τις 
θερμίδες σας

 Όχι γάλα, όχι χυμούς, όχι θερ-
μίδες σε υγρή μορφή. Πίνετε πολύ νερό και 
πράσινο τσάι.

Πίνετε σχεδόν 4 λίτρα 
νερό τη μέρα

Να είστε φανατικοί στην πρό-
σληψη νερού. Απορίες; Διαβάστε το κεφά-
λαιο 13 του βιβλίου «Burn The Fat, Feed 
The Muscle”.

Αυξήστε την συχνότητα 
της καρδιοαναπνευστι-
κής άσκησης

Αν κάνετε λιγότερο από 6 φορές την εβδο-
μάδα, 30-45 λεπτά αερόβιας, τότε σταδιακά 
αυξήστε τη διάρκεια και συχνότητα σε 6 μέ-
ρες, 30-45 λεπτά (αν έχετε αρχίσει να χάνετε 
λίπος κάνοντας 4 μέρες την εβδομάδα από 
30 λεπτά, τότε σταματήστε εκεί, κάντε όσο 

είναι απαραίτητο, ούτε περισσότερο, ούτε λι-
γότερο). Αν ήδη κάνετε καθημερινά αερόβια, 
αυξήστε την ένταση (δείτε παρακάτω) και 
προσέξτε τη δίαιτά σας.

Αυξήστε την ένταση της 
καρδιοαναπνευστικής 
άσκησης

Θυμηθείτε πως μπορείτε να αυξήσετε την 
ένταση και να κάψετε περισσότερες θερμί-
δες στον ίδιο χρόνο κάνοντας την αερόβια 
πιο έντονη. Προκαλέστε τον εαυτό σας βλέ-
ποντας πόσες θερμίδες μπορείτε να κάψετε 
στην ίδια χρονική διάρκεια. Κρατήστε προ-
σωπικό αρχείο. Γυμναστείτε με παρτενέρ 
και προκαλέστε ο ένας τον άλλον. Κάντε την 
αερόβια αποδοτική, όχι μόνο την προπόνηση 
με βάρη. Ψάξτε για νέα όρια. Θυμηθείτε, το 
σώμα σας προσαρμόζεται. 

Κόψτε το αλκοόλ

Μην πίνετε καθόλου αλκοόλ. 
Ούτε καν μια μπύρα, ή έστω 

ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Ούτε καν με μέ-
τρο. Αν έχετε κολλήσει σε πλατώ, δεν είστε 
σε θέση να το κάνετε. Ακόμα κι αν σας ακού-
γετε αδύνατο, αυτό αποτελεί αρχή και θέμα 
πειθαρχίας καθώς το πρόγραμμα γίνεται στα-
διακά αυστηρότερο. 

Κόψτε τα cheat meals

Αν έχετε αποτελέσματα σε εβδο-
μαδιαία βάση, τότε μπορείτε να 

έχετε «γεύμα επιβράβευσης» «cheat meal», 
«ελεύθερο γεύμα» ή όπως αλλιώς θέλετε 
να το πείτε.. μία ή δύο φορές την εβδομά-
δα. Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι 
ακολουθώντας το πρόγραμμά τους κατά 90% 
μπορούν να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Όμως, αν δεν έχετε αποτελέσματα πρέπει 
να γίνεται αυστηρότεροι. Το cheat meal σας 
μπορεί να αποτελείται από καθαρή τροφή, 
καθώς αυτό αρκεί για να αυξηθεί ο μεταβο-
λικός σας ρυθμός, αλλά αποφύγετε να τρώτε 
junk food αν δυσκολεύεστε να χάσετε λίπος. 
Αφήστε τα αποτελέσματα να υπαγορεύσουν 
πόσο αυστηρή πρέπει να είναι η δίαιτά σας.

Κάντε μια ανασκόπηση 
του τρόπου ζωής σας

Κοιτάξτε τους άλλους παράγο-
ντες στον τρόπο ζωής σας εκτός της άσκησης 
και της βασικής διατροφής σας. Ύπνος, άγ-
χος, ανάρρωση, αλκοόλ, κάπνισμα, χημικές 
τροφές. Είστε αγχώδεις και δεν αναρρώνετε 
σωστά; Βελτιώστε την ποιότητα και ποσό-
τητα του ύπνου σας, μειώστε το στρες και 
κοιτάξτε προσεκτικά κατά πόσο υπερπροπο-
νείστε και ως αποτέλεσμα δεν αναρρώνετε 

Fat loss
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πλήρως από τις προπονήσεις σας. Καπνίζε-
τε; Αν ναι, σκεφτείτε πως ίσως πάρετε βάρος 
όταν αποφασίσετε να το κόψετε, αλλά πρέπει 
να παραιτηθείτε άμεσα από αυτό! Βάλτε τον 
τρόπο ζωής σας σε μια σειρά και κάντε το 
τώρα. Αναλύστε την δίαιτά σας ακόμα πιο 
προσεκτικά. Αποκλείστε ή ελαττώστε τις 
τροφές με πρόσθετα χρώματα, τεχνητές γεύ-
σεις ή συντηρητικά. Κόψτε το αλκοόλ και τις 
επεξεργασμένες τροφές κάθε είδους. Ψάξτε 
για ό,τι δεν είναι φυσικό και απομακρύνετε 
το. Μπορείτε να καταναλώνεται οργανικά 
προϊόντα. Κρατήστε τη διατροφή σας όσο 
πιο καθαρή γίνεται. 

Ιατρική αξιολόγηση

Τελευταίο αλλά εξίσου σημα-
ντικό, αν όλα τα άλλα αποτύ-

χουν, δείτε τον γιατρό σας για ένα ιατρικό 
τσεκ απ. Κάντε ολοκληρωμένες εξετάσεις 
αίματος, ορμονολογικές, ενδοκρινικές (για 
θυρεοειδή). Αν υπάρχουν τυχόν προβλήμα-
τα, ακολουθήστε τις οδηγίες και τη θεραπεία 
που προτείνει ο γιατρός σας (φυσική ή φαρ-
μακευτική). Μπορείτε να πάρετε και μια δεύ-
τερη γνώμη σε περίπτωση που δεν σας δοθεί 
μια φυσική θεραπεία (ο φυσικός τρόπος πά-
ντα είναι ο καλύτερος, όσο είναι αυτό δυνα-
τό). Αν όλα είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, 
τότε πιάστε αμέσως δουλειά! Το μόνο που 
σας σταματάει είστε εσείς οι ίδιοι. 

Ρυθμίστε τη διάθεσή 
σας

Έχετε σκεφτεί πως ίσως δεν έχε-
τε κολλήσει σε κάποιο πλατώ παρ’ όλα αυτά; 
Μπορεί να έχετε καταφέρει να φτάσετε στα 
μισά της διαδρομής ενός βουνού, να έχετε 
προσωρινά σταματήσει για να απολαύσετε 
τη θέα, προετοιμάζοντας το τελικό σκαρφά-
λωμα στην κορυφή και πριν συνεχίσετε και 
βρείτε τον επόμενο στόχο σας. Κρατήστε στο 
μυαλό σας πως είναι φυσιολογικό να έχετε 
κορυφώσεις και πλατώ στην πρόοδό σας, εί-
ναι ο τρόπος που το σώμα σας λειτουργεί και 
προσαρμόζεται. Γράψτε τα παρακάτω λόγια 
του Harold V. Melchert κάπου ώστε να τα 
βλέπετε συχνά:

«Ζήστε τη κάθε μέρα της ζωής σας όπως θα 
σκαρφαλώνατε σε ένα βουνό. Μια περιστα-
σιακή ματιά προς την κορυφή κρατάει τον 
στόχο στο μυαλό σας, αλλά από κάθε σημείο 
φαίνονται πολλά όμορφα τοπία. Σκαρφαλώ-
στε αργά, σταθερά, απολαμβάνοντας κάθε 
στιγμή και η θέα από την κορυφή θα αποτε-
λεί την αποκορύφωση του ταξιδιού»
Συμπερασματικά, δεν είναι απαραίτητο να 
εφαρμόσετε τα πάντα σε αυτή τη λίστα. Απλά 
δείτε ποιες επιλογές σας κάνουν αίσθηση και 
ποιες εφαρμόζονται περισσότερο στη δική 
σας περίπτωση. Είναι καλό να έχουμε αυτή 
τη λίστα ώστε να είναι εύχρηστη, καθώς 

όσο περισσότερα όπλα έχετε για το κάψιμο 
λίπους, σπάσιμο πλατώ, τόσες περισσότερες 
επιλογές έχετε να το γυρίσετε σε πρόοδο. 
Αν έχετε μόνο ένα «εναλλακτικό σχέδιο» 
τότε θα έχετε πρόβλημα σε περίπτωση που 
δεν δουλέψει. Τώρα έχετε 25 «εναλλακτικά 
σχέδια»!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετι-
κά με την υγιεινή απώλεια λίπους, χωρίς 
επικίνδυνα σκευάσματα ή φάρμακα, επι-
σκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τομ, www.
BurnTheFatDiet.com

‘‘Ζήστε τη κάθε μέρα της ζωής 
σας όπως θα σκαρφαλώνατε σε 
ένα βουνό. Σκαρφαλώστε αργά, 
σταθερά, απολαμβάνοντας κάθε 
στιγμή και η θέα από την κορυφή 
θα αποτελεί την αποκορύφωση του 
ταξιδιού.’’

Η Απόλυτη Μυϊκή 
Γράμμωση Του 
Μιχάλη Κεφαλιανού
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OTAN KATI ΛΕΙΠΕΙ...

Πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, παραδείγματα ατελειών μπορούμε 
να βρούμε ακόμα και σε αθλητές επιπέδου Olympia. O Marcus 

μπορεί να εντυπωσιάζει με τεράστιους δελτοειδείς, έχετε προσέξει 
όμως τους τρικέφαλους του; Ο αγαλματένιος Dexter δίνει την εντύ-
πωση του τέλειου, στα μάτια ενός παρατηρητικού θα προδοθεί από 
τις γάμπες του. Ο ανεπανάληπτος Ronnie μπορεί να συναρπάζει ει-
δικά στις πίσω πόζες του, γυρίζοντας στο πλάι όμως, παρατηρήστε 
τον τρικέφαλο του, μεγάλος μεν, χωρίς σχήμα δε...
Αλίμονο, κανένας δε μπορεί να κατεβάσει από το βάθρο τους αυτά 
τα μεγαθήρια, απλά θέλω να πω ότι και οι ‘’θεοί» έχουν τις αδυναμί-
ες τους, αλλά ξέρουν να τις κάνουν σχεδόν προτερήματα... Γι’ αυτό 
έφτασαν εκεί που έφτασαν. 

Όχι, δεν είναι λόγια παρηγοριάς ούτε αλαζονείας είναι απλά όλη 
η ουσία του ΒΒ, να διορθώσεις τις ατέλειες που κάθε ανθρώπινο 
σώμα έχει ή να τις καλύψεις με τέχνη. Θίγω αυτό το θέμα γιατί πολ-
λοί από αυτούς που ασχολούνται με το ΒΒ κάνουν συχνά το λάθος 
να ασχολούνται με το δυνατό τους σημείο και να εγκαταλείπουν το 
σημείο που χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Αυτό συμβαίνει για 
δυο λόγους: είτε βαριούνται να σπαταλήσουν έξτρα δυνάμεις και 
χρόνο και στοχεύουν σ’ έναν πρόχειρο εντυπωσιασμό με 2-3 καλά 
σημεία (αυτοί δεν λέγονται  bodybuilders κατά τη γνώμη μου) ή 
έχουν απογοητευθεί γρήγορα και πιστεύουν ότι η ατέλεια αυτή δεν 
πρόκειται να βελτιωθεί ποτέ, άρα είναι ανώφελο να το κουράζουν. 
Με την πρώτη περίπτωση δεν θα ασχοληθούμε -είναι χαμένος κό-
πος- η δεύτερη περίπτωση όμως μπορεί να δεί αλλαγές στο σώμα 
αν το παλέψει πιστά και μεθοδικά. Πώς; Θα το δούμε αμέσως τώρα. 
Ας πάρουμε επί μέρους τα σημεία και να εξετάσουμε τις αδυναμίες, 
τα λάθη και τη σωστή αντιμετώπισή τους.

ΣΤΗΘΟΣ
Αδυναμία:

Συνήθως είναι άδειο στο επάνω μέρος ή η κατασκευή θα μοιάζει με 
γυναικεία (στρογγυλό).

Λάθη:
Επιμένουν να κάνουν ίσιο πάγκο σπαταλώντας έτσι άσκοπα δυ-
νάμεις που θα χρησίμευαν σε ασκήσεις απαραίτητες για τη περί-
πτωση.

Αντιμετώπιση:
Ασκήσεις σε επικλινή θέση και με μπάρες και με αλτήρες, προκειμέ-
νου να γυμναστεί από όλες τις γωνίες το πάνω μέρος. Για την περί-
πτωση του «γυναικείου» στήθους, πρέπει να δουλευτούν ανοίγμα-
τα με αλτήρες, βυθίσεις peck deck και cross over για να φτάσει να 
δένει με τη πρόσθια μοίρα του δελτοειδούς.

Τip:
Μην αφήνετε για πολύ καιρό έξω από τις προπονήσεις θωρα-κι-
κών την άσκηση pull over. Δουλεύοντας το πρόσθιο οδοντωτό 
(μυς που συνδέει το στήθος με την πλάτη), δημιουργείται η εικό

να μεγαλύτερης πλάτης στις μπροστινές πόζες και ποιοτικότε-
ρα «κοψίματα» στα πλευρά.

ΠΛΑΤΗ
Αδυναμίες:

Μικρά φτερά που ξεκινούν  από ψηλά, δείχνοντας έτσι το κορμό 1. 
μακρύ κι’ αδύνατο.
«Άδεια» πλάτη (αδύναμοι ρομβοειδείς, έσω-έξω πλατύς 2. 
ραχιαίος κλπ).
Το χειρότερο! Ξεκίνημα της πλάτης από πολύ χαμηλά σε 3. 
συνδυασμό με φαρδιά μέση.

Λάθη:
Οι περισσότεροι δουλεύουν μόνο τροχαλίες για το πάνω και 
το κάτω μέρος με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βάλουν 
μυϊκότητα στους ραχιαίους τους παρά μόνο πρήξιμο της 
στιγμής.

Αντιμετώπιση:
Αν και τις περισσότερες φορές το θέμα είναι καθαρά 1. 
κατασκευαστικό, οι σωματότυποι αυτοί πρέπει να δουλεύουν 
περισσότερο το κάτω μέρος με δυναμικές ασκήσεις όπως άρσεις 
θανάτου, σταυρό και κωπηλατικές με μπάρα και αλτήρες.
Η δουλειά εδώ θα πρέπει να γίνει κεντρικά – μονόζυγο, τροχαλίες 2. 
με κλειστή λαβή, ψηλή κωπηλατική, ραχιαίους στη καρέκλα με 
έξτρα βάρος και φυσικά άρσεις θανάτου.
Εδώ πλέον ξεχνάμε το αγωνιστικό ΒΒ, το μόνο που μπορεί να 3. 
γίνει γι’ αυτό είναι να δουλευτεί μόνο το πάνω μέρος της πλάτης 
ώστε να προκληθεί ενός είδους οφθαλμαπάτης και να φαίνεται 
μικρότερη η μέση.

Τip:
Στις κωπηλατικές ασκήσεις - κυρίως χαμηλή τροχαλία - μην 
αφήνετε τα χέρια σας να τεντώσουν στο 100%. Να ελέγχετε μο-

από τον Φάνη Αντωνόπουλο
1η Θέση Κατηγορία Superbody Over 35 WFF Universe 2009TRAININGΑ
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Δεν υπάρχει το τέλειο σώμα. Αυτό είναι το 

μόνο σίγουρο. Όπως επίσης είναι σίγουρο πως αν 

προσπαθήσεις σωστά, πάντα καταφέρνεις να 

βελτιωθείς.
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νίμως το βάρος και στις δυο φάσεις της κίνησης. Επίσης στα μη 
λειτουργικά σετ να δουλεύετε την κίνηση με μικρές παραλλαγές 
πχ. μικρή στροφή του χεριού προς τα μέσα ή προς τα έξω εννο-
είται με μικρότερο βάρος, ώστε να δουλεύονται και οι μικρότεροι 
μύες της πλάτης που υποβοηθούν τα μεγάλα κομμάτια κατά την 
εκτέλεση των κανονικών σετ.

ΩΜΟΙ - ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ
Αδυναμίες:

Στενή κατασκευή.1. 
Πολύ μεγάλοι δελτοειδείς με μικρούς έως ανύπαρκτους 2. 
τραπέζιους (κατασκευή «κρεμάστρα»!)
Μεγάλοι τραπέζιοι με ανύπαρκτους δελτοειδείς (τύπος 3. 
οικοδόμου)

Λάθη:
Πολλοί δίνουν έμφαση στις πιέσεις, νομίζοντας ότι επειδή είναι 1. 
δυναμικές ασκήσεις, έχουν γυμναστεί πλήρως οι ώμοι τους.
Αγνοούν τη πλαϊνή και περισσότερο ακόμα τη πίσω μοίρα 2. 
των δελτοειδών, ίσως επειδή γίνονται με λίγα κιλά και είναι 
επίπονες, άρα βαφτίζονται και «μη απαραίτητες». Μπορεί να 
φταίει και το ότι δεν φαίνονται τα σημεία αυτά στο καθρέφτη που 
κοιτάζονται.
Στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι δεν έχω δει να γυμνάζουν 3. 
τους τραπέζιούς τους πλήρως κι’ από όλες τις γωνίες τους. 
Θεωρούν ότι με μια άσκηση (άρσεις με αλτήρες στο πλάι) είναι 
καλυμμένοι.

Αντιμετώπιση:
Οι στενοί ώμοι δεν πρέπει να αναλώνονται μόνο σε πιέσεις, 1. 
αλλά να επιμένουν και στα ανοίγματα με αλτήρες ακόμα και 
απομονωτικά (ένα-ένα χέρι) από όρθια ή σκυφτή θέση. Καλό 
είναι τα ανοίγματα αυτά να τα δουλεύουν κατά καιρούς και στη 
τροχαλία του cross over.
Η περίπτωση με τους μεγάλους δελτοειδείς επειδή δεν έχει σ΄ 2. 
αυτό πρόβλημα, με εμπροσθολαίμιες και οπισθολαίμιες πιέσεις 
είναι καλυμμένοι. Θα πρέπει να δώσουν έμφαση με 3 ή και 4 
ασκήσεις στους τραπέζιους, δουλεύοντας τους με αρκετά κιλά, 
με μπάρες εμπρός και πίσω από τη μέση (άρσεις) με αλτήρες 
μπροστά και πλάι, καθώς και οπισθολαίμιες έλξεις στη τροχαλία 
πλάτης με κλειστή λαβή.
Εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο1 άσκηση για τραπέζιους και 4 3. 
για δελτοειδείς.

Tip:
Οι ώμοι θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν ροπή στους τραυμα-
τισμούς συχνότερα από κάθε άλλο σημείο κι αυτό οφείλεται και 
στη μεγάλη δυνατότητα κινητικότητας αυτής της άρθρωσης και 
στο ότι συμμετέχει σε πάρα πολλές ασκήσεις που αφορούν είτε 
αμιγώς τον δελτοειδή είτε βοηθητικά (πιέσεις στήθους, pull 

over κλπ). Καλό ζέσταμα λοιπόν -καλό είναι να βάζετε και λίγη 
θερμαντική τον χειμώνα- και μην τους καταπονείτε με πάρα 
πολλά κιλά.

ΧΕΡΙΑ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΙ
Αδυναμίες:

Έλλειψη «κορύφωσης».1. 
Κοντοί δικέφαλοι.2. 

Λάθη:
Επιμονή σε βασικές ασκήσεις ενδυνάμωσης, όπως πχ. κάμψεις 1. 
με μπάρα.
Κακή εκτέλεση των ασκήσεων, «κενή» εκτέλεση.2. 

Αντιμετώπιση:
Όταν οι δικέφαλοι είναι flat, θα πρέπει να δουλευτούν μόνο 1. 
με απομονωτικές ασκήσεις - λάρυ σκοτ, αυτοσυγκέντρωση, 
αρνητικές με μονή λαβή τροχαλίας κλπ.
Αντίθετα στους κοντούς δικέφαλους (αν κι’ εδώ είναι πιο δύσκολη 2. 
περίπτωση) επιλέγουμε τα σφυριά και τις ανάποδες κάμψεις με 
μπάρα/τροχαλία ως βασικό κορμό προπόνησης τους.

Οι δικέφαλοι είναι από τους μύες εκείνους που, όπως οι κοιλιακοί και οι 
γάμπες λόγω της θέσης και της κατασκευής τους δεν τροφοδοτούνται 
εύκολα ηλεκτρικά. Τι εννοούμε με αυτό; Ότι μπορεί κάποιος να νομίζει 
ότι κάνει ροκανίσματα και τελικά να εκτελεί την άσκηση με τον αυχένα 
ή στη περίπτωση των δικεφάλων να εκτελεί κάμψεις μη παραγωγικά 
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με την συμβολή των μυών του πήχη. Γι’ αυτό τονίζουμε ιδιαίτερα την 
ανάγκη για προσεκτική εκτέλεση των ασκήσεων. Δεν είναι τυχαίο που 
ο μυς αυτός διαθέτει και άσκηση αυτοσυγκέντρωσης!

ΧΕΡΙΑ - ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΙ
Aδυναμίες:

Ελλειπής μακρά κεφαλή (προδίδεται οπτικά στη διπλή 1. 
δικεφάλων και στο άνοιγμα πλάτης πίσω).
Ελλειπής μεσαία κεφαλή (προδίδεται οπτικά στις relax, άνοιγμα 2. 
πλάτης μπροστά και στις πλαϊνές).

Λάθη:
Υπερπροπόνηση τρικέφαλων από πολλούς σε καθημερινή 1. 
βάση νομίζοντας ότι έτσι θα γίνουν τεράστιοι, με αποτέλεσμα 
αρνητική ανάπτυξη καθώς δεν υπάρχει χρόνος ανάνηψης (το 
λεγόμενο «κάψιμο»).
Επειδή είναι μικρή μυική ομάδα πολλοί επαναλαμβάνουν τις 2. 
ίδιες ασκήσεις συνέχεια. Γι’ αυτό παρουσιάζουν στασιμότητα.

Αντιμετώπιση:
Μια προπόνηση την εβδομάδα, 4 ασκήσεις, 4 σετ.1. 
Σε περίπτωση που δουλεύετε τους τρικέφαλους μαζί με το 2. 
στήθος κάντε 2 το πολύ 3 ασκήσεις γιατί έχουν ήδη γυμναστεί 
από τη προπόνηση στήθους.
Αφήστε χρόνο στα χέρια σας να ξεκουράζονται με το σωστό 3. 
προγραμματισμό στη περιοδικότητα των προπονήσεων.

Τip: 
Για ακόμα μεγαλύτερα χέρια δουλέψτε ανά περιόδους με σού-
περσετ. Είναι μια πολύ αποτελεσματική τακτική για το συγκε-
κριμένο σημείο.

ΠΟΔΙΑ
Αδυναμίες:

Όχι επαρκώς ανεπτυγμένοι προσαγωγοί.1. 
Ψηλή γαστέρα στις γάμπες.2. 
Άνισα ανεπτυγμένες κεφαλές στον τετρακέφαλο.3. 

Λάθη:
«Έπαιζα μπάλα παλιά, είναι καλά, δεν χρειάζεται να τα 1. 
γυμνάσω....»  πόσοι έχουν ως δικαιολογία τη μπάλα ή τα μακριά 
παντελόνια προκειμένου να μην γυμνάσουν την ομολογουμένως 
πιο επίπονη μυική ομάδα!!.
Οι προπονήσεις επικεντρώνονται στους τετρακέφαλους, ενώ για 2. 
οπίσθιους μηριαίους και γάμπες δεν απομένουν παρά ελάχιστα 
σετ που δεν αρκούν για την ανάπτυξή τους.

Αντιμετώπιση:
ΔΕΝ ΑΜΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΟΔΙΩΝ!! Νόμος, αν 
θέλετε να αναπτυχθεί και το πάνω μέρος του σώματος (κι ας 
ακούγεται τρελό).
Απομονώστε τετρακέφαλους και δικέφαλους σε διαφορετικές 
μέρες ώστε να μπορείτε να δουλέψετε και μπροστά και 

πίσω τουλάχιστον 4 ασκήσεις για το μέγιστο αποτέλεσμα. 
Αν υπάρχει «θέμα» σε γάμπες και προσαγωγούς, γυμνάστε 
τους τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα ξεχωριστά από την 
προπόνηση ποδιών, κάνοντας 2 ασκήσεις από 4 σετ για το 
καθένα.

Tip: 
Αφήστε τα μηχανήματα για τις γυναίκες! Τα πόδια «ανεβαίνουν» 
κι’ αυτά με ελεύθερα βάρη: σκουότ, προβολές με περπάτημα ή 
απλές, ρουμάνικες άρσεις, άρσεις γαϊδάρου είναι ασκήσεις SOS 
για να δείτε τα πόδια σας να μεγαλώνουν ομοιόμορφα το κυρι-
ότερο.

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ
Εδώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αδυναμίες, γιατί όταν 
δεν βλέπουμε τους κοιλιακούς μας, μόνο αδύνατοι δεν είμαστε 
προφανώς!!
Οι κοιλιακοί προπονητικά αντιμετωπίζονται όπως όλες οι υπόλοιπες 
μυϊκές ομάδες, με τα ανάλογα σετ, αντίσταση, περιοδικότητα. Κάποιοι 
βέβαια εξακολουθούν να κάνουν το λάθος να τους γυμνάζουν σχεδόν 
κάθε μέρα ή να μην χρησιμοποιούν αντίσταση και να κάνουν άπειρες 
επαναλήψεις.
Ενδεικτικά θα αναφέρω κάποιες ασκήσεις που μπορούν να 
οδηγήσουν σύντομα στην ανάπτυξη της κοιλιακής πλάκας. Κάμψεις 
κορμού στην τροχαλία, άρσεις ποδιών με λαβή από μονόζυγο και με 
στροφές ποδιών.
Αντιμετωπίστε τους σαν έναν ακόμα μυ για να αναπτυχθούν και 
κάντε δίαιτα για να φανούν! Τέλος, μην αφήνετε τη τακτική της 
στρουθοκαμήλου να σαμποτάρει τη πρόοδό σας. Να αγαπάτε 
τα τρωτά του κορμιού σας και να τους δίνετε την απαιτούμενη 
σημασία. Μόνο έτσι αυτά τα βάρη που σηκώνετε θα μπορούν να 
θεωρηθούν Bodybuilding!

Βιογραφικό Του Συγγραφέα:

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Κιάτο Κορινθίας. Στα 15 μου αποφάσισα 
να ασχοληθώ με τα βάρη και γρήγορα αγάπησα το bodybuilding κι’ 
αποφάσισα να προχωρήσω σε αγωνιστικό επίπεδο.
Κατέβηκα για πρώτη φορά σε αγώνες το 1989 στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα της I.F.B.B. σε ηλικία 17 ετών και κατέκτησα την τρίτη 
θέση. Το 1991 ήρθα δεύτερος και κατόπιν διέκοψα την αγωνιστική 
μου πορεία λόγω στρατιωτικών κι επαγγελματικών υποχρεώσεων 
και επανήλθα αγωνιστικά το 2003 με τη 3η και το 2004 με τη 1η 
θέση στο Πανελλήνιο και 3ος στο Βαλκανικό (I.F.B.B). Το 2005 με δυο 
δεύτερες θέσεις στο Πανελλήνιο και στο Βαλκανικό.
Η επόμενη χρονιά με βρίσκει σε άλλη ομοσπονδία (W.A.B.B.A) 
στη 2η θέση και το 2007 με 1η θέση στο Πανελλήνιο και τη 5η στο 
Πανευρωπαϊκό, ενώ το 2008 τερματίζω 2ος στο Πανελλήνιο και 
συμμετέχω στο Παγκόσμιο της NAC όπου βρέθηκα στην 8η θέση.
Σήμερα διατηρώ γυμναστήριο στο Κιάτο μαζί με τη σύντροφό μου,τη 
Νόρα Kόλλια γυμνάστρια κι’ επίσης αθλήτρια (κυπελλούχος ΝΑΒΒΑ 
2008, 2η της NAC) και θέτουμε νέους στόχους για τις προσεχείς 
αγωνιστικές.
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10 Μέθοδοι 
για Αυξημένη Απόδοση στο Γυμναστήριο  

και Γρηγορότερη Επίτευξη Στόχων

Οι παρακάτω μέθοδοι εμένα προσωπικά με έχουν βοηθήσει σε απί-
στευτο βαθμό. Τις χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση και σαν απο-

τέλεσμα έχω μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση, προσοχή, δύναμη, πάθος 
για τους στόχους μου στο γυμναστήριο (και εκτός) και γενικά καλύτερη 
θετική ενέργεια σε όλους τους τομείς του Bodybuilding και της ζωής 
μου. 

Όταν περνάτε την πόρτα του γυμναστηρίου, πρέπει να 
είστε έτοιμοι διανοητικά και πνευματικά

Μπείτε στο γυμναστήριο έτοιμοι για μάχη με τα βάρη. Αφήστε τα 
προβλήματα και τα άγχη της καθημερινότητας στην πόρτα, μαζί με 
όσους προσπαθούν να σας απωθήσουν από τη γυμναστική. Περνώ-
ντας το κατώφλι της πόρτας, νιώστε το περιβάλλον του γυμναστηρίου 
να σας γεμίζει και να σας δίνει δύναμη. Αφήστε τις αισθήσεις σας να 
νιώσουν τα πάντα! Τους ήχους, τις φωνές, την όλη ατμοσφαίρα!

Το μόνο πράγμα που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας θα πρέπει 
να είναι τα βάρη και η γυμναστική. Γίνετε «ένα» με το γυμναστήριο 
σε όλα τα επίπεδα, διανοητικά, πνευματικά, ψυχικά και σωματικά. 
Σκεφτείτε ότι όπως στην ταινία matrix o neo συνδεόταν με ένα καλώ-
διο με το matrix, έτσι και εσείς ΠΡΕΠΕΙ να έχετε απόλυτη διασύνδε-
ση με τα βάρη, τους μυς σας, το σώμα σας και το μυαλό σας. 

Να γνωρίζετε επακριβώς και με μέγιστη λεπτομέρεια 
για το τι ακριβώς θα πράξετε στο γυμναστήριο, πριν 
πάτε εκεί 

Πριν πάτε γυμναστήριο καλό είναι να έχετε έτοιμο ένα σχέδιο για το 
τι θα γυμνάσετε τη συγκεκριμένη ημέρα, πόσα σετ θα κάνετε και τι 
τεχνικές θα ακολουθήσετε. Αυτός ο «χάρτης» προπόνησης θα σας βο-
ηθήσει να είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην προπόνηση σας. 

Η αποφασιστικότητα που θα έχετε με αυτό το έτοιμο πλάνο, θα 
σας βοηθήσει να μην αποσπάται η σκέψη σας με άλλα θέματα παρά 

μόνο αυτό της μέγιστης απόδοσης στην προπόνηση που έχετε σχεδι-
άσει. Προσωπικά μου αρέσει να έχω πάντα έτοιμη την βασική μου 
προπόνηση έτοιμη στο ημερολόγιο προπόνησης από την προηγούμε-
νη μέρα. 
Η σκέψη και μόνο για την επερχόμενη προπόνηση δεν είναι αρκετή. 
Γράφοντας την προπόνηση σε χαρτί μας δίνεται ένα αίσθημα σιγου-
ριάς και σωστής προετοιμασίας για επιτυχία στους στόχους της ημέ-
ρας!

Θέτουμε συγκεκριμένους, επιτέυξιμους στόχους για 
κάθε προπόνηση.

Αυτό εδώ το σημείο είναι παρά πολύ σημαντικό. Πρέπει σε κάθε προ-
πόνηση να γνωρίζουμε επακριβώς τι στόχους έχουμε και τι θέλουμε 
να επιτύχουμε εκείνη τη μέρα. Μην πηγαίνετε στο γυμναστήριο και 
χωρίς κανένα γνώμονα κάνετε όσα κιλά μπορείτε. Βρείτε επακριβώς 
πόσα κιλά μπορείτε να σηκώσετε στις βασικές ασκήσεις και προσπα-
θήστε κάθε εβδομάδα σαν ένα στόχο να βελτιώσετε «κάτι» στη συ-
γκεκριμένη άσκηση. 

Είτε είναι η αύξηση του βάρους κατά 1 κιλό, είτε είναι το να κά-
νετε 2 περισσότερες επαναλήψεις από την προηγούμενη προπόνηση, 
πρέπει οπωσδήποτε να έχετε συγκεκριμένους στόχους! Η επίτευξη 
μικρών στόχων στο γυμναστήριο μας οδηγεί σιγά σιγά στην επίτευξη 
μεγαλύτερων οι οποίοι μας δίνουν αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε 
ακάθεκτοι για τη βελτίωση της μυϊκής μας κατάστασης. 

Χρησιμοποιήστε τη δύναμη της φαντασίας για να 
αποκτήσετε το σώμα που έχετε βάλει ως στόχο!

Ο Arnold Schwarzenegger είχε πει στην αυτοβιογραφία του “The 
education of a bodybuilder” ότι από τη μέρα που άρχισε να σηκώ-
νει βάρη είχε ως είδωλο τον μεγάλο Bodybuilder Reg Park. Είχε τοι-
χοκολλήσει στο δωμάτιο του φωτογραφίες του Park από περιοδικά 
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από τον Κώστα Μαραγκόπουλο
NSCA-CPT, M.Sc.

Πολλοί από εμάς ψάχνουμε πάντα να βρούμε την τελευταία λέξη στους τομείς της 
διατροφής, της άσκησης και των συμπληρωμάτων. Ξεχνάμε όμως ένα πάρα πολύ 
σημαντικό όπλο στις προσπάθειες μας για αύξηση μυϊκής μάζας ή απώλειας λίπους! 
Τον πιο δυνατό μυ του σώματος μας, το μυαλό μας! Όπως και όλα τα υπόλοιπα μέρη 
του σώματος, έτσι και ο νους, χρειάζεται ορισμένες ασκήσεις, συγκεκριμένες με το 
αντικείμενο του αθλητισμού, πράγμα που θα μας οδηγήσει να έχουμε αποτελέσματα 
πιο γρήγορα από ποτέ!



Απόλυτη 
Αυτοσυγκέντρωση 

Γίνετε «Ένα» 
Με Τα Βάρη
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της εποχής και κάθε μέρα φανταζόταν ότι το σώμα του μεγάλωνε και 
έπαιρνε το σχήμα του ειδώλου του. Η ομοιότητα των δυο σωμάτων 
μετά από μερικά χρόνια προπόνησης του Αρνολντ, ήταν τρομακτική! 
Αυτή η τεχνική “φαντασίωσης” (visualization) του σώματος που θέ-
λουμε να χτίσουμε, είναι πάρα πολύ χρήσιμη. 

Όσο το δυνατόν περισσότερο γίνετε, προβάλετε το σώμα που θέ-
λετε στη φαντασία σας, βλέποντας επακριβώς το νέο σας σώμα σαν 
να το έχετε ήδη επιτύχει! Επίσης, όσο προβάλετε το σώμα σας μέσα 
στη φαντασία σας, προσπαθήστε να νιώσετε όλα τα νέα συναισθήμα-
τα που συνεπάγονται με τη νέα σας φυσική κατάσταση. Νιώστε την 
υπέροχη συμμετρία, τα κοψίματα και τη δύναμη που χαρακτηρίζει το 
νέο αυτό σώμα. 

Από την κορυφή μέχρι τα πόδια, φανταστείτε το μυϊκό μέγεθος, 
το σχήμα και τη γράμμωση του σώματος σας. Πιστέψτε μέσα σας ότι 

το σώμα αυτό είναι ήδη πραγματικότητα! Όχι μελλοντικός στόχος! 
Πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή! 

Το ιδεώδες αυτό, θα σας οδηγήσει υποσυνείδητα να προχωρήσετε 
σε πιο δυνατές προπονήσεις με μεγαλύτερη ένταση. Όχι μόνο σωμα-
τική αλλά κυρίως νοητική! 

Προτείνω αυτήν την άσκηση να την κάνετε καθημερινά για 5 λε-
πτά, πριν την προπόνηση σας και πριν τον βραδινό ύπνο. 

Όσο πιο καθαρή εικόνα δημιουργήσετε μέσα στο μυαλό σας για 
το σώμα που έχετε στη φαντασία σας, τόσο πιο γρήγορα θα σας “οδη-
γήσει” και το υποσυνείδητο προς το στόχο σας. 

Η άσκηση αυτή πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση για του-
λάχιστον 90 μέρες, για να ριζωθεί καλά μέσα στο μυαλό σας! Όσο 
περνάει ο καιρός, θα γίνεται όλο και πιο εύκολη και πιο χαλαρή σαν 
άσκηση. 
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Πάντα να θυμάστε: “Where the mind goes, the body follows”. Δεν 
είναι τυχαία έκφραση! Έχει αποδειχτεί εκατοντάδες φόρες στον τομέα 
της αθλητικής ψυχολογίας.

Εκμεταλλευτείτε την θετική ενέργεια ενός training 
partner

Η αλήθεια είναι ότι η προπόνηση με παρτενέρ είναι πάντα πιο δυνατή. 
Ο ένας ενθαρρύνει τον άλλο και οι δυο δουλεύουν για ένα κοινό στό-
χο. Η θετική αυτή σχέση μεταξύ δυο ατόμων έχει αποδειχτεί ότι έχει 
τρομερά αποτελέσματα στην απόδοση κατά την προπόνηση. Ο Arnold 
πάντα διάλεγε τους καλύτερους παρτενέρ να γυμνάζονται μαζί του για 
αυτόν ακριβώς το λόγο. Όπως έλεγε, εάν δεν έχεις σωστό παρτενέρ, 
χάνεις έως και 50% της απόδοσης στο γυμναστήριο. Η αθλητική άμιλ-
λα και η στενότητα που δημιουργείται μεταξύ των προπονούμενων 
μας βοηθά να πιέσουμε τον εαυτό μας πέρα από τα όρια και να κάνου-
με και το ίδιο για το καλό του παρτενέρ μας. 

Να βάζετε τον πήχη όσο πιο ψηλά γίνεται

Ψάξτε στο διαδίκτυο και βρείτε αθλητές Bodybuilding στους οποίους 
θέλετε να μοιάσετε. Δείτε με τα μάτια σας τι είναι δυνατόν να καταφέ-
ρει κανείς εάν βάλει στόχους και ακολουθήσει το πλάνο προπόνησης 
και διατροφής του κατά γράμμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Σταματήστε να ακούτε τα αρνητικά σχόλια όσων λένε ότι ένα καλό 
σώμα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς φάρμακα! Ανοίξτε το 
μυαλό σας σε όλες τις πιθανότητες και βάλτε όλες σας τις νοητικές 
δυνάμεις σε λειτουργία. 

Αφήστε τον εαυτό σας να εμπνευστεί από τα σώματα που έχουν 
χτιστεί με φυσικές μεθόδους και τους αθλητές που το έχουν καταφέ-
ρει. Εάν το έχουν καταφέρει ΕΚΕΙΝΟΙ, μπορείτε να το καταφέρετε 
και ΕΣΕΙΣ. Χρησιμοποιείστε την επιτυχία των άλλων αθλητών σαν 
έμπνευση για να επιτύχετε τους στόχους που έχετε θέσει για τον εαυτό 
σας. 

Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση σας μετά από κάθε 
επιτυχημένο σετ

Πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Μετά από κάθε επιτυχημένη προσπάθεια 
σε ένα σετ ή σε μια προπόνηση πρέπει να δυναμώσουμε τον «καλό» 
εγωισμό μας, με το να επαινέσουμε την ολοκλήρωση ενός προπονη-
τικού επιτεύγματος, είτε αυτό λέγεται αύξηση κιλών σε μια άσκηση, 
είτε αύξηση επαναλήψεων! Με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε στον εαυτό 
μας ένα πολύ δυνατό ακόμα κίνητρο να συνεχίσει την δυναμική προ-
σπάθεια και στα επόμενα σετ. Βελτιώνουμε επίσης τον ενθουσιασμό 
μας για τις προπονήσεις, και την αποφασιστικότητα μας να τα πάμε 
ακόμα καλύτερα!

 

Κάνουμε οργανωμένη προσπάθεια για να ξεπεράσου-
με οποιοδήποτε εμπόδιο. 

Plateau. Μια λέξη η οποία συναντάμε πάρα πολύ συχνά στο λεξιλόγιο 
ενός έμπειρου και μη αθλητή. Το «κόλλημα» στη βελτίωση μας είναι 
κάτι το οποίο θα συμβεί θέλοντας και μη. Το σώμα προσαρμόζεται 
πάρα πολύ εύκολα στις προπονήσεις και εάν δεν έχουμε προνοήσει, 
θα βρεθούμε σε ανάλογη θέση κολλήματος. 

Εκτός από κλασσικές μεθόδους προπόνησης, διατροφής και ξε-
κούρασης για να ξεπεράσουμε το κάθε plateau. Μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε και τη νοητική μας δύναμη για να προχωρήσουμε ακά-
θεκτοι προς το στόχο μας ακόμα πιο γρήγορα. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά από ολιγοήμερη ξεκούραση και αυξημέ-
νη κατανάλωση θερμίδων, πρέπει να επιστρέψουμε στο γυμναστήριο 
απολύτως αποφασισμένοι, με αυξημένα επίπεδα ενέργειας, με μονα-
δικό μας στόχο στο νου να σπάσουμε το «φράγμα» που έχει δημιουρ-

γηθεί μπροστά μας. 
Μπαίνουμε στο γυμναστήριο με μια και μόνο αποστολή, ένα μο-

ναδικό σκοπό, την βελτίωση της προπόνησης μας. Διατάξτε τους μυς 
σας να δώσουν 110%, πιέστε τον εαυτό σας σε κάθε επανάληψη και 
σετ, να φτάσετε τα όρια και πιο ψηλά! 

Η δυναμική αυτή νοητική και σωματική προσπάθεια θα σας δώ-
σει όχι μόνο αυξημένη ενέργεια και αυτοπεποίθηση αλλά και θετικά 
συναισθήματα για την επιτυχημένη προσπάθεια αυτή. Οι προπονήσεις 
σας θα βελτιώνονται όλο και περισσότερο κάθε φορά!

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ανασκόπησης επιδόσεων

Στο τέλος κάθε εβδομάδας, καλό είναι να κάνουμε μια «ανασκόπηση» 
των επιδόσεων μας στο γυμναστήριο (αλλά και στη διατροφή). Είναι 
πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως να είμαστε απολύτως ειλικρινείς με 
τον εαυτό μας έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιωθούμε σε περίπτωση 
που οι προσπάθειες μας δεν μας έχουν αποφέρει τα αποτελέσματα που 
αναζητάμε.

Η ανασκόπηση αυτή είναι καλό να γίνεται και με κάποιον φίλο  
που γυμνάζεται μαζί μας και μπορεί να είναι αντικειμενικός ως προς 
τις προσπάθειες μας. Αναλύουμε το πως τα πήγαμε σε επίπεδο συμπε-
ριφοράς, συναισθημάτων και σωστών κινήτρων μέσα στο γυμναστή-
ριο. Εάν δούμε ότι κάπου δεν τα καταφέραμε με βάση τις δυνατότητες 
μας τότε προσέχουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτόν τον τομέα για 
περαιτέρω βελτίωση. 

Ανταμείβουμε τον εαυτό μας για τη σωστή και σκληρή 
προσπάθεια!

Στο σχολείο όποτε κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, οι κα-
θηγητές μας (υπάρχουν και εξαιρέσεις!) μας αντάμειβαν με 20αρια. 
Σε πολλές δουλειές επίσης, εάν δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και 
χάρη σε αυτό η επιχείρηση έχει μεγαλύτερο κέρδος, ανταμοιβόμαστε 
με κάποιο δώρο ή bonus. Εάν έχετε εμπειρία από τα δύο αυτά παρα-
δείγματα γνωρίζετε ακριβώς για τι πράγμα μιλάω και τα συναισθήμα-
τα που μας δημιουργούνται. 

Η επιβράβευση αυτή μας κάνει να αισθανόμαστε επιτυχημένοι, 
ενθουσιώδεις και ευχαριστημένοι με την καλή μας απόδοση. Το ίδιο 
ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς, ως επιβράβευση στον εαυτό 
μας για μια καλή περίοδο προπονήσεων, ένα επιτυχημένο μήνα τέλει-
ας διατροφής και γενικότερα επιβράβευση όταν επιτυγχάνουμε τους 
στόχους που θέτουμε. 

Βραβεύουμε τον εαυτό μας από σεβασμό, αναγνώριση και ευγνω-
μοσύνη. Η επιβράβευση αυτή μπορεί να είναι είτε υλική με τη μορφή 
ενός δώρου είτε με κάποιο καλό γεύμα μετά από μεγάλη περίοδο αυ-
στηρής διατροφής. 

Η επιβράβευση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί μας βοηθά 
να χτίζουμε αποφασιστικότητα για μελλοντικούς στόχους και όνειρα. 

Χρησιμοποιήστε τις 10 αυτές μεθόδους για να ανάψετε και να μεγαλώ-
σετε τη φλόγα του πάθους για ένα δυνατό και υγιές σώμα! Προσπαθή-
στε να τις εφαρμόσετε μια-μια και σιγά σιγά θα βελτιώνεστε όλο και 
περισσότερο σε όλους τους τομείς, είτε αυτοί είναι ψυχικής δύναμης 
και αυτοσυγκέντρωσης κατά την προπόνηση, ή ακόμα και αυξημένα 
επίπεδα συνέπειας και επίπονης στη διατροφή σας. 

Να Γυμνάζεστε Πάντα Σκληρά και να Προσδοκείτε Πάντα την 
Επιτυχία!



Στο πρώτο τεύχος αναφερθήκαμε στο πως μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα σωστό 
πρόγραμμα προπόνησης ανάλογα με τις ανάγκες μας, αναφερθήκαμε λεπτομερώς 

πως πρέπει να κινηθούμε ανάλογα με το επίπεδο που βρισκόμαστε αρχάριος, μέσος 
ή προχωρημένος. Σ’ αυτό το τεύχος θα ασχοληθούμε με ένα επίπεδο πιο πάνω 
στο πολύ προχωρημένος, πριν όμως ξεκινήσουμε να αναλύουμε το πρόγραμμα 
θα εξηγήσουμε πρώτα για πιο λόγο χρειάζεται να κάνουμε τόσο εξειδικευμένα 

προγράμματα και να φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα έντασης, είναι αναγκαίο ή όχι;

Προπόνηση και  
Τεχνικές για Αθλητές 
Προχωρημένου Επιπέδου.

από τον Γιάννη Γριμμή, Mr. Hellas 2007
 Κατηγορία Fitness

Όσο σωστά και να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα προπόνησης δυ-
στυχώς κάποια στιγμή οι μύες μας φτάνουν σε στασιμότητα αυτό 
είναι αναπόφευκτο, βέβαια δεν είναι απαραίτητο ότι θα φτάσει ολό-
κληρο το σώμα μας ταυτόχρονα σε στασιμότητα.
Ας υποθέσουμε πως κάνουμε για όλες τις μυϊκές ομάδες μια τεχνική 
προπόνησης όπως τα drop sets μπορεί μετά από π.χ. 2 εβδομάδες 
το στήθος μας να φτάσει σε στασιμότητα ενώ τα πόδια μας ακόμα 
να μην φτάσουν, σε αυτή την περίπτωση πρέπει κάτι να αλλάξουμε 
στην προπόνηση του στήθους μας. Κάτι απλό που μπορούμε να κά-
νουμε είναι να αλλάξουμε κάποιες ασκήσεις π.χ. αν κάναμε πιέσεις 
πάγκου με μπάρα να αλλάξουμε με πιέσεις πάγου με αλτήρες, αυτή 
η αλλαγή είναι κάτι σίγουρο όπου θα μας ξεκολλήσει αλλά εμείς θα 
ασχοληθούμε με μια πιο εξειδικευμένη μέθοδο. Μπορούμε επίσης να 
κάνουμε μια τεχνική προπόνησης όπου την έχουμε ξανακάνει στο 
παρελθόν αλλά αυτή την φορά να μην έχει το ίδιο αποτέλεσμα, αυτό 
είναι συχνό φαινόμενο σε αθλητές με πολύ εμπειρία επειδή το σώμα 
τους θυμάται.

Για τον λόγο λοιπόν που αναφέραμε πιο πάνω το πρόγραμμα 
που θα δώσουμε, συνίσταται μονό σε πολύ έμπειρους αθλητές με 
πολλά χρόνια προπόνησης στην πλάτη τους, ώστε να έχουν την 
εμπειρία και την ικανότητα να αντεπεξέλθουν στην απαιτούμενη έντα-
ση του προγράμματος. Κάτι άλλο 
σημαντικό επίσης που πρέπει να 
αναφέρουμε είναι το πρόγραμμα 
αυτό να το χρησιμοποιήσουμε 
όταν είμαστε σε υπερθερμιδική 
διατροφή, ώστε να υπάρχουν τα 
απαραίτητα υγρά στο σώμα μας 
αλλά και για να έχουμε δύναμη 
έτσι ώστε να εξαλείψουμε οποι-
αδήποτε περίπτωση τραυματι-
σμού. Πριν όμως αναλύσουμε το 
πρόγραμμα θα ήθελα να κάνω και 
μια αναφορά στις αρνητικές επα-
ναλήψεις επειδή αυτές είναι το 
σημαντικότερο κομμάτι του προ-
γράμματος.
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1η Μέρα

Επικλινείς πιέσεις πάγκου στο smith 3  12, 10,  6, αρνητικές 1x6

Πιέσεις πάγκου στον ίσιο 3 12, 10, 6

Εκτάσεις αλτήρων στον επικλινή 3 10

Διασταυρώσεις τροχαλίας στο cross over 3 10

Βυθίσεις στο δίζυγο 3 ;
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2η Μέρα

Κωπηλατική καθιστός στο μηχάνημα 3  12, 10,  6, αρνητικές 1x6

Έλξεις στην τροχαλία εμπρός 3 12, 10, 6 1x6

Άρσεις θανάτου 3 10

Κωπηλατική με μπάρα από σκυφτή θέση 3 10

Έλξεις στην τροχαλία πίσω από το λαιμό 3 10



Όταν εκτελούμε μια επανάληψη έχου-
με 3 είδη συσπάσεων τη θετική (όταν 
ανεβάζουμε το βάρος) την αρνητική 
(όταν κατεβάζουμε το βάρος) και την 
ισομετρική (όταν το βάρος είναι στο 
ανώτατο σημείο), στην θετική σύσπα-
ση οι μυϊκές ίνες μικραίνουν σε μήκος 
ενώ στην αρνητική οι μυϊκές ίνες αυ-
ξάνονται. Πιστεύεται από τους περισ-
σότερους ότι όταν οι μυς μας είναι σε 
αρνητική σύσπαση, δέχονται περισ-
σότερο φόρτο από ότι όταν είναι σε 
θετική, έτσι η αρνητική σύσπαση θε-
ωρείτε πιο αποτελεσματική, αν όμως 
εκτελέσουμε την αρνητική επανάληψη 
στον προβλεπόμενο χρόνο όπου θα 
την εκτελούσαμε είναι σαν να κάνουμε 
μίση επανάληψη, όποτε για να την εκ-
μεταλλευτούμε πλήρως πρέπει να την 
εκτελέσουμε στον χρόνο όπου θα κά-
ναμε μια ολοκληρωμένη επανάληψη. 
Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι θέλουμε 
δύο δευτερόλεπτα για το θετικό μέρος, 
άλλα δύο για το αρνητικό και άλλο ένα 
για την σύσπαση στο ανώτατο σημείο 
της επανάληψης, υπολογίζουμε ότι μια 
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3η Μέρα

Σκουότ στη μηχανή smith 3  12, 10,  6, αρνητικές 1x6

Πιέσεις στην πρέσα 3 12, 10,  6, αρνητικές 1x6

Εκτάσεις τετρακέφαλων στο μηχάνημα 3 10

Κάμψεις μηριαίων δικέφαλων στο μηχάνημα 3 10

Άρσεις θανάτου με αλύγιστα πόδια 3 10

Εκτάσεις στο μηχάνημα 3 10

Εκτάσεις γαμπών όρθιος 3 12

Εκτάσεις γαμπών καθιστός 3 12 1x6



ολοκληρωμένη επανάληψη θα 
την εκτελούσαμε σε πέντε δευ-
τερόλεπτα έτσι εκτελούμε και την 
αρνητική επανάληψη σε πέντε 
δευτερόλεπτα.

Είναι πολύ σημαντικό επίσης 
να δώσουμε και κάποιες πολύτι-
μες συμβουλές, όπου θα φανούν 
χρήσιμες. Πρώτη συμβουλή είναι 
ότι το σετ με τις αρνητικές επανα-
λήψεις το χρησιμοποιούμε σε 2 
ασκήσεις το πολύ αν προπονού-
με κάποια μεγάλη μυϊκή ομάδα, 
ενώ σε μια άσκηση αν προπο-
νούμε κάποια μικρή μυϊκή ομά-
δα αν το χρησιμοποιήσουμε σε 
παραπάνω ασκήσεις υπάρχει πι-
θανότητα υπερπροπόνησης και 
έτσι αντί να ξεκολλήσουμε από 
την στασιμότητα θα κολλήσουμε 
περισσότερο.

Δεύτερη συμβουλή όπου 
επίσης είναι πολύ σημαντική 
είναι ότι η επιλογή των ασκήσε-
ων όπου γίνονται οι αρνητικές 
επαναλήψεις, πρέπει να είναι 
σε όργανα ή στη μηχανή smith, 
έτσι ώστε να αποφύγουμε οποι-
αδήποτε περίπτωση τραυματι-
σμού, αν και τα ελεύθερα βάρη 
θεωρούνται πιο αποτελεσματικά, 
σε αυτήν την περίπτωση μπορεί 
να γίνουν επικίνδυνα. Μια άλλη 
επίσης πολύ σημαντική συμβου-
λή είναι η επιλογή του παρτενέρ, 
εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή 
διότι οι αρνητικές επαναλήψεις 
στηρίζονται αποκλειστικά στην 
βοήθεια του παρτενέρ όποτε η 
επιλογή δεν πρέπει να γίνει τυ-
χαία, πρέπει ο παρτενέρ να ξέρει 
πότε πρέπει να βοηθήσει αλλά 
κι’ αν γίνει κάποια στραβή και 
κολλήσετε να μπορεί να πάρει το 
φορτίο πάνω του ώστε να μπορεί 
να σας ξεκολλήσει.

Όποτε καλό είναι ο παρτενέρ 
σας να είναι κάποιος που να είναι 
στο ίδιο επίπεδο με εσάς και να 
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4η Μέρα

Πιέσεις ώμων στη μηχανή smith εμπρός 3  12, 10,  6, αρνητικές 1x6

Πλαγιές εκτάσεις με αλτήρες 3 10

Εκτάσεις αλτήρων για πίσω ώμους 3 10

Πλαγιές εκτάσεις στη τροχαλία ένα χέρι 3 10

Προτάσεις αλτήρων 3 10

Ανασηκώσεις τραπεζοειδών με μπάρα 3 10

Ανασηκώσεις τραπεζοειδών με αλτήρες 3 10



σας ξέρει καλά, αν μπορείτε μάλιστα να κανονί-
ζετε να πηγαίνετε τις ίδιες ώρες στο γυμναστήριο 
θα ήταν ακόμα καλύτερα ώστε να ξέρετε ότι οποι-
αδήποτε στιγμή έχετε κάποιον να σας βοηθήσει.  
Αν κάποια μέρα δεν τον βρείτε στο γυμναστήριο 
και είναι η μέρα όπου έχετε επιλέξει να κάνε-
τε αρνητικές επαναλήψεις, τότε καλύτερα να το 
αφήσετε και να τις κάνετε κάποια άλλη μέρα δε 
χρειάζεται να ρισκάρετε. Επιλέξτε εκείνη τη μέρα 
να κάνετε κάτι άλλο. Ένας καλός παρτενέρ επί-
σης μπορεί να σας βοηθήσει και στην ψυχολογι-
κή υποστήριξη. Και μια τελευταία συμβουλή που 
ήθελα να δώσω είναι η ξεκούραση, όλοι γνωρί-
ζουμε ότι οι μυς δεν φτιάχνονται στο γυμναστήριο 
αλλά έξω από αυτό, αν δεν υπάρχει επαρκείς ξε-
κούραση τότε δεν υπάρχει και ανάρρωση, όποτε 
είναι σαν να πήγαν οι ώρες μας στο γυμναστήριο 
χαμένες. Δεν πρέπει να αμελείτε το συγκεκριμένο 
παράγοντα γιατί είναι πολύ σημαντικός, κόβετε 
ένα πολύ σημαντικό ποσοστό από την μυϊκή σας 
ανάπτυξη.

Αφού είμαστε καλυμμένοι πλέον μπορούμε να 
αναλύσουμε το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα αποτελείτε από βασικές 
ασκήσεις όπου ευνοούν την μυϊκή ανάπτυξη αλλά 
και από ασκήσεις απομόνωσης ώστε να δουλέ-
ψουμε τους μυς μας. Η άσκηση όπου θα επιλέ-
ξουμε να κάνουμε αρνητικές επαναλήψεις θα εί-
ναι στην αρχή του προγράμματος για να έχουμε 
ενέργεια και θα την συνδυάσουμε και με drop set, 
στις υπόλοιπες ασκήσεις θα κάνουμε μονό λει-
τουργικά σετ.

Έτσι αφού έχουμε ολοκληρώσει ένα πολύ 
καλό ζέσταμα ξεκινάμε με το πρώτο λειτουργικό 
σετ όπου πρέπει να εκτελέσουμε δώδεκα επα-
ναλήψεις ως κόπωση, στο δεύτερο σετ εκτελού-
με δέκα επαναλήψεις ως κόπωση, στο τρίτο και 
σημαντικότερο σετ αφού πρώτα γνωρίζουμε πια 
είναι τα κιλά μας για έξι επαναλήψεις ως κόπωση 
προσθέτουμε 30% παραπάνω, δηλαδή αν υποθέ-
σουμε ότι στις πιέσεις πάγκου βάζουμε 100 κιλά 
για να εκτελέσουμε έξι επαναλήψεις ως κόπωση 
εμείς βάζουμε 130 κιλά στο πάγκο.

Ο παρτενέρ μας βοηθά να σηκώσουμε μαζί 
τα κιλά στο θετικό μέρος και μετά στο αρνητικό 
μας αφήνει τελείως μόνους μας απλά μας επι-
βλέπει. Εμείς κατεβάζουμε τα κιλά μετρώντας 
πέντε δευτερόλεπτα αφού έχουμε ολοκληρώσει 
έξι επαναλήψεις, στη συνέχεια αφήνουμε τα κιλά 
και αφαιρούμε το 50% των κιλών από την μπάρα 
ή το όργανο και συνεχίζουμε να εκτελούμε όσες 
επαναλήψεις μπορούμε μέχρι να φτάσουμε ως 
κόπωση.

Αφού ξεκουραστούμε για δυόμιση με τρία 
λεπτά εκτελούμε το τελευταίο σετ στο όποιο κά-
νουμε 6 επαναλήψεις ως κόπωση. Στις υπόλοι-
πες ασκήσεις εκτελούμε τρία σετ από δέκα επα-
ναλήψεις, η ξεκούραση πρέπει να είναι περίπου 
ενάμιση με δύο λεπτά για μεγάλες μυϊκές ομάδες 
και ένα με ενάμιση για τις μικρές.

ADVANCED TRAININGΑ
ΣΚ

Η
ΣΕ

ΙΣ
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5η Μέρα

Κάμψεις δικέφαλων με μπάρα όρθιος 3  12, 10,  6, αρνητικές 1x6

Κάμψεις αλτήρων εναλλάξ 3 10

Κάμψεις αυτοσυγκέντρωσης 3 10

Πιέσεις τρικέφαλων με σχοινί 3 12, 10,  6, αρνητικές 1x6

Εκτάσεις τρικέφαλων πάνω από το κεφάλι 3 10

Γαλλικές εκτάσεις με μπάρα 3 10
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Mr. Olympia 2009

Συνέντευξη με Μιχάλη Κεφαλιανό 
και Δαυίδ Μπαλάσα!

Bodybuilders.gr: 
Καταρχάς να σας συγχαρούμε και τους δύο για μία ακόμα φορά για 
την ιστορική συμμετοχή στον αγώνα. Όπως βλέπουμε μέσω του site 
μας, όλοι στην Ελλάδα έχουν τρελαθεί από χαρά και υπερηφάνεια για 
τα ιστορικά γεγονότα! Πραγματικά, έχετε καταφέρει να φτάσετε το 
Ελληνικό bodybuilding σε επίπεδο που κανείς μας δεν φανταζόταν! 
Μιχάλη, βγαίνοντας πάνω στη σκηνή για πρώτη φορά, τι συναισθή-
ματα σου δημιουργήθηκαν εκείνες τις στιγμές; 

Μιχάλης: 
Συναισθήματα εκείνη τη στιγμή... Κώστα μου, ένιωσα μια πολύ μεγά-
λη χαρά – ένα όνειρο που γινόταν πραγματικότητα επιτέλους! Ήταν 
από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου που ανέβηκα στη σκηνή 
του Olympia και είχα την ευκαιρία να συμμετέχω. 

Bodybuilders.gr: 
Μοναδικά συναισθήματα απ’ όσο φαντάζομαι! Εμείς να δεις τι αι-
σθανόμασταν από κάτω. Δέος και περηφάνια! Βάκη, ίδια ερώτηση, 
τι συναισθήματα είχες την ώρα που ο φίλος σου έβγαινε στη σκηνή 
του Olympia? 

Δαυίδ: 
Ήμουν σίγουρος ότι θα είχε τον αέρα της σκηνής αλλά η καρδιά 
μου πήγαινε να σπάσει όταν τον είδα να βγαίνει δίπλα στον Dexter 

Jackson. Στο ύψος του Gustavo Badell και μετά ηρέμησα 
γιατί πραγματικά στεκόταν επάξια δίπλα και στους δυο!

Bodybuilders.gr: 
Αυτό είναι σίγουρο, στεκόταν ισάξια δίπλα σε όλους 
στις συγκρίσεις. Πως είδες σε γενικές γραμμές τη 
συμμετοχή του Μιχάλη στο Mr. Olympia και τη 
«θέση» που κατέλαβε (αδίκως κατά τη γνώμη μου); 

Δαυίδ: 
Ο Μιχάλης όχι απλά συμμετείχε αλλά διεκδικούσε μια 
από τις θέσεις των αντιπάλων του για πρώτη φορά. Ήταν 
τρομερός και η θέση που του άξιζε θα έρθει σύντομα.

Bodybuilders.gr: 
Είμαι σίγουρος γι’ αυτό, τώρα που ο κόσμος και οι κριτές 
τον έχουν δει, θα αρχίσει να ανεβαίνει όλο και περισ-
σότερο. Μιχάλη, πως ήταν η ατμόσφαιρα backstage με 
τους διάσημους συναθλητές σου;

Μιχάλης: 
Η ατμόσφαιρα backstage ήταν πραγματικά πάρα πολύ 
ωραία, διότι λάμβανα μέρος με αυτούς τους μεγάλους 

αστέρες του αθλήματος! 

Bodybuilders.gr: 
Μιχάλη, τώρα που πατήθηκε αυτό το μεγάλο σκαλί, ποιο είναι το 
επόμενο βήμα κατά τη γνώμη σου;

Μιχάλης: 
Νομίζω, δεν υπάρχει πιο μεγάλο σκαλί από το Mr. Olympia. Το πιο 
ψηλό για μένα θα είναι να προκριθώ ξανά για το Mr. O και να μπορέ-
σω βεβαίως να φέρω μια καλύτερη θέση. 

Bodybuilders.gr: 
Και στο ευχόμαστε ολόψυχα! Βάκη, ποια θα είναι τα αγωνιστικά σας 
σχέδια από δω και πέρα; Θα προσπαθήσετε να παίξετε βαρύτεροι 
και σε περισσότερους αγώνες το 2010;

Δαυίδ: 
Η αρχή έγινε, το μέλλον είναι μπροστά μας και προετοιμαζόμαστε για 
τον επόμενο αγώνα. Απ’ όσο είδα, χρειαζόμαστε περισσότερη μυική 
μάζα. Αυτός είναι ο στόχος και μαζί με την ποιότητα θα απογειωθού-
με!

Bodybuilders.gr: 
Πάντως η βελτίωση από το New York Pro και σε μάζα και σε γράμμω-

Μετά τους τελικούς του Mr. Olympia και την άριστη συμμετοχή του Μιχάλη 
Κεφαλιανού, η ομάδα του site μας εξασφάλισε αποκλειστικά σχόλια του Μι-
χάλη και του προπονητή του Δαυίδ Μπαλάσα σχετικά με τον αγώνα και την 

εμπειρία τους στο Las Vegas! 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΑ
Θ

ΛΗ
ΤΕ

Σ
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ση ήταν εμφανής. Μια ερώτηση και στους 2 σας τώρα... Ποια άτομα 
σας υποστήριξαν και σας υποστηρίζουν και θέλετε να τους ευχαρι-
στήσετε μέσω του περιοδικού μας; 

Δαυίδ: 
Ο μεγάλος μας σπόνσορας είναι ο Αλέκος Σιατραβάνης, της εταιρίας 
Healthy2Day. 

Μιχάλης: 
Τον μεγάλο μου χορηγό της Healthy2Day Αλέκο Σιατραβάνη, το 
Bodybuilders.gr, τον προπονητή μου Δαυίδ Μπαλάσα και τη γυναίκα 
μου Ελένη. 

Bodybuilders.gr: 
Ευχαριστούμε πολύ! Μια τελευταία ερώτηση για εσένα Μιχάλη μου 

– Πως αισθάνεσαι όταν πολλοί fan σου σε χαρακτηρίζουν ως έναν 
από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές bodybuilding όλων των 
εποχών;

Μιχάλης: 
Αισθάνομαι πολύ περήφανος για την αγάπη που μου προσφέρουν 
όλοι οι Έλληνες και να ξέρουν κάτι: Χάρη σε αυτούς που με εμψύ-
χωσαν και μου έδωσαν κουράγιο για να ανέβω τόσο ψηλά, τους ευ-
χαριστώ και είναι μεγάλη μου τιμή που όλοι αυτοί οι άνθρωποι με 
στήριξαν σε αυτή τη μεγάλη πορεία. 

Bodybuilders.gr: 
Εμείς ευχαριστούμε για τις στιγμές χαράς που μας έδωσες και είμα-
στε ευγνώμονες! Καλή επιτυχία στην off-season, καλή ξεκούραση και 
αναμένουμε με ανυπομονησία νεότερα για τον επόμενο αγώνα σου.

‘‘Ο Μιχάλης όχι απλά συμμετείχε 
αλλά διεκδικούσε μια από τις 
θέσεις των αντιπάλων του για 
πρώτη φορά.
Ήταν τρομερός και η θέση που 
του άξιζε θα έρθει σύντομα.’’

Ο Μιχάλης με το Μετάλλιο Joe Weider 



46  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

MR. OLYMPIA 2009

Ιστορικός Αγώνας για το

Ελληνικό Bodybuilding

Ξέραμε περίπου ποιοι θα είναι οι σοβαροί διεκδικητές, 
αλλά και πάλι υπήρχαν εκπλήξεις (Branch Warren, Den-

nis Wolf), πράγμα που υπενθυμίζει ότι ο αγώνας κρίνεται πά-
ντοτε επί σκηνής. Σε τόσο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, μικρο 
σφάλματα στο στέγνωμα και το γέμισμα μπορούν είτε να ανα-
δείξουν κάποιον, είτε να τον καταποντίσουν.

Μιχάλης Κεφαλιανός
Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Μιχάλη όλων μας. Άξιος πρε-
σβευτής της Ελλάδας (και της Αυστραλίας βεβαίως), ζητούσε 
μια ευκαιρία για να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί δίπλα στην 
αφρόκρεμα του παγκόσμιου bodybuilding. Και το κατάφερε 
και με το παραπάνω. Τα σχόλια μεγάλων του παρελθόντος 
μιλάνε από μόνα τους. Το να παίρνεις το respect χωρίς άλλα 
λόγια από κάποιον σαν τον Dorian Yates, σαν τον Shawn Ray 
ή σαν τον Lee Priest, λέει από μόνο του πάρα πολλά. Ο Μι-
χάλης εμφανίστηκε 4-5 κιλά παραπάνω από το New York Pro 
του Μαΐου. Το conditioning του από άλλο πλανήτη, εφάμιλλο 
της πρώτης τριάδας του Olympia. 

Η παρουσίασή του πρακτικώς άψογη, με έναν Μιχάλη επί 
σκηνής να χαμογελάνε μέχρι και τα ...ρουθούνια του και να 
απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να 
κάνει το οποίο περνούσε από το χέρι του. Ήταν το πρώτο του 
Olympia και ρούφηξε όλο του το μεδούλι, το πήρε και το’ στυ-
ψε και το ήπιε μέχρι και την τελευταία σταγόνα. 
Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, όπως επίσης και στον προ-
πονητή του Δαυίδ Μπαλάσα, αλλά και σε όλο το team για το 
επίπεδο παρουσίασης του Μιχάλη. Πλέον τον έμαθαν και τα 
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Ανταπόκριση Bodybuilders.gr από το Las Vegas

Είδαμε ίσως το πιο ανταγωνιστικό Olympia 
των τελευταίων ετών, με ένα buildup όλους 
αυτούς τους μήνες, το οποίο δεν μας έδινε τη 
δυνατότητα να προβλέψουμε με σιγουριά τις 
θέσεις των αθλητών, πόσο μάλλον το νικητή. 
 
Με την ιστορική συμμετοχή του μεγάλου 
Έλληνα πρωταθλητή Μιχάλη Κεφαλιανού, 
η ομάδα της ιστοσελίδας μας ταξίδεψε 
στο μακρινό Las Vegas για να καλύψει τις 
συγκινητικές και χαρμόσυνες στιγμές.
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Άψογη Παρουσίαση, 

Συμμετρία και Μυϊκότητα
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Η Άψογη πόζα Διπλών 

Δικεφάλων Πλάτης του 

Μιχάλη Κεφαλιανού
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πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους από εδώ και στο εξής 
ζητούμενο είναι να καταφέρει να πάρει το δυνατόν γρηγορότε-
ρα πρόκριση και για το επόμενο Olympia ή έστω να συμμετά-
σχει σε κάποιους σημαντικούς αγώνες του εξωτερικού, ειδικά 
σε όσους γίνονται στην Αμερική. Πρόκειται για μια ιστορική 
στιγμή για το ελληνικό bodybuilding, αλλά και για τον ίδιο τον 
Μιχάλη Κεφαλιανό (μέχρι την επόμενη). 

Τον ευχαριστούμε πολύ για τις στιγμές που ζήσαμε ξημερώ-
ματα ώρα Ελλάδας, και για την περηφάνια που μας γέμισε 
όταν τον καμαρώναμε στη «ιερή» σκηνή του Olympia. 

Ahmad Haidar – Μιχάλης Κεφαλιανός – Gustavo Badell

Ο Μιχάλης σε Most 

Muscular Pose στους 

τελικούς του Olympia
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Jay Cutler - 1η Θέση

Ήταν ένα σκαλί πιο πάνω από όλους τους υπόλοιπους. Έκανε την εμφάνισή του με τεράστια αυτοπεποίθηση, ήταν στην κα-
λύτερή του κατάσταση ever και το ήξερε δείχνοντας ίσως ότι το κίνητρο αυτού που χάνει το Olympia είναι ίσως μεγαλύτερο 
από αυτού που θέλει να το ξαναπάρει. Highlight η γνωστή φώτο με το κοπάνημα της φτέρνας στο πάτωμα και το επακόλουθο 
wooooow από κοινό και εκφωνητές. Κατάφερε να κάνει αυτό που πήγε να κάνει ο Ronnie Coleman το 2007, αλλά χωρίς να χάσει 
σε μάζα. O Mr. Olympia πρέπει να είναι ο πιο ογκώδης και ο πιο γραμμωμένος, και ο Cutler ήταν και τα δύο. Η αναφορά στο 
“Cutler team” στην συνέντευξη μετά τον αγώνα, δείχνει την “χειρουργική” δουλειά που έγινε φέτος στο σώμα του. Το πιο chal-
lenging Olympia ever απαιτούσε και υψηλού επιπέδου προετοιμασία, και ο Jay Cutler το κατάφερε. Κατάφερε να μετατρέψει το 
πιο αμφίρροπο Olympia των τελευταίων ετών, σε μια undisputed victory. Του αξίζουν συγχαρητήρια, σε αυτόν και σε όλο του το 
team για το αποτέλεσμα το οποίο είδαμε.

Ο 3 Φορές Mr. 
Olympia Jay Cutler

Ήταν η δική του βραδιά και το απέδειξε!
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O Jay Cutler βραβεύεται με το 3ο του Sandow Trophy από τον Joe Weider
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Branch Warren - 2η Θέση

Απίστευτα «σφαγμένος» σε όλο του το 
σώμα, βγήκε σχεδόν από το πουθενά 
και απετέλεσε την ευχάριστη έκπληξη 
της βραδιάς. Ένας fan-favorite εδώ και 
πολλά χρόνια, εικόνα του λαϊκού επαρ-
χιώτη Αμερικάνου, κατάφερε να πιάσει 
εντυπωσιακή φόρμα. Ήταν αρχικά 3ος 
στο prejudging, αλλά στα τελικά εμφανί-
στηκε ακόμα πιο βελτιωμένος και κατά-
φερε να πάρει τη 2η θέση από τον Dex-
ter Jackson για μόλις έναν πόντο. Πολλοί 
είπαν ότι ίσως ο Dexter Jackson άξιζε 
περισσότερο τη 2η θέση, αλλά respect 
γι’αυτό που μας παρουσίασε φέτος. Το 
ερώτημα είναι αν μπορεί να το επανα-
λάβει ή θα πρόκειται για αναλαμπή, μία 
από τις διάφορες “φόρμες” στις οποίες 
εμφανίζεται κατά καιρούς o Branch. 
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Dexter Jackson
3η Θέση

Ο Dexter είχε δύο επι-
λογές στη φετινή του 
προετοιμασία. Η’ θα 
προσπαθούσε να δου-
λέψει τα μυϊκά κιλά που 
έβαλε πέρσι και που του 
χάρισαν το Olympia, ή 
θα προσπαθούσε να βά-
λει ακόμα περισσότερη 
μάζα. Διάλεξε το πρώτο, 
αλλά όπως φαίνεται υπο-
λόγιζε χωρίς το τεράστιο 
κίνητρο του Jay για να 
ξαναπάρει το Olympia. 
Τα εντυπωσιακά του ge-
netics είναι πάντα χάρμα 
οφθαλμών να τα βλέ-
πει κανείς, όμως φέτος 
απλά βρέθηκε απέναντι 
σε κάποιον με ελάχιστα 
χειρότερη γράμμωση, 
αλλά πολλή περισσότε-
ρη μάζα. Αυτό αποτελεί 
και απόδειξη συν τοις 
άλλοις ότι η περσινή 
του νίκη δεν απετέλεσε 
τελικά κάποια “στροφή” 
των κριτών προς πιο 
καλαίσθητα σώματα. Ο 
Mr. Olympia πολύ απλά 
πρέπει να είναι ογκώ-
δης και τεράστιος και να 
είναι well-conditioned. 
Πέρσι, ο Dexter εμφάνι-
σε ένα πιο μυώδες look, 
το οποίο σε συνδυασμό 
με το κακό conditioning 
του Jay, του έδωσε την 
πρωτιά. Όμως, δεν έκα-
νε κάτι για να βελτιώσει 
αισθητά την περσινή του 
εικόνα (σε αντίθεση με 
πχ. Dorian Yates, Ron-
nie Coleman, κτλ που 
πάντα προσπαθούσαν 
να δείχνουν κάτι περισ-
σότερο κάθε επόμενη 
χρονιά). Θα έχει ενδι-
αφέρον να δούμε τι θα 
έχει να μας παρουσιάσει 
του χρόνου.
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Kai Greene - 4η Θέση

Πολύ καλή η 4η θέση σε ένα τόσο 
δύσκολο Olympia για τον πρωτο-
εμφανιζόμενο Kai. Σημαντικό για 
εκείνον από ψυχολογικής πλευράς 
που πέρασε τον Phil Heath στον 
συγκεκριμένο αγώνα. Αυτό που 
λείπει από τον Kai είναι η αρμονία 
στο σώμα του, δηλαδή δεν υπάρχει 
όμορφη ροή της μυϊκής μάζας από 
πάνω μέχρι κάτω όπως πχ. υπάρ-
χει στον Dexter Jackson ή στον Phil 
Heath. Παρόλα αυτά, η μάζα του 
είναι εντυπωσιακή και σίγουρα έχει 
όλα τα προσόντα να μείνει στην κο-
ρυφή και τα επόμενα χρόνια, αρκεί 
να μην “αυτοκαταστραφεί” σαν τον 
Dennis Wolf.
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Phil Heath - 5η Θέση

Δεν του έκατσε καλά το γέμισμα στο 
prejudging και άργησε κάποιες ώρες 
στο να εμφανιστεί όπως έπρεπε. Η 
κακή του βαθμολογία στο prejudging 
τον έριξε στην 5η θέση. Στους δύο 
γύρους των τελικών ήταν 3ος και 2ος 
αντίστοιχα και έχασε για έναν πόντο 
(55 vs 54) την 4η θέση. Η εικόνα που 
εμφάνισε στους τελικούς ήταν η ει-
κόνα που θέλουμε να βλέπουμε. Σε 
ηλικία μόλις 29 χρονών, έχει σίγουρα 
όλα τα προσόντα να χτυπήσει την 
πρωτιά μέσα στα επόμενα χρόνια.
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Victor Martinez
6η Θέση

Μέσα σε άπειρα προβλήματα ο 
Victor έδειξε ότι έχει σχεδόν ξε-
περάσει το πρόβλημα με το πόδι 
του, και έχει αρχίσει πάλι την 
ανοδική πορεία. Φανερά βελτι-
ωμένος από τότε που τον είδα-
με με πόδια “καλαμάκια”, αλλά 
σίγουρα κατώτερος από το 2006 
που πήρε τη 2η θέση, κέρδισε δί-
καια την 6η θέση και αυτό είναι 
επιτυχία λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνθήκες και το δυνατό lineup 
αυτής της χρονιάς. Αν είναι καλά 
μέσα στην ερχόμενη χρονιά, είναι 
σίγουρο ότι του χρόνου θα απο-
τελέσει ισάξιο αντίπαλο του Phil 
Heath και του Kai Greene.
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Victor Martinez - Ronny Rockel - Toney Freeman - Dennis James

TOP 6
Victor Martinez - Kai Greene - Jay Cutler - Phil Heath - Dexter Jackson - Branch  Warren
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Ronnie Rockel
7η Θέση

Άλλη μια έκπληξη της βραδιάς! 
Ο ανερχόμενος Γερμανός έχει 
ένα από τα πιο όμορφα σώματα 
όπως και του Jackson, σίγουρα 
όμως σε πιο χαμηλό επίπεδο. Ο 
κόσμος γενικότερα χαίρεται να 
βλέπει τέτοια σώματα να κερδί-
ζουν τέτοιες θέσεις! Ας ελπίσου-
με πως η επιτυχία αυτή δεν είναι 
προσωρινή και θα συνεχίσει να 
γράφει τη δική του ιστορία στο 
γερμανικό Bodybuilding όπως 
έκανε και ο Marcus Ruhl την τε-
λευταία δεκαετία.
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Toney Freeman
8η Θέση

Αν και τον έχουμε δει και σε κα-
λύτερη κατάσταση κατάφερε να 
πλασαριστεί μέσα στην δεκά-
δα σε ένα από τα πιο δύσκολα 
Olympia. Ο Freeman γενικότερα 
δεν είναι σταθερός αθλητής - άλ-
λες φορές πιάνει πολύ καλή κα-
τάσταση άλλες φορές όχι. Όταν 
πιάνει όμως είναι άπαιχτος και 
μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε 
οποιοδήποτε διαγωνισμό και να 
συμμετάσχει άξια στο top 5 των 
μεγαλύτερων αγώνων.
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Hidetada Yamagishi

Moe Elmoussawi
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Melvin AnthonyDennis James

Silvio Samuel Gustavo Badell
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TOP 5
Branch  Warren - Victor Martinez - Jay Cutler - Dexter Jackson - Kai Greene

POSEDOWN
Branch  Warren - Phil Heath - Victor Martinez
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POSEDOWN
Jay Cutler - Dexter Jackson - Branch  Warren - Victor Martinez

TOP 6
Victor Martinez  - Kai Greene - Jay Cutler - Phil Heath - Dexter Jackson -Branch  Warren
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ΣΕ ΠΛΑΓΙΑ ΠΟΖΑ ΣΤΗΘΟΥΣ
Phil Heath - Kai Greene - Branch Warren

Moe Elmoussawi - Melvin Anthony - Toney Freeman - Ronny Rockel - Hidetada Yamagishi
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Phil Heath - Jay Cutler - Dexter Jackson - Kai Greene

POSEDOWN
Phil Heath - Dexter Jackson - Jay Cutler
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Victor Martinez - Ronny Rockel - Toney Freeman - Dennis James

Η ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΔΑ ΣΕ ΠΟΖΑ ΔΙΠΛΩΝ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ
Victor Martinez - Kai Greene - Jay Cutler - Phil Heath - Dexter Jackson - Branch  Warren
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2009 MR. OLYMPIA
1. Jay Cutler
2. Branch Warren
3. Dexter Jackson
4. Kai Greene
5. Phil Heath
6. Victor Martinez
7. Ronny Rockel
8. Toney Freeman
9. Hidetada Yamagishi
10. Moe El Moussawi
11. Melvin Anthony
11. Silvio Samuel 
13. Gustavo Badell
14. Dennis James
15. Markus Ruhl
16. Troy Alves
16. Darrem Charles
16. Martin Kjellstrom
16. Bill Wilmore
16. Dennis Wolf
16. Joel Stubbs
16. Michael Kefalianos
16. Ahmad Haidar
Οι Αθλητές Στις Θέσεις 1 εώς 6 
Προκρίνονται Για Το Mr. Olympia 2010



TOP 5
James Flex Lewis - David Henry - Kevin English - Mark Dugdale - Eduardo Correa Da Silva
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Mr. OLYMPIA 2009
    Κατηγορία κάτω των 

202 Λιβρών 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  69

Eduardo Correa Da Silva

James Flex Lewis

Αποτελέσματα Olympia 
202 Λιβρών 

1. Kevin English
2. David Henry
3. Eduardo Correa Da Silva
4. Mark Dugdale
5. James Flex Lewis
6. Jose Raymond
7. Ricky “Tricky” Jackson
8. Jason Arntz
9. Lee Powell
10. John Hodgson
11. Charles Dixon
12. Kris Dim
13. Clarence Devis
14. Stan McQuay
15. Daryl Gee



OSE
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FITNESS 
OLYMPIA 

2009

2009 FITNESS 
OLYMPIA
1. Adela Garcia
2. Tanji Johnson
3. Tracey Greenwood
4. Julie Palmer
5. Tina Durkin
6. Myriam Capes
7. Shannon Meteraud
8. Nicole Duncan
9. Regiane Da Silva
10. Trish Warren
11. Mindi O’Brien

2009 MS. OLYMPIA
1. Iris Kyle
2. Heather Armbrust
3. Debi Laszewski
4. Lisa Aukland
5. Yaxeni Oriquen-Garcia
6. Betty Pariso
7. Kristy Hawkins
8. Dayana Cadeau
9. Betty Viana-Adkins
10. Tina Chandler
11. Rosemary Jennings
12. Nicole Ball
13. Gale Frankie

MS.
OLYMPIA 

2009
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2009 
FIGURE OLYMPIA
1. Nicole Wilkins-Lee
2. Gina Aliotti
3. Heather Mae French
4. Kristal Richardson
5. Amy Fry
6. Erin Stern
7. Jenny Lynn
8. Jessica Paxson-Putnam
9. Felicia Romero
10. Monica Brant
11. Sonia Gonzales
12. Larissa Reis
13. Alicia Marie Harris
14. Kristi Tauti
15. Meriza DeGuzman
16. Teresa Anthony
16. Houng Arcinas
16. Krissy Chin
16. Patricia Mello
16. April Rountree
16. Sherlyn Roy
16. Brenda Marie-Smith

FIGURE OLYMPIA 2009FIGURE OLYMPIA 2009
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Amy Fry - Heather Mae French - Nicole Wilkins Lee - Gina Aliotti - Kristal Richardson - Erin Stern
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