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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΑ BODYBUILDING

22 Ελληνικοί 
Αγώνες WABBA - 
Π.Ε.Σ.Δ.
Mr Οδύσσεια 2009
Αποτελέσματα και φωτογραφίες 
αγώνα WABBA – Π.Ε.Σ.Δ. Mr. 
Οδύσσεια 2009
από την ομάδα του bodybuilders.gr

PRO ADVICE

16 
Ο Μανώλης 
Καραμανλάκης
Είναι Το Νέο 
Μέλος Της Τeam 
Bodybuilders.gr 
Συμβουλές του Έλληνα 
επαγγελματία της IFBB στα 
ερωτήματα των αναγνω-
στών μας!
από τον Μανώλη 
Καραμανλάκη

ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙς

20
Αγαπημένα προγράμματα προπόνη-
σης τρικεφάλων.

Ρωτηστε τον Mr. Hellas

10 Ποζάρισμα Αγώνων
Το να ποζάρει κάποιος σωστά είναι σίγουρα τέχνη. Πολλοί 
αθλητές σήμερα το προσπερνούν αυτό το σημείο ή δεν δί-
νουν την ιδιαίτερη σημασία που πρέπει θεωρώντας ότι είναι 
κάτι δευτερεύον και όχι από τα σημεία που πρέπει να δώσουν 
έμφαση για την προετοιμασία τους. 
Τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου έτσι...
από τον Σταύρο Παπαδόπουλο, Mr Hellas 2003,2005

συνεΝΤΕΥΞεις

8 Γιάννης Αλιμπέρτης
Η στήλη αυτή είναι αφιερωμένη σε νέους ανερχόμενους 
αθλητές του ελληνικού χώρου. Η σημερινή μας παρουσίαση 
είναι για έναν αθλητή που έχει εντυπωσιάσει τον χώρο του 
Bodybuilding, μέσα σε 2 μόλις αγωνιστικά χρόνια!
από την ομάδα του bodybuilders.gr

διατροφη

28
Γυναικείο Fitness 
& Βάρη
Παρατηρήσατε πως χρησιμο-
ποιούμε τη λέξη «διατροφή» 
και όχι «δίαιτα»; Κι αυτό γι-
ατί δεν αναφερόμαστε σε ένα 
συγκεκριμένο διαιτολόγιο με 
ημερομηνία λήξης, αλλά σε δι-
ατροφικές συνήθειες που πρέ-
πει να υιοθετήσουμε προκει-
μένου να φτάσουμε στο στόχο 
μας.
από την Ειρήνη Τζάνε

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. 

fat loss

32
Απλοποιείστε την 
Mεταπροπονητική 
σας Διατροφή 
και τον Χρονισμό 
Γευμάτων
Η γενική αρχή του χρονισμού 
των γευμάτων είναι πολύ απλά 
να εφοδιάζει με  περισσότερο 
καύσιμο όταν το χρειάζεστε 
περισσότερο και λιγότερο καύ-
σιμο όταν το χρειάζεστε λιγό-
τερο.πλατώ.
από το www.BurnTheFatDiet.
com
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ADVANCED TRAINING

46 Προπόνηση και  Τεχνικές για 
Αθλητές Προχωρημένου Επιπέδου.
Σ’ αυτό το τεύχος θα αναλύσουμε πως θα σχεδιάσουμε ένα 
σωστό πρόγραμμα προπόνησης σε αγωνιστική προετοιμασία 
και θα αναφέρουμε πότε και πόσους μήνες πριν πρέπει να 
ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας.
από τον Γιάννη Γριμμή, Mr. Hellas 2007, Κατηγορία Fitness

VISUALIZATION

42 Εισαγωγή 
Στον Αθλητικό 
Οραματισμό
...η τεχνική του οραματισμού είναι 
μια πάρα πολύ αποτελεσματική μέ-
θοδος που έχει περάσει από δεκαετί-
ες δοκιμασίας σε πολλά επίπεδα και 
έχει χρησιμοποιηθεί από τα μεγαλύ-
τερα μυαλά του κόσμου, αθλητικά 
και μη.
από τον Κώστα Μαραγκόπουλο
NSCA-CPT, M.Sc.

SACRAMENTO PRO 2009

54 Αποκλειστική Κάλυψη Του 
Δεύτερου Επαγγελματικού Αγώνα 
Του Μανώλη Καραμανλάκη, Από Το 
Sacramento Της California
από την ομάδα του bodybuilders.gr

συνεΝΤΕΥΞεις

36 Dr Kevin Tipton
Ο Δρ Kevin Tipton - Senior Lecturer στο Μεταβολισμό της 
Άσκησης στη Σχολή Αθλητισμού και Επιστήμης της Άσκησης, 
στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, στην Αγγλία- μιλά για το 
ισοζύγιο του αζώτου, τις πρωτεϊνικές ανάγκες της άσκησης, 
και λύνει απορίες. 
από τον Γιάννη Κερκινέ, PhD

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

60 Ο Πρώτος Αγώνας Body-
building Στην Ελλάδα
Το «Μίστερ Αθήνα 1966» μέσα από τα μάτια ενός ιστορικού 
αρχείου σωματικής διάπλασης.
από τους Γιάννη Κερκινέ και Πέτρο Θωμαΐδη
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Άρθρα
Σταύρος Παπαδόπουλος
Φάνης Αντωνόπουλος
Γιάννης Γριμμής
Tom Venuto
Γιάννης Κερκινές
Ειρήνη Τζάνε
Έλενα Καββά
Δημήτρης Ζώης
Μανώλης Καραμανλάκης
Κώστας Μαραγκόπουλος
Μιχάλης Κεφαλιανός 
Πέτρος Θωμαΐδης

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 2010
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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Το Bodybuilding Των Γενεών  

Στην τελευταία μου επίσκεψη σε αγώνες bodybuilding, είχα 
την τιμή να γνωρίσω έναν από τους ζωντανούς θρύλους του 
αθλήματος και συναθλητή του Arnold Schwarzenegger, Ed Corney. 
Ο άνθρωπος αυτός, στα 76 πλέον χρόνια του, και μετά από 
αρκετές περιπέτειες με την υγεία του, συνεχίζει ακάθεκτος και 
γυμνάζεται καθημερινά, χωρίς να τον σταματά τίποτα. Πριν από 

μερικά χρόνια κέρδισε το Master’s Olympia άνω των 60, σε φανταστική φόρμα που θα ζήλευαν πολλοί 
αρκετά νεότεροι αθλητές.  
 
Είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση, ένα υπόδειγμα ανθρώπου, που όπως και ο δικός μας 
αθλητής Βασίλης Μπουζιάνας, έχει αποδείξει ότι το bodybuilding δεν κοιτά χρόνια. 

Το άθλημα του bodybuilding και όλα όσα το αποτελούν, είναι ίσως ένα από τα καλύτερα lifestyles που 
μπορεί κάποιος να ακολουθήσει. Η σωστή διατροφή, η γυμναστική με βάρη και η αερόβια άσκηση 
έχουν αμέτρητα οφέλη, που είναι γνωστά σε όλους εμάς που είμαστε νέοι και ασχολούμαστε όχι μόνο 
για το δικό μας όφελος αλλά και για τους δίπλα μας, που χρειάζονται τη βοήθειά μας.  
 
Εκτός από τη βοήθεια που προσφέρουμε σε καθημερινή βάση σε εκατοντάδες νεαρά (και μη) άτομα, 
έχουμε υποχρέωση να περάσουμε τις γνώσεις μας και σε εκείνους τους οποίους αγαπάμε που ίσως να 
μην έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε ένα φόρουμ ή να πάνε σε κάποιον ειδικό για βοήθεια.  
 
Αναφέρομαι βεβαίως στους γονείς, φίλους και άλλους συγγενείς μας, μεγαλύτερης ηλικίας που σίγουρα 
θα έχουν ακούσει για το άθλημα με το οποίο ασχολούμαστε αλλά δεν έχουν κατανοήσει για τι ακριβώς 
πρόκειται και τα πολλά οφέλη που μπορούν να έχουν.  
 
Η προηγούμενη γενιά από τη δική μας δεν ήταν συνηθισμένη στη γυμναστική ως τρόπο ζωής που 
γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Βλέπουμε ανθρώπους που αγαπάμε να έχουν σημαντικά προβλήματα υγείας 
λόγω κακής διατροφής και ακινησίας. Εξαρτάται από εμάς λοιπόν, που έχουμε τη γνώση και τη θέληση, 
να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν κάποιες συνήθειες που τους κάνουν κακό. Μικρές αλλαγές στην 
καθημερινή ζωή τους είναι ικανές να τους αποφέρουν μεγάλα αποτελέσματα στην υγεία τους. Γιατί όχι, 
μετά από την άδεια του γιατρού, να μην τους πάρουμε μαζί μας στο γυμναστήριο, να τους δείξουμε την 
όμορφη ατμόσφαιρα και τα θετικά συναισθήματα που δημιουργούνται μετά από την άσκηση;  
 
Πρέπει να προσπαθήσουμε να περάσουμε στους μεγαλύτερούς μας ότι η άσκηση με βάρη, η αερόβια 
και η οργανωμένη διατροφή μπορούν να τους βοηθήσουν να εξασφαλίσουν περισσότερο χρόνο μαζί 
μας. Το οφείλουμε στον εαυτό μας, σαν ευσυνείδητα άτομα και αθλητές να κάνουμε ότι περνάει από το 
χέρι μας πάνω σε αυτό το θέμα.  
 
Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο όσο τίποτε άλλο.

Με Τιμή,
Κώστας Μαραγκόπουλος
Editor-in-Chief
Bodybuilders.gr
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Μανώλης Καραμανλάκης

Posing Routine στο Sacramento Pro!
Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες 

Κάλυψη του IFBB Australian Pro

Η συμμετοχή του μεγάλου Έλληνα Πρωταθλητή Μιχάλη Κεφαλιανού στο 
IFBB Australian Pro
Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες

Μανώλης Καραμανλάκης
Συνέντευξη στο Ελληνικό Bodybuilding Radio

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειεςl

Αποκλειστικά Βίντεο!

Αποκλειστικά Βίντεο από το κύπελλο της WABBA μόνο στο κανάλι μας 
στο YouTube!
Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες

http://www.bodybuilders.gr/bodybuilding.asp?dtype=4&catid=25&recid=229
http://www.bodybuilders.gr/data/main/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14128
http://www.bodybuilders.gr/bodybuilding.asp?dtype=4&catid=28&recid=228
http://www.youtube.com/bodybuildersgr
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Νέοι Έλληνες Αθλητές Bodybuilding
Γιάννης Αλιμπέρτης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Σε αυτό το τεύχος, φιλοξενούμε έναν ανερχόμενο νέο αθλητή του Ελληνικού 
Bodybuilding, τον Γιάννη Αλιμπέρτη. Ο Γιάννης μόλις σε 2 αγωνιστικά χρόνια έχει 
καταφέρει να πιάσει πρωτιές και να εντυπωσιάσει με το συμμετρικό και ποιοτικό σώμα 

του. Τον ευχαριστούμε για τη συνέντευξη και του 
ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο άθλημα.»

Ηλικία.
25 ετών

Τόπος Διαμονής.
Διαμένω στα Γλυκά Νερά και κατάγομαι 
από Αθήνα.

Γυμναστήριο που γυμνάζεσαι;
Αυτόν τον καιρό γυμνάζομαι στο 
γυμναστήριο Shapes στην Αγία 
Παρασκευή όπου είναι και το μέρος στο 
οποίο εργάζομαι ως γυμναστής.

Πες μας λίγα λόγια για το πως και 
πότε άρχισες βάρη.
Ξεκίνησα να γυμνάζομαι στα 19 μου 
χρόνια χωρίς να έχω θέσει υψηλούς 
στόχους - αλλά υπάρχει ένα ρητό που 
λέει τρώγοντας έρχεται η όρεξη! Έτσι 
περνώντας ο καιρός και βλέποντας ότι το 
σώμα μου άλλαζε μορφή μου μπήκε και 
εμένα το μικρόβιο του bodybuilding!

Τι σε έκανε να θέλεις να ασχοληθείς 
αγωνιστικά;
Ο κύριος λόγος που αποφάσισα να 
συμμετέχω σε αγώνες ήταν εμπειρικός 
αρχικά. Μου αρέσει όμως πολύ ο 
ανταγωνισμός και με ενδιέφερε να δω 
την αξία μου σε αυτή τη σκηνή επάνω.

Ποια ήταν τα πρότυπα σου από 
επαγγελματίες, ξένους και Έλληνες 
Πρότυπο για εμένα ήταν ποιος άλλος από 
τον Arnold!

Πες μας την αγωνιστική σου ιστορία, 
σε ποιους αγώνες έχεις λάβει μέρος, 
ομοσπονδία, χρονολογία και θέση 
που κατέλαβες. 
- Mr. Hellas Wabba 2008: 

1η θέση χαμηλή ανδρών και 
3η θέση στο overall.  

- Mr. Αιγαίο Wabba 2008:
1η θέση χαμηλή ανδρών και 
2η θέση στο overall. 

- Mr. Hellas Wabba 2009:
2η θέση χαμηλή ανδρών.

Ποιά είναι τα αγωνιστικά σου σχέδια 
για το μέλλον;
Τα αγωνιστικά μου σχέδια είναι να 
κατέβω όταν νιώθω έτοιμος, να κερδίσω 
την κατηγορία μου και να λάβω μέρος σε 
διεθνείς αγώνες.

Ποιός είναι ο απότερος στόχος σου με 
το Bodybuilding;
To bodybuilding είναι κάτι που κάνω 
κυρίως για προσωπική μου ευχαρίστηση. 

Ti split προπόνησης ακολουθείς 
και πως αλλάζει η διατροφή σου σε 
αγωνιστική περίοδο;
Είμαι οπαδός της βαριάς διαλλειματικής 
προπόνησης, ειδικά σε περιόδους off sea-
son και όγκου. Όσο πλησιάζει ο αγώνας 
όμως, ανεβαίνει η ένταση στο full και 
δουλεύω συνεχώς supersets.

Η διατροφή μου την περίοδο αυτή έχει 
λίγους υδατάνθρακες αμυλώδεις, πατάτα, 
βρώμη και ρύζι όπου σιγά σιγά μειώνω 
ενώ αυξάνω τη λήψη πρωτεΐνης η οποία 
προέρχεται από κοτόπουλο, φιλέτο 
γαλοπούλα και ασπράδια αυγών. 

Ποια είναι τα αγαπημένα σου 
συμπληρώματα;
Αγαπημένα συμπληρώματα είναι η Gold 
Standard Whey από την Optimum Nu-
trition και το Superpump από Gaspari 
Nutrition, ειδικά στην προετοιμασία 
είναι αναπόσπαστο προεξασκητικό 
συμπλήρωμα.

Τι συμβουλές θα ήθελες να δώσεις 
στα νέα παιδιά που θα διαβάσουν 
τη συνέντευξη αυτή και θέλουν να 
ασχοληθούν με το άθλημα σοβαρά;
Να συνεχίσουν αυτό που κάνουν και 
να μην τα παρατούν! Πέρα από τα 
πολλά πράγματα που σου μαθαίνει 
το bodybuilding όπως πειθαρχία & 
αυτοσυγκράτηση, μαθαίνεις να κερδίζεις 
και να χάνεις! Ας τους γίνει τρόπος ζωής!

Τι κινήσεις χρειάζονται κατά τη 
γνώμη σου για να βελτιωθεί το 
άθλημα και κυρίως η εικόνα του 
αθλήματος στον έξω κόσμο;
Το άθλημα του bodybuilding χρειάζεται 
μεγαλύτερη προβολή από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης! Να αναδειχτούν 
οι καλές του πλευρές και να δοθούν 
κίνητρα στους αθλητές για να 
συμμετέχουν σε περισσότερους αγώνες.

Α
Θ

ΛΗ
ΤΕ

Σ

από την ομάδα του Bodybuilders.gr
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από τον Σταύρο Παπαδόπουλο
Mr. Hellas 2003, 2005Ρωτήστε Τον Mr. Hellas

Το να ποζάρει κάποιος σωστά είναι σίγουρα τέ-
χνη. Πολλοί αθλητές σήμερα το προσπερνούν 
αυτό το σημείο ή δεν δίνουν την ιδιαίτερη σημα-

σία που πρέπει θεωρώντας ότι είναι κάτι δευτερεύον 
και όχι από τα σημεία που πρέπει να δώσουν έμφαση 
για την προετοιμασία τους. 

Τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου έτσι. Σιγά 
σιγά με τους πολλούς αγώνες που συμμετέχουν οι 
αθλητές μας στο εξωτερικό και είχαμε τη χαρά να απο-
λαύσουμε στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια από δι-
άφορες ομοσπονδίες, ακόμα και εμείς το κοινό έχουμε 
καταλάβει πως οι ξένοι προχωρημένοι πρωταθλητές 
φαίνονται πολύ πιο ολοκληρωμένοι έχοντας φιξάρει 
αρκετά καλά το ποζάρισμα τους, όχι μόνο στις βασικές 
πόζες που είναι οι συγκρίσεις άλλα και στη ρουτίνα του 
ποζαρίσματος.

Το ποζάρισμα είναι αυτό που θα κάνει έναν αθλητή να 
αναδεικνύει τον κόπο του και πιστέψτε με πως αυτό είναι 
πολύ βασικό γιατί όσο γυμνασμένος και καλά προετοιμασμέ-
νος είναι ένας αθλητής, αν δεν μπορεί να παρουσιάσει στον 
κόσμο την σωματική του διάπλαση τότε όλα αυτά που έχουν 
προηγηθεί πάνε σχεδόν χαμένα πράγμα το οποίο είναι άδικο. 
Επίσης αν ένας αθλητής προχωρήσει και σε άλλο επίπεδο πιο 
επαγγελματικό, το να έχει δουλέψει αρκετά καλά το ποζάρι-
σμα του θα τον βοηθήσει στην καριέρα του και σε άλλα θέ-
ματα όπως να μπορεί να αντεπεξέλθει σε φωτογραφήσεις, 
σε guest ποζάρισμα και να είναι πάντα περιζήτητος για το 
όμορφο θέαμα που προσφέρει στο κοινό.

Η λέξη ποζάρισμα λοιπόν είναι τόσο μικρή και τόσο εύ-
κολη να την λέμε αλλά έχει πολύ δουλειά και προετοιμα-
σία, όπως επίσης χρειάζεται και πολύ μελετημένες κινήσεις 
που ίσως δεν περνάνε από το μυαλό μας. Αυτά τα σημεία 
θα αναλύσω σε αυτό το τεύχος, και να βοηθήσω και εγώ όσο 
μπορώ από την μεριά μου για να απολαμβάνουμε πιο ποιοτι-
κούς αγώνες.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την αναφορά μας στο βασικότατο αυτό 
θέμα που κατά καιρούς έχει αγχώσει πολλούς αθλητές και τους 

Πλήρης
Οδηγός για
Σωστό και
Δημιουργικό
Ποζάρισμα
Αγώνων
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δεν κάνω λάθος. Το είχε ποζάρει φοβερά αλλά μετά το πήραν 
όλοι σχοινί κορδόνι και είχε καταντήσει βαρετό το λιγότερο…
Μια λύση έξυπνου ελιγμού που προτείνω είναι να βάλουμε ένα 
κομμάτι γνωστό αλλά μιξαρισμένο και εντελώς αλλαγμένο από 
την αρχική του version ώστε να παραμείνει ακόμα ενδιαφέρον!
Δ) Από που θα επιλέξουμε τα κομμάτια. Κομμάτια εκτός από τα 
ακούσματα μας μπορούμε να βρούμε στο ίντερνετ πια και μά-
λιστα σε διάφορες εκτελέσεις ώστε να μην μας περιορίζουν και 
να έχουμε περισσότερες επιλογές. Ακόμα και αν το κομμάτι δεν 
είναι του στυλ μας μπορούμε να το κάνουμε εμείς να είναι. Αυτό 
γίνεται με το να βρούμε έναν γνωστό που έχει γνώσεις και να 
μας μετατρέψει το κομμάτι ‘’ντύνοντας’’ με διάφορα εφέ ‘’κόβο-
ντας’’ και ‘’ράβοντας’’ φέρνοντας το εκεί που μας αρέσει εμάς. 
Άλλη μια πηγή για να διαλέξουμε μουσική είναι όπως προα-
νέφερα τα soundtracks από ταινίες, σχετικά καινούργιες όμως 
γιατί έχουμε βαρεθεί αν ακούμε να ποζάρουν με τον Κόναν από 
την εποχή του Ακη Κοσσυφιδη του τεράστιου…Ταινίες που μας 
προσφέρουν τέτοια μουσική είναι συνήθως επικές ή ταινίες με 
καταστροφές και έντονα εφέ.

ΠΩΣ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΖΑΡΙΣΜΑ
Πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος να φτιάχνουν πρώτα το ποζάρι-
σμα και μετά να προσπαθήσουν να το ενώσουν με το τραγούδι. 
Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο θα φανεί μετά επάνω στην σκηνή, 
δείχνοντας τον αθλητή εκτός ρυθμού και μη συγχρονισμένο με 
το μουσικό κομμάτι που επέλεξε. Ξεκινάμε λοιπόν διαλέγοντας 
πρώτα το κομμάτι και μετά βάζουμε σιγά σιγά επάνω στην μουσι-
κή τις πόζες. Εδώ θέλω να πω πως θα πρέπει να προσέξουμε η 
κάθε πόζα θα πρέπει να τελειώνει επάνω σε ένα δυνατό χτύπημα 
(beat) του κομματιού, ώστε να τονίζεται και να προσφέρει ένα 
πολύ όμορφο και καλαίσθητο αποτέλεσμα που αν πετύχει ξεση-
κώνει τους θεατές σε χειροκρότημα και τους κάνει να προσέξουν 
τον αθλητή. Πως το καταφέρνουμε αυτό; Εδώ είμαι εγώ…Κάθε 
κομμάτι μουσικό έχει γραφτεί σε κάποιον χρόνο ο οποίος συνή-
θως χωρίζεται σε 4 ίσα τέταρτα. Ακούστε με προσοχή τη μουσική 
και παρατηρήστε ότι σε κάθε 4 χτυπήματα αλλάζει το κομμάτι. 
Μαθαίνουμε λοιπόν να μετράμε ένα κομμάτι σε 4 ίσους χρόνους 
την κάθε φράση του (είναι τα σημεία που όταν χορεύουμε μας 
τραβούν την προσοχή και κάνουμε τις κινήσεις. Είναι και λίγο δύ-
σκολο με τον γραπτό λόγο να το εξηγήσω, αν ο αναγνώστης δεν 
έχει ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις και προσπαθώ όσο μπορώ). Στο 
κάθε ¼ από τα 4 αντιστοιχεί και ένα χτύπημα της μουσικής. Εκεί 
χτυπάμε την πόζα. Ίσως είναι λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να 
πιάσει το νόημα και να σκεφτεί «τι εγώ θα είμαι επάνω στην σκη-
νή και θα μετράω;» όχι καλοί μου φίλοι μόλις το μάθετε αυτό μετά 
θα σας γίνεται αυτόματα σαν να τρώτε με μαχαιροπίρουνο. Τόσο 
εύκολο θα είναι!

ΤΟ CD ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ
Πώς να ετοιμάσουμε το cd αγώνων μας; Θα πρέπει να είναι ένα 
cd το οποίο θα είναι καινούργιο, χωρίς γρατσουνιές και φυλαγμέ-
νο καλά στην θήκη του ώστε να σιγουρευτούμε πως το μηχάνημα 
του dj των αγώνων θα το παίξει σίγουρα. Θα πρέπει να έχουμε 
γράψει εκεί μόνο το κομμάτι του ποζαρίσματος μας, ώστε να μην 
γίνει κανένα μπέρδεμα και να μην παίξει άλλο κομμάτι αντί γι’ 
αυτό που έχουμε επιλέξει. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές και 
ξενερώνει και τον αθλητή και τον κόσμο που περιμένει και περι-
μένει… Θα πρέπει να έχουμε κολλήσει επάνω μια ετικέτα και να 
γράφουμε το ονοματεπώνυμο μας, τον αριθμό μας ως αθλητή 
(που θα μας δώσουν στην γραμματεία των αγώνων μετά την ζύ-
γιση μας) και την καταχώρηση μας σε κατηγορία. Θα πρέπει τώρα 
να γράψουμε και κάτι άλλο βασικό ώστε να διευκολύνουμε και την 

έχει κάνει να προβληματίζονται σε μια 
τόσο δύσκολη περίοδο όσο η προετοι-

μασία. Πολλοί έχουν ξοδέψει αρκετά χρή-
ματα σε επαγγελματίες χορευτές που ίσως 

να μην είναι κακή ιδέα αλλά όταν έχεις κάνει 
τόσα έξοδα για το σώμα σου η αμοιβή του 

δάσκαλου χορού ίσως λίγο να «πο-
νάει». Τυχερές θεωρώ τις 

κοπέλες που πριν την 
ενασχόληση τους με 

το άθλημα είχαν α-
σχοληθεί με χορό 
και έτσι κατέχουν 
πολύ αυτό το θέ-
μα με πάντα θετι-
κά αποτελέσματα 
επάνω στην σκη-
νή. 

Επειδή όμως δεν 
έχουν όλοι αυτό το 
προνόμιο ας δούμε 
τα πράγματα από 

την αρχή ξεκινώντας 
με την επιλογή μουσι-

κής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Έχω ακούσει για αθλητές να 

έχουν καθυστερήσει να βγάλουν την ρουτίνα ποζαρίσματος τους, 
λόγω του ότι δεν έχουν βρει ακόμα την μουσική που θα τους άρε-
σε. Το να επιλέξει κάποιος μουσική εξαρτάται από τα παρακάτω:
Α) Πόσο ικανότητα έχει να ποζάρει: εδώ εννοώ πως υπάρχουν 
κομμάτια ιδιαίτερα χορευτικά με αρκετά beats τα οποία είναι πολύ 
απαιτητικά στο να χορογραφηθούν και αν κάποιος διαλέξει ένα 
τόσο περίπλοκο κομμάτι, αν έχει τις δυνατότητες να το καλύψει 
έχει καλώς. Αν όμως όχι, τότε εκτός του ότι θα «κάψει» το κομ-
μάτι (και είναι κρίμα), δεν θα παρουσιάζεται και στη σκηνή με 
ένα όμορφο αποτέλεσμα. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε 
ένα κομμάτι στα μέτρα των δυνατοτήτων μας για ποζάρισμα.
Β) Να τον εκπροσωπεί το είδος μουσικής που διάλεξε και 
να μπορεί να το στηρίξει. Δεν μπορεί ένας σκληρός τύπος 
ο οποίος δεν συνηθίζει να γελά πάνω στην σκηνή να βάλει 
ένα μουσικό κομμάτι με funk αποχρώσεις. Παρομοίως και 
ένας αθλητής του fitness με λίγα κιλά σωματικό βάρος δεν 
μπορεί να βάλει ένα βαρύ κομμάτι με δυνατά χτυπήματα 
και να κάνει τον Κόναν τον βάρβαρο επάνω στην σκηνή.

Γ) Να είναι δημοφιλές άκουσμα προς το κοινό και όχι κάτι 
άγνωστο. Όπως θα διαβάσετε και στο επόμενο τεύχος μας 
για τα μαγιό αγώνων και την επιλογή χρωμάτων, η επιλο-
γή ενός χρώματος που είναι στην μόδα σίγουρα είναι πιο 
προσφιλές στο μάτι του κόσμου που έχει συνηθίσει να τα 
βλέπει αυτά τα χρώματα καθημερινά. Έτσι συμβαίνει και με 
την μουσική. Ένα κομμάτι «φρέσκο» και αγαπητό από τον 
κόσμο με το που θα ακουστεί σίγουρα θα ξεσηκώσει από 
μόνο του το κοινό και θα ανοίξει τον δρόμο στον πόζερ για 
να πετύχει τον σκοπό του. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως αν το κομμάτι 
είναι αρκετά πολυακουσμένο ή αν έχει χρησιμοποιηθεί πολ-
λές φόρες σε αγώνες άλλους ή ακόμα και την ίδια μέρα τότε 

το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Έχω παρακολουθήσει αγώ-
να που όλοι οι αθλητές της κατηγορίας είχαν το ίδιο κομμάτι μι-
λάω για την 10ετια του 1990 και το κομμάτι ήταν το soundtrack 
από την ταινία terminator 2 που πρώτος το είχε βάλει ο αξέχα-
στος Παναγιώτης Φραγκούλης στο Μr. ΟΔΥΣΣΕΙΑ του ‘91 αν 
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ροή του αγώνα και τον εαυτό μας ώστε να μην γίνουν λάθη εις 
βάρος της εμφάνισης μας. Αυτό είναι το πότε θέλουμε να αρχίσει 
η μουσική μας δηλαδή όταν θα ανέβουμε επάνω στην σκηνή και 
θα στηθούμε ή πριν βγούμε στην σκηνή να αρχίσει να παίζει η 
μουσική! Αυτό το γράφουμε ως εξής: “on stage” ή “off stage”. Και 
τέλος γράφουμε την κατηγορία στην οποία αγωνιζόμαστε ώστε 
να μην γίνει μπέρδεμα. Όλα αυτά τα λέω γιατί μετά την ζύγιση η 
γραμματεία παραδίδει στον dj του αγώνα τα cd των αθλητών και 
εκείνος τα ταξινομεί στις θήκες του ανάλογα με την κατηγορία και 
τον αριθμό του κάθε αθλητή. Μετά από την ένδειξη on ή off stage 
βλέπει πότε θα βάλει την μουσική για τον συγκεκριμένο αθλητή 
που θα ανέβει στην σκηνή. ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν….τέλος να τονίσω 
ότι θα πρέπει να έχουμε άλλο ένα cd στην τσάντα μας έτοιμο για 
παν ενδεχόμενο γιατί με τόσο κόσμο γίνονται πολλά μπερδέματα 
και ίσως χαθεί. Στο τέλος καλό είναι να ζητάμε το cd μας πίσω 
από τον dj ώστε να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλο αγώνα. 
Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό αλλά όχι την ώρα όπου 
εκείνος εργάζεται ακόμα παρά μόνο όταν τελειώσει ο αγώνας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
Σχετικά με την δομή του ποζαρίσματος θα ξεκινήσω λέγοντας 
πως χωρίζω τα είδη ποζαρίσματος σε 3. Το 1ο είναι το ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΟ ΠΟΖΑΡΙΣΜΑ (FREE STYLE) όπου ένας αθλητής ανεβαίνει 
στην σκηνή, κάνει τις βασικές πόζες με μια συγκεκριμένη σειρά 
όπου εκείνος έχει στο μυαλό του και κατεβαίνει. Το 2ο είναι το 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΟΖΑ-
ΡΙΣΜΑ το οποίο 
είναι πιο δομημένο 
αρκετά και μοιάζει 
με χορογραφία και 
το 3ο είδος είναι ο 
συνδυασμός των 2 
παραπάνω ειδών.
Πάμε λοιπόν να τα αναπτύξουμε. Στο 1ο είδος το οποίο είναι αρ-
κετά ελεύθερο και ο αθλητής συνήθως βαρύς σε κιλά ή με λιγότε-
ρη τέχνη στο να ποζάρει ανεβαίνει στην σκηνή κάνει τις βασικές 
πόζες και μπορεί να παίξει λίγο με τον κόσμο προκαλώντας να 
τον χειροκροτήσουν με χειρονομίες του στυλ «δεν σας ακούω», 
και πιάνει το αυτί του προσπαθώντας και καλά να αφουγκραστεί 
το χειροκρότημα του κοινού ή «σας αρέσει αυτό»; και δείχνει κά-
ποιο καλό του σημείο. Είναι ένας αποδεκτός τρόπος ποζαρίσμα-
τος αρκεί ο αθλητής να μπορεί να ενώσει την μια πόζα με την 
άλλη αρμονικά με τρόπους που θα αναφέρω παρακάτω και να 
μην επαναλαμβάνει τις ίδιες συνέχεια πόζες όπως γίνεται συνή-
θως, λόγω του ότι προσπαθεί να δείχνει τα καλά του σημεία.

Το Θεατρικό ποζάρισμα θα πρέπει να έχει έναν πρόλογο, ένα 
κυρίως θέμα και έναν επίλογο όπως ένα μουσικό έργο, θεατρικό 
ή οτιδήποτε άλλο καλλιτεχνικό. Ο πρόλογος μπορεί να ξεκινάει με 
τον αθλητή ή γονατιστό σε μια πόζα ο οποίος θα ανεβαίνει σιγά 
σιγά προς τα επάνω και θα μπαίνει στο κυρίως ποζάρισμα. Μόλις 
όλο αυτό τελειώσει θα πρέπει να έχει και ένα τέλος το οποίο  θα 

‘‘...πρέπει να 
φροντίσουμε να 
αναδεικνύουμε τα καλά 
μας σημεία περισσότερο 
και λιγότερο τα 
υπόλοιπα. Προσέξτε 
όμως, δε γράφω 
καθόλου τα λιγότερο 
καλά μας σημεία γιατί 
θα καταντήσουμε να 
είναι το ποζάρισμα 
μονότονο με τις ίδιες 
και τις ίδιες πόζες.’’
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φέρνει τον αθλητή πάλι σε ένα σημείο όπως ξεκίναγε και μετά θα 
χαιρετήσει το κοινό και θα φύγει.

Στο κυρίως θέμα υπάρχουν διάφορες μικρές ιστοριούλες να 
πούμε, τις οποίες μπορούμε να παρουσιάσουμε με τις πόζες και 
με την γλώσσα του σώματός μας, σαν μια μικρή παντομίμα. Μπο-
ρούμε με όμορφο τρόπο να δείξουμε την ώρα που ποζάρουμε 
χαρούμενοι, ότι σηκώνουμε ένα τηλέφωνο που χτύπησε και να 
ακούγεται ο ήχος και στην μουσική, να δείξουμε ότι κουραστήκα-
με να ποζάρουμε σκουπίζοντας και καλά τον ιδρώτα από το μέτω-
πο μας και να τους πούμε θέλετε να συνεχίσω γιατί κουράστηκα 
σας αρέσει αυτό που βλέπετε; Δείξτε το μου με το χειροκρότημα 
σας ή να κάνετε τον τοξότη που βγάζει το βέλος από την φαρέτρα 
και μετά το ρίχνει και άλλα πολλά κόλπα της σκηνής. Φτάνει να 
μπορούμε να τα υποστηρίξουμε, διότι διαφορετικά τα πράγματα 
θα είναι δύσκολα…Να έχουμε και εφευρετικότητα να βγάζουμε 
και καινούργια γιατί μερικά έχουν φορεθεί πολύ.

Πολλοί αθλητές έχουν χρησιμοποιήσει πολλά αξεσουάρ όπως 
σπαθιά και διάφορα άλλα. Δεν θα ξεχάσω πότε το ποζάρισμα του 
Παναγιώτη Σιώτη που ήταν γονατιστός στο έδαφος και ξαφνικά 
άρχισε να τρέχει από το χέρι του χρυσόσκονη ήταν τρομερό εφέ 
και ξεσήκωσε τον κόσμο. Προσπαθήστε όμως να μην επαναλαμ-
βάνετε τα tricks των άλλων γιατί αυτοί που βλέπουν αγώνες συ-
χνά θα το καταλάβουν.

Τέλος στην 3η κατηγορία μπορούμε να ξεκινήσουμε με όλα τα 
παραπάνω και να πάρουμε και λίγο χρόνο για να ξεσηκώσουμε 
και το κοινό με ελεύθερο ποζάρισμα. Είναι πραγματικά ωραίος 
συνδυασμός που φτιάχνει το κέφι και την διάθεση αυτών που 
ίσως να ψιλοβαριούνται, ένα θεατρικό ποζάρισμα, ανεβάζοντας 
και την διάθεση αυτής της μερίδας του κόσμου. Θα λέτε τώρα και 
τι είμαι εγώ να ανεβάζω την διάθεση του κόσμου ακροβάτης; 

Όχι φίλε μου είσαι σε ένα άθλημα που έχει άμεση σχέση με το 
σόου και πρέπει σιγά σιγά να προσαρμοστείς στην εξέλιξη του 
σπορ. Αυτό θα έχει άμεση θετική απήχηση και σε εσένα άλλω-
στε…Μπορεί κάποιος για παράδειγμα να μην κερδίσει την κατη-
γορία του αλλά να αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις σε κριτές και 
κόσμο και να τον θυμούνται για την επόμενη φορά που θα έχει 
προετοιμαστεί πιο καλά!Επίσης μπορεί να κερδίσει το κύπελλο 
του καλύτερου πόζερ και να μην πάει με άδεια χέρια σπίτι του. Εί-
ναι μεγάλη επιβράβευση για τον κόπο σου να σε χειροκροτήσουν 
για κάτι εγκάρδια ακόμα και αν δεν είσαι ο νικητής.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Εδώ λοιπόν έχουμε μόνο 1 λεπτό στην διάθεση μας για να κάνου-
με όλα τα παραπάνω!!! Αυτή είναι η ειρωνεία θα σκεφτείτε όλοι, 
τόσους μήνες προετοιμασίας κόπου και ιδρώτα για να έχετε ένα 
μόνο λεπτό προσωπικής εμφάνισης στη σκηνή… Λοιπόν όχι δεν 
είναι έτσι ακριβώς, είναι τελείως στο χέρι σας να κάνετε το κόσμο, 
του δικούς σας ανθρώπους και τον εαυτό σας να θυμούνται αυτό 
το λεπτό για πάντα... Ο χρόνος αυτός είναι τόσο μικρός για την 
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και ειδικά στους αγώνες του εξωτε-
ρικού όπου υπάρχουν πολλές συμμετοχές. 

Μάθετε όμως να βγάζετε και το θετικό από κάθε άκουσμα που 
στην αρχή φαίνεται αρνητικό. Ένα λεπτό με τόσο καλή εμφάνιση 
αφήνει τον κόσμο διψασμένο να σας ξαναδεί, με αποτέλεσμα να 
ανεβαίνει η δημοτικότητα σας και να ανυπομονούν να ξαναβγεί η 
κατηγορία όλη και να σας δουν. Επίσης αν τύχει και οι προηγού-
μενοι αθλητές από εσάς δεν έχουν ποζάρει τόσο καλά όσο εσείς, 
σας φέρνει πάλι ένα βήμα μπροστά από όλους και σας δίνει ένα 
νοητό προβάδισμα. Το ίδιο συμβαίνει και αν ποζάρετε στην αρχή 
της κατηγορίας και όλοι οι άλλοι μετά δεν ποζάρουν τόσο καλά 
όσο εσείς. Θα λέει ο κόσμος άντε να τελειώσει το ποζάρισμα να 
ξαναδούμε αυτόν τον αθλητή!!! Επίσης όσο μα όσο καλός και να 
είναι ένας αθλητής σίγουρα η πολλή ώρα επάνω στην σκηνή κου-
ράζει τον κόσμο ο οποίος σίγουρα περιμένει πολύ για να αρχίσει 
ο αγώνας. Αν βάλετε δε και προλόγους που γίνονται αναγκαστικά 

από τους διοργανωτές τότε η κούραση του κόσμου γίνεται μεγα-
λύτερη και τότε ο χρόνος κυλάει αρνητικά για τα μεγάλα σε χρόνο 
ποζαρίσματα…Οπότε, εκμεταλλευτείτε αυτό το λεπτό σαν να εί-
ναι θησαυρός. Είναι το δικό σας λεπτό. Γι’ αυτό παλέψατε τόσους 
μήνες και είναι κρίμα και άδικο να τα χαλάσετε όλα γιατί δεν είχα-
τε προετοιμάσει καλά αυτή την στιγμή ή γιατί ντρέπεστε λίγο και 
έχετε τρακ με τον κόσμο. Ανεβείτε στην σκηνή και χορτάστε την 
στιγμή για την οποία μοχθήσατε!

ΚΡΥΨΙΜΟ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ και ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 
ΔΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΕΞΥΠΝΗ ΜΑΧΗ)
Εδώ έχουμε να κάνουμε με την επιδεξιότητα του αθλητή επάνω 
στην σκηνή. Όσο προχωράει το άρθρο καταλαβαίνουμε ότι μπο-
ρεί η πραγματική μάχη να είναι κατά την διάρκεια της προετοιμα-
σίας αλλά έχουμε πολύ δουλειά ακόμα για να πούμε ότι όλα έχουν 
τελειώσει εδώ. Γιατί υπάρχει και η μάχη επάνω στην σκηνή. Αυτό 
κάνει το σπορ μας ακόμα πιο συναρπαστικό! 

Λοιπόν θα ξεκινήσουμε από το ατομικό ποζάρισμα όπου θα 
πρέπει να φροντίσουμε να αναδεικνύουμε τα καλά μας σημεία 
περισσότερο και λιγότερο τα υπόλοιπα. Προσέξτε όμως, δε γρά-
φω καθόλου τα λιγότερο καλά μας σημεία γιατί θα καταντήσουμε 
να είναι το ποζάρισμα μονότονο με τις ίδιες και τις ίδιες πόζες. 
Για να τα αποφύγουμε λοιπόν αυτά, χτυπάμε στις βασικές πό-
ζες τα καλά μας σημεία τονίζοντας τα και δείχνουμε τα λιγότερο 
καλά μας σημεία σε πιο καλλιτεχνικές πόζες ώστε ο κόσμος και 
οι κριτές να προσέξουν το σύνολο και την ομορφιά της πόζας 
περισσότερο. 

Προσοχή εδώ θα ήθελα να τονίσω πως το κοινό και οι κριτές 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΖΟΙ και βλέπουν τα πάντα, άπλα θαυμάζουν την 
επιδεξιότητα και την μαχητικότητα του αθλητή στο να προσπα-
θήσει να παρουσιάσει όσο καλύτερα τον εαυτό του. Αυτός ο τρό-
πος μάχης εκτός από το ατομικό ποζάρισμα επεκτείνεται και στον 
γύρο των συγκρίσεων. 
Εκεί κρύβουμε τα διάφορα σημεία ως εξής: 

Αν η πλάτη μας•  υστερεί, προσπαθούμε όταν είμαστε γυρι-
σμένοι από πίσω να πατάμε περισσότερο μηριαία δικέφαλα, 
γάμπες και γλουτούς οι οποίοι υποτίθεται είναι περισσότερο 
καλά ανεπτυγμένοι με σκοπό να τραβήξουμε τα βλέμματα 
σε εκείνο το σημείο. Αν 
συμβαίνει το αντίθετο 
ποζάρουμε την πλάτη 
προσπαθώντας να ανα-
δείξουμε τις οριζόντιες 
γραμμές που βγάζει 
χαμηλά και μετά να την 
ανοίγουμε ή να πατάμε 
την πόζα αν αυτή είναι 
διπλή δικεφάλων από 
πίσω. 
Όταν είμαστε•  γυρισμέ-
νοι μπροστά και ζητούν 
πόζα κοιλιακών, οι γυ-
ναίκες μπορούν με το 
ένα χέρι έχοντας το 
στην μέση να αρχίζουν 
να καλύπτουν με τρόπο 
ένα σημείο των κοιλια-
κών τους αν αυτό δεν εί-
ναι κάλο και να γυρνούν 
λίγο πλάγια ποζάροντας 
έντονα τους γλουτούς 
τους προς τα έξω, κάτι 
που σίγουρα θα τραβή-
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ξει τα βλέμματα. Οι άντρες σε αυτή την πόζα δεν πρέπει να 
κάθονται καθόλου ήσυχα - θα πρέπει να πατάνε συνέχεια τα 
τετρακέφαλα τους εναλλάξ το ένα με το άλλο ώστε να τρα-
βούν τα βλέμματα εκεί και να δείξουν πολύ λίγο την κοιλιά 
τους μπροστά, γυρίζοντας πλάγια να ποζάρουν τους κοιλια-
κούς τους από την πλάγια πλευρά (τους πλάγιους) που σί-
γουρα θα είναι πιο ανεπτυγμένοι λόγω του ότι συμμετέχουν 
σε πολλές ασκήσεις σαν κόντρα και καθαρίζουν και καλύτερα 
από λίπος. Μπορούν επίσης να γυρίσουν και από την άλλη 
πλευρά να πατήσουν και την άλλη πλευρά των πλάγιων κοι-
λιακών, ώστε να φάνε και άλλο χρόνο μέχρι να πει ο εκφω-
νητής ρηλαξ.
Στις πλάγιες•  πόζες όποιος δεν έχει μεγάλο και εξωτερικευμέ-
νο στήθος, δεν θα κάτσει τελείως πλάγια αλλά από την μέση 
και επάνω θα γυρίσει την πόζα μπροστά ώστε να φαίνεται το 
μπροστινό μέρος του στήθους τους με τις γραμμές και και να 
προσέξουν αυτό το σημείο. 
Σχετικά με τα μικρά•  ποδιά θα πρέπει να ακουμπάει το μπρο-
στά πόδι αυτό που φαίνεται επάνω στο πίσω και το πίσω 
πόδι να πιέζει τον μηριαίο δικέφαλο του μπροστινού ποδιού 
να βγαίνει προς τα έξω και να δείχνει το πόδι μεγαλύτερο και 
από τα πλάγια. 
Όταν ένας αθλητής•  είναι πολύ ψηλός θα πρέπει να χαμηλώ-
νει λίγο τις πόζες λυγίζοντας τα πόδια του με αποτέλεσμα να 
φαίνεται πιο συμπαγής και πυκνός. Όταν έχουμε έναν αντί-
παλο δίπλα μας που υπερτερεί σε ένα σημείο υποχρεωτικής 
πόζας που θα ζητηθεί, τότε προσπαθούμε να ποζάρουμε πε-
ρισσότερο άλλους μυς που συμμετέχουν σε αυτή την πόζα 
και να τραβήξουμε τα βλέμματα σε αυτά τα σημεία. Αν όμως 
η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη τότε δεν καλύπτεται. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε. Όλα 
αυτά πρέπει να γίνουν χωρίς να κοιτάμε τον αντίπαλο ούτε 
να παίρνουμε δυσάρεστες πόζες στο πρόσωπο, διότι τότε 
δείχνουμε αδυναμία επάνω στην σκηνή. Και εκεί πάνω φαί-
νονται όλα αυτά. Υπάρχουν πολλά ακόμα κόλπα που μπο-
ρούμε να κάνουμε τα οποία είναι δύσκολο να περιγράφουν 
με τον γραπτό λόγο και πρέπει να τα δείξουμε επάνω στην 
πόζα.

TIPS ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ
Μερικές συμβουλές τώρα για το πώς να κάνουμε αρμονικές τις 
κινήσεις μας επάνω στην σκηνή. Ξεκινάμε από τα χέρια τα οποία 
σε όλες τις κινήσεις μας, σε ότι πόζα πρέπει να πάρουμε θα πρέ-
πει να έχουν μια κυκλική φορά όπως κινούνται για παράδειγμα 
οι δείκτες του ρολογιού και πάντα προς την ίδια φορά. Για παρά-
δειγμα όταν έχουμε να πάρουμε μια πόζα διπλή δικεφάλων από 
την θέση ρηλαξ, δεν σηκώνουμε τα χέρια από κάτω και απλά 
σφίγγουμε τα δικέφαλα μας, παρά ξεκινούν με μια κυκλική φορά, 
από τα πλάγια και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Όταν φτάσουν στο 
επιθυμητό ύψος, τότε πατάμε την πόζα με ένταση δίνοντας έμφα-
ση. Αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε όλες τις πόζες. 

Επίσης τα χέρια πρέπει να είναι συγχρονισμένα με τα πόδια, 
όταν κινείται ένα χέρι πρέπει να κινείται και το πόδι και να υπάρχει 
αρμονία στην κίνηση γιατί το σώμα μας δεν είναι μόνο το επάνω 
μέρος αλλά και το κάτω. Οπότε, συγχρονισμός χεριών και ποδι-
ών. Τα πόδια βέβαια θα κάνουν μικρότερες κινήσεις αλλά πάντα 
συγχρονισμένες με τα χέρια είναι σαν να έχουμε ένα μουσικό συ-
γκρότημα και να παίζει. Το μπάσο θα παίζει την δική του γραμμή 
η οποία είναι πιο αργή αλλά θα παίζει σε συγχρονισμό με την 
κιθάρα, που μπορεί να παίζει περισσότερες νότες αλλά δεν ξε-
φεύγει από την ταχύτητα και από την θεματολογία ή την μουσική 
κλίμακα που παίζει το μπάσο. 

Συγχρονισμός όλων των μελών του σώματος μας, ακόμα και 
του κεφαλιού και των δακτύλων. Το κεφάλι θα πρέπει να κοιτάζει 
τα χέρια και να κινείται ακολουθώντας τα. Σχετικά με τα δάχτυλα 
τώρα. Τα δάχτυλα θα πρέπει όταν τα χέρια πλησιάζουν το σώμα 
να κλείνουν σιγά σιγά και όταν τα χέρια απομακρύνονται από το 
σώμα να ανοίγουν. Όταν το σώμα χαμηλώνει για να κάνει μια 
χαμηλή πόζα, τα χέρια κλείνουν και έρχονται προς το σώμα και 
ξαφνικά πατάνε την πόζα ανοίγοντας και δίνοντας έμφαση. Όταν 
το σώμα σηκώνεται προς τα επάνω, τα χέρια απομακρύνονται 
από το σώμα σιγά σιγά και ανοίγουν προς τα έξω. Τα πόδια θα 
πρέπει να είναι κοντά στο σώμα και να μην ανοίγουν υπερβολικά 
γιατί ανάμεσα τους δημιουργείται ένα πράγμα σαν τούνελ να το 
πω που από μακρυά κάνει το σώμα να φαίνεται πως έχει λιγότε-
ρο όγκο. Ανοιχτά τόσο ώστε να μας επιτρέπουν να φαινόμαστε 
συμπαγείς.

Όταν θέλουμε να στρίψουμε πλάγια ή από μπρος να γυρίσου-
με πίσω ή ακόμα και το αντίστροφο δεν γυρνάμε μονοκόμματα, 
αλλά βάζουμε το ένα πόδι πίσω από το άλλο (εκείνη την ώρα 
κινούνται και τα χέρια ανάλογα πηγαίνοντας προς την φορά που 
έχει πάει το πόδι οπού κινήθηκε) και κρατώντας το άλλο πόδι 
σταθερό σαν άξονα, πιέζουμε το σώμα με το πόδι που κινήθηκε, 
προσπαθώντας να έρθει στην θέση που ζητάμε στρίβοντας σιγά 
σιγά με κίνηση που προέρχεται από τις πατούσες. Το ξέρω ότι εί-
ναι δύσκολο να γίνει αρκετά κατανοητό με τον γραπτό λόγο αλλά 
σύντομα θα παρουσιάσουμε τις πόζες στο φόρουμ μας από την 
αρχή έως το τέλος της κίνησης.

Θα ήθελα να κλείσω το άρθρο μου για το ποζάρισμα λέγοντας, 
ότι αν κάνουμε όλη αυτή την δουλειά από την αρχή της προετοι-
μασίας που θα είμαστε σχετικά ξεκούραστοι, θα είναι προς όφε-
λος μας, όμως πρέπει να προσέξουμε κάτι πολύ βασικό…Όσο 
προχωράμε στην δίαιτα και περνάει ο καιρός το σώμα μας βγάζει 
καινούργιες γραμμές που δεν τις περιμέναμε ίσως και είναι ανα-
γκαίο να τις δείξουμε, οπότε πάντα θα πρέπει να έχουμε το νου 
μας για μικροαλλαγές στο ποζάρισμα μας ώστε να αναδείξουμε 
ότι καινούργιο και όμορφο βγάλει το σώμα μας στην πορεία…

Ελπίζω να βοηθήσω αρκετούς αθλητές να καταστρώσουν το πο-
ζάρισμα τους και να έχουμε αρκετά καλύτερο θέαμα το οποίο δεν 
θα στερείται σε τίποτα από τους αγώνες στο εξωτερικό!!!
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Ρωτήστε Τον Mr. Hellas
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από τον Μανώλη ΚαραμανλάκηPRO adviceΕΠ
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Αυτόν τον μήνα 
εγκαινιάζουμε 
τη Νέα Στήλη 

του  Έλληνα Επαγγελματία, 
Μανώλη Καραμανλάκη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Γειά σου Μανώλη, 
Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί αθλητές, τις μέρες 
που δεν έχουν προπόνηση, τρώνε αρκετά λιγότε-
ρους υδατάνθρακες από τις προπονητικές μέρες. 
Επίσης, τις προπονητικές μέρες πολλοί τρώνε τις 
μεγαλύτερες ποσότητες υδατανθράκων πριν και 
μετά την προπόνηση τους. Πιστεύεις πως αυτή η 
μέθοδος διατροφής είναι σωστή, ειδικά όταν δεν 
θα έχουμε σταθερή έκκριση ινσουλίνης κατά τη 
διάρκεια της ημέρας; Πότε νομίζεις ότι πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τέτοιες advanced μέθοδοι και 
σε τι επίπεδο αθλητή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ευχαριστώ για την ερώτηση, νομίζω ότι αυτό το θέμα απασχο-
λεί αρκετούς αθλητές γι’ αυτό θα το εξετάσουμε όσο γίνεται 
διεξοδικά.

Είναι γενικά παραδεκτό σε αθλητές πολλών αθλημάτων ότι 
πριν από μια εξαντλητική προπόνηση η αγώνα συνηθίζεται να 
καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα υδατανθράκων με σκοπό να 
υπερπληρώσουν τις αποθήκες γλυκογόνου και αυτό να οδη-
γήσει σε καλύτερη απόδοση (πχ. Δρομείς μεγάλων αποστά-
σεων, κολυμβητές ακόμη ποδοσφαιριστές και άλλοι). Μπο-
ρούμε λοιπόν να συμπεράνουμε από αυτό ότι σε αθλήματα 
με μεγάλη διάρκεια αυτή είναι μια αποτελεσματική τεχνική. Να 
αναφέρω εδώ ότι η ικανότητα του σώματος να αποθηκεύει 
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γλυκογόνο μοιράζεται στο ήπαρ και στους μύες κατά 1/3 και 
2/3 αντίστοιχα.

Ποιο συγκεκριμένα, για το ήπαρ η ικανότητα αποθήκευσης 
γλυκογόνου προσδιορίζεται περίπου στο 10% του βάρους του. 
Αυτό θα σήμαινεε 150 γραμ. περίπου γλυκογόνου αφού ως 
γνωστόν το συκώτι ζυγίζει 1,5κιλό. Στους μύες το γλυκογόνο 
αγγίζει τα 300 περίπου γραμ. για το μέσο άνθρωπο με απόκλι-
ση φυσικά που συνδέεται με το μέγεθος της μυϊκής μάζας κάτι 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποθήκευση έως και 1000 
γραμμ. γλυκογόνου και αυτό νομίζω ότι έχει περισσότερη σχέ-
ση με τη δική μας πραγματικότητα ως bodybuilders. 

Αν κάποιος θέλει μια ακριβέστερη προσέγγιση αυτό θα σή-
μαινε ότι πρέπει να υπολογίσει το 1% του μυϊκού του βάρους 
ως ικανότητα αποθήκευσης γλυκογόνου. Σε αυτό το σημείο 
να πούμε ότι 90 λεπτά προπόνησης υψηλής έντασης θα εξα-
ντλούσαν πλήρως το μυϊκό γλυκογόνο και εδώ βρίσκεται και 
η απάντηση γιατί δεν θα έπρεπε να κάνουμε πολύ μεγάλο σε 
χρόνο προπονήσεις ιδίως όταν η ένταση είναι υψηλή.

Έχοντας λοιπόν παραθέσει αυτές τις πληροφορίες πιστεύω 
η λήψη υδατανθράκων μπορεί και πρέπει να είναι λίγο με-
γαλύτερη όταν πρόκειται να γυμνάσουμε μια μεγάλη μυϊκή 
ομάδα πχ πόδια, πλάτη αλλά δεν πρέπει να περιορίζεται 
αποκλειστικά στο προεξασκητικό και μεταεξασκητικό γεύμα. 
Η καλύτερη πρακτική για μένα θα ήταν το μεγαλύτερο γεύμα 
σε υδατάνθρακες να γίνει αρκετές ώρες πριν την προπόνηση, 
να αποτελείται από σύνθετους υδατάνθρακες και να ακολου-
θήσει ένα ακόμη, μικρότερο λίγο σε ποσότητα αμέσως μετά 
την προπόνηση αποτελούμενο όμως από απλούς κατά κύριο 
λόγο και κάποιους σύνθετους υδατάνθρακες ώστε να υπάρξει 
μια άμεση έκκριση ινσουλίνης που είναι ένας ισχυρός αναβο-
λικός παράγοντας  και έτσι να αποφύγουμε τον καταβολισμό.

Η πρόσληψη ταυτόχρονα και κάποιων αμινοξέων είτε σε 
πεπτίδια είτε υπό τη μορφή πρωτεΐνης θα ολοκλήρωνε την 
εξίσωση του ιδανικού αναβολικού περιβάλλοντος. Φυσικά η 
πλήρης αναπλήρωση γλυκογόνου θα προέκυπτε και από τα 
υπόλοιπα γεύματα που θα ακολουθήσουν το μεταεξασκητικό. 
Πιστεύω τέλος ότι το αποτελεσματικό bodybuilding αφορά 
κάθε επίπεδο αθλητή και άρα θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν 
όσα προαναφέρθηκαν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Καλησπέρα Μανώλη και συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σου 
στις ΗΠΑ. Είμαι 22 ετών, 89 κιλά και γυμνάζομαι 4 χρόνια. Έχω 
παρατηρήσει ότι το άνω μου σώμα αναπτύσσεται καλύτερα και 
γρηγορότερα από το κάτω. Με λίγα λόγια τα τετρακέφαλα/μηριαία 
είναι σε μια στάσιμη κατάσταση και ότι και να κάνω δεν ανταπο-
κρίνονται. Τι προτείνεις για να βελτιώσω τη μυική μάζα στα κάτω 
άκρα; Όποια tips θα μπορούσες να μου δώσεις θα ήταν πάρα πολύ 
χρήσιμα! 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Για απάντηση με 
ακρίβεια στην ερώτηση σου θα ήθελα να ξέρω λίγο περισσό-
τερα σε σχέση με το προπονητικό σου πρόγραμμα. Παρόλα 
αυτά δεν μπορώ παρά να πω τις σκέψεις μου. Αν αποκλεί-
σουμε όλες τις άλλες παραμέτρους που μπορεί να εμποδίζουν 
την ανάπτυξη όπως ελλειπή διατροφή (ανεπαρκή πρόσληψη 
πρωτεΐνης και θερμίδων) ή ανεπαρκής χρόνος ξεκούρασης 
πρέπει μετά να υποθέσουμε ότι το ερέθισμα δεν είναι επαρκές 
ώστε να έχουμε και μυϊκή ανάπτυξη.
Υπενθυμίζω ότι μπορεί να υπάρξει μυϊκή ανάπτυξη αν και 
μόνο αν ένας μυς επιβαρυνθεί πάνω από τα όρια αντοχής του. 

2
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται προ-
ϋποθέσεις υπερτροφίας. Για να λύσουμε λοιπόν 
αυτό το θέμα θα πρότεινα να λειτουργήσουμε 
αφαιρετικά.

Εξαιρώντας δηλαδή το ζέσταμα που μπορεί 
να γίνει στο leg extension η άσκηση που 
αποκλειστικά θα πρότεινα να κάνεις είναι 
φυσικά «ο βασιλιάς των ασκήσεων» το squat.
Θα συμβούλευα 7-8 set squat βαριά. Θα μπο-
ρούσε να εκτελεστεί ως εξής:

1 σετ 20 επαναλήψεις
2 σετ προσθ. βάρος 15 επαν.
3 σετ προσθ. βάρος 12 επαν.
4 σετ προσθ. βάρος 12 επαν.
5 σετ προσθ. βάρος 10 επαν.
6 σετ προσθ. βάρος 10 επαν.
7 σετ προσθ. βάρος 8 επαν.
8 σετ προσθ. βάρος 6 επαν.

Ακολούθησε αυτό το πρόγραμμα για 2-2,5 μή-
νες πληρώνοντας το τίμημα στο squat rack. 
Και έπειτα μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή 
προσθέτοντας και άλλες ασκήσεις. Ενημέρω-
σε με για την πρόοδο σου αφού περάσει αυτό 
διάστημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Μανώλη καλησπέρα, διαβάζουμε πολύ συχνά 
στο φόρουμ για τη σημασία της διατροφής πριν 
και μετά την προπόνηση. Ποια είναι η δική σου 
στρατηγική και τι προτείνεις σε αθλούμενους; 
Πιστεύεις πως η όλη θεωρία του «window of 
opportunity» μεταπροπονητικά είναι μια θεωρία 
που δημιουργήθηκε από τις εταιρίες συμπληρωμά-
των ή ότι έχει πραγματική υπόσταση/εφαρμογή/
οφέλη στη μυϊκή ανάρρωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα διαβάζω 
και εγώ πολύ συχνά  άρθρα για την σημασία 
της διατροφής πριν και αμέσως μετά την προ-
πόνηση, ακόμη συχνότερη είναι η δημοσίευση 
ερευνών σε σχέση με το θέμα που επιβεβαιώ-
νουν τη αλήθεια του πράγματος.

Ενστικτωδώς πολύ πριν φτάσουν στη δη-
μοσιότητα πράγματα αυτού του είδους πολλοί 
bodybuilders εφάρμοζαν μια τέτοια διατροφική 
προσέγγιση παρατηρώντας σημαντικά αποτε-
λέσματα.

Τώρα, ας ξεχωρίσουμε τα δυο πράγματα, 
νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι η τροφο-
δότηση του οργανισμού με διατροφικά στοιχεία 
αμέσως μετά την προπόνηση οδηγεί σε έξοδο 
από την καταβολική φάση  προκαλώντας έκ-
κριση ινσουλίνης από το πάγκρεας μιας ισχυ-
ρής αναβολικής ορμόνης που ενεργοποιεί τη 
σύνθεση της πρωτεΐνης στα κύτταρα και ανα-

στέλλει τον καταβολισμό των πρωτεϊνών μέσω ενός άγνω-
στου μηχανισμού (Saltiel and kahn 2001) επίσης ενεργοποιεί 
την πρόσληψη λιπαρών οξέων και την σύνθεση λιπιδίων ενώ 
εμποδίζει τη λιπόλυση (Shimomura et al, 1999) και κυριότατα 
ενισχύει την αποθήκευση γλυκόζης ως γλυκογόνο(Saltiel and 
kahn 2001).
Με τα προαναφερθέντα κατανοούμε την σημασία του μεταε-
ξασκητικού γεύματος. Το καινούργιο λοιπόν στοιχείο έχει να 
κάνει με το προεξασκητικό γεύμα που ενισχύει τον αναβολι-
σμό.

Μια πρόσφατη λοιπόν έρευνα που έγινε στο Baylor Univer-
city και δημοσιεύτηκε στο Journal International Society of 
sports nutrition κατέδειξε ότι το προεξασκητικό συμπλήρωμα 
γνωστής εταιρίας αποτελεσματικά αυξάνει τη δύναμη μάζα και 
των αριθμό των περιφερειακών κυττάρων(satellite cells).

Επίσης η κατανάλωση Whey πρωτεΐνης πριν την προπόνη-
ση καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα  σε BCAAS (δηλαδή ισο-
λευκίνη, λεύκινη, βαλίνη) ανακόπτει τον καταβολισμό κυρίως 
μέσω του αμινοξέος λευκίνη κάτι που αποδεικνύεται από σει-
ρά ερευνών π.χ μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Europan 
Journal of Applied Physiology Aug.2006 η οποία έγινε από 
τους Crowe MJ, Waetherson και αποδείκνυε ότι η λευκίνη αυ-
ξάνει την απόδοση και αντοχή ταυτόχρονα με τη δύναμη στο 
άνω σώμα και εξ’ αυτού του λόγου κάποιες εταιρίες παρα-
σκευάζουν και προμοτάρουν συμπληρώματα λευκίνης ως το 
απόλυτο προεξασκητικό.

Όπως γίνεται φανερό οι χρόνοι πριν και μετά την προπό-
νηση είναι πολύ σημαντικοί  για να τους αφήνουμε ανεκμε-
τάλλευτους, μάλιστα κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος 
στις μέρες μας το intraworkout nutrition και ίσως θα έπρεπε 
να εξετάσουμε την αξία και αυτών των συμπληρωμάτων στο 
προσεχές μέλλον.

Για ερωτήσεις προς τον Μανώλη, επισκεφτείτε το 
ελληνικό bodybuilding forum, Bodybuilders.gr

PRO advice
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ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΒΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 

Πιέσεις στην τροχαλία 4 8-10

Γαλλικές πιέσεις με μπάρα 4 8-10

Βυθίσεις στο δίζυγο 4 8-10

Kickbacks 4 8-10

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΗΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 

Πιέσεις στην τροχαλία 4 15 & Τριπλό Drop Set 3 σετ x 10

Γαλλικές πιέσεις με μπάρα 4 10-15 & Τριπλό Drop Set 3 σετ x 10

Εκτάσεις αλτήρα πίσω από το 
κεφάλι 4 10-15

Βυθίσεις στο δίζυγο 4 10

Αγαπημένες Προπονήσεις 
Ελλήνων Πρωταθλητών
Αγαπημένα Προγράμματα για Τρικέφαλους

TRAININGΑ
ΣΚ

Η
ΣΕ

ΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΗΣ 
«Μετά από ένα καλό ζέσταμα, σε κάθε άσκηση συνηθίζω να 
τεντώνω τους αγκώνες για πλήρη μυική συστολή στην τροχαλία, 
ενώ δεν κάνω πλήρη κίνηση στις γαλλικές ,απλά κρατάω κλειστά 
τους αγκώνες, για να έχω συνεχή τάση και λιγότερη επιβάρυνση 
στις αρθρώσεις».

ΕΛΕΝΑ ΚΑΒΒΑ
«Στο τελευταίο σετ βάζω τα μέγιστα κιλά που μπορώ να παίξω 
έτσι ώστε να μπορώ να βγάλω πάνω από 6 επαναλήψεις με το 
μέγιστο της δύναμης μου, χωρίς όμως να χαλάει η εκτέλεση της 
άσκησης και με προσοχή για τραυματισμούς. Επίσης ανά κάποιες 
προπονήσεις αιφνιδιάζω τους τρικέφαλους μου αντικαθιστώντας 
μία από τις ασκήσεις με κάποια ισάξια αλλά διαφορετική από το 
συνήθες πρόγραμμα μου».
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 

Πιέσεις στην τροχαλία 4 10-12

Πιέσεις στην τροχαλία 
με ανοιχτή λαβή 3 10-12

Γαλλικές εκτάσεις με μπάρα 3 10-12

Kickbacks Αλτήρα 3 10, 12

ΦΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 

Πιέσεις τρικέφαλων στην τροχαλία 
(με κλειστούς αγκώνες) 4 12

Γαλλικές πιέσεις 
(η μπάρα να περνά πίσω από το κεφάλι) 4 12

Εκτάσεις πίσω από το κεφάλι 
με αλτήρα 4 12

Εκτάσεις με σχοινί στην τροχαλία
(με αγκώνες ανοιχτούς) 4 12

ΦΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
«Το μυστικό για εμένα είναι ότι δεν τελειώνω το κάθε σετ ξεχωριστά 
και πάω στο επόμενο αλλά κάνω διαδοχικά ανά σετ από κάθε 
άσκηση... Για παράδειγμα μπαίνω τροχαλία πρώτη άσκηση, κάνω 
το πρώτο σετ, το δεύτερο μου σετ είναι από την δεύτερη άσκηση 
κλπ, σαν ένα μεγάλο γιγαντοσέτ ».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ  
«Για όγκο προτείνω πιέσεις μπάρας με κλειστή λαβή, είναι μια 
από τις καλύτερες ασκήσεις για να βάλουμε όγκο στα τρικέφαλα. 
Η προπόνηση μου επίσης περιλαμβάνει και superset αγαπημένων 
ασκήσεων τις τελευταίες εβδομάδες της προετοιμασίας για 
περισσότερη γράμμωση».
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Αγώνας

WABBA Π.Ε.Σ.Δ.
          ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2009

Juniors
Εδώ είχαμε δυο συμμετοχές αθλητών. Ο Δήμος Γκέρμουρας πήρε πολύ 
εύκολα την πρώτη θέση με πολύ καλή μυϊκότητα και σχήματα. Έχει 
αρκετό μέλλον μπροστά του.

Fitness
Η fitness ήταν η καλύτερη κατηγορία του αγώνα όπως με πολλές συμμε-
τοχές. Άξια η νίκη του Νικόλα Ηλία ο οποίος υπερείχε από τους αντιπά-
λους του και πήρε μια άνετη νίκη παρά τη δυσκολία της κατηγορίας.
Τις εντυπώσεις του κοινού επίσης κέρδισε και ο δεύτερος της κατηγορί-
ας ο Παναγιώτης Βέργης, ο οποίος ήταν ο πιο ολοκληρωμένος αθλητής 
αυτής της κατηγορίας. Ένα μεγάλο μπράβο πρέπει να πάει επίσης και 
στον Παρακευά Νικολάου για το φοβερό ποζάρισμα  του το οποίο ξε-
σήκωσε το κοινό και ανέβασε το θέαμα.

WABBA ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2009 από την ομάδα του Bodybuilders.gr

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε για μία ακόμη χρονία το Κύπελλο της WABBA, Mr. Οδύσσεια. Ήταν ένας άρτια 
διοργανωμένος αγώνας, απολαυστικός για το κοινό με μεγάλο συναγωνισμό σε πολλές κατηγορίες. Η ομάδα του 

Bodybuilders.gr παραβρέθηκε στο Novotel μαζί με πολλά μέλη- φίλους της ιστοσελίδας μας για την πλήρη κάλυψη του αγώνα.

Body-Fitness
Εδώ από την πρώτη κιόλας στιγμή ξεχώρισε ο νικητής της κατηγορίας 
Τριουλίδης Σταύρος είχε αρκετή διαφορά από τους υπόλοιπους και του 
άξιζε ξεκάθαρα η πρώτη θέση. Στις υπόλοιπες θέσεις έγινε «σφαγή»! 
Φοβερή εντύπωση μας έκανε ο τρίτος της κατηγορίας Λεμπέσης Νίκος 
ο οποίος ήταν κατάσκληρος και είχε πιάσει ίσως την καλύτερη φόρμα 
σε όλο τον αγώνα. Σίγουρα του άξιζε μια καλύτερη θέση αν και την 
δεύτερη θέση την πήρε ο πολύ καλός επίσης Χαλκιάς Βαγγέλης. Γενικά 
όλη η κατηγορία ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. 

Masters - αν και δεν είχε πολλές συμμετοχές αυτή η κατηγορία ήταν 
δύσκολη. Νικητής εδώ ο πολύ καλός Ιάκωβος Ιακώβου ήταν ο πιο συμ-
μετρικός της κατηγορίας, βέβαια νομίζω ότι η νίκη του παίχτηκε στις 
λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής απέναντι στον πολύ καλό Κοσκι-
νά Κοσμά όπου θα μπορούσε και αυτός να είναι νικητής.
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Fitness 

Body Fitness

Σύγκριση Για Το Overall
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WABBA ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2009

Θοδωρής Καραγιάννης

Καραγιάννης & Κατσαρός

Χαμηλή ανδρών
Eδώ η νίκη ήταν πολύ εύκολη για τον Ηλία Κατσαρό ωραίο σχήμα και 
σε πολύ καλή κατάσταση. 

Μεσαία ανδρών
Αυτή η κατηγορία είχε πιο καλό επίπεδο, εδώ ο Θοδωρής Καραγιάνης 
ήταν ο δεύτερος πιο σκληρός αθλητής του αγώνα που είδα, άψογη κα-
τάσταση. Άξια η νίκη του επίσης και τα υπόλοιπα παιδιά ήταν σε πολύ 
καλό επίπεδο.

Ψηλή ανδρών
και αυτή η κατηγορία είχε πολύ υψηλό επίπεδο. ο Σεβαστός Γεροβασί-
λης ήταν νικητής της κατηγορίας. Όπως πάντα ήταν σε φοβερή κατά-
σταση και πήρε μια εύκολη νίκη.

Overall
O Σεβαστός Γεροβασίλης ήταν ο νικητής και οι υπόλοιποι νικητές των 
κατηγοριών ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο!

Guest poser
Ο Νικόλας Αντώνης. Τι να πούμε για τον Νικόλα, οι φώτος τα λένε όλα, 
αυτό ήταν απλά μόνο η αρχή. Ένας μελλοντικός επαγγελματίας. Είναι 
πολύ μικρός σε ηλικία και ήδη έχει καταφέρει πολλά, Νικόλα περιμέ-
νουμε πολλά από σένα.

Νίκος Λεμπέσης

Α
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Masters - Άνω Των 40 Ετών

Σεβαστός Γεροβασίλης

Νικόλας ΑντώνηςΑπονομή Πρωταθλητών

Masters - Άνω Των 40 Ετών
Ιάκωβος Ιακώβου
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Ο Νικητής της Fitness, Νικόλαος Ηλίας

Α
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WABBA ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2009

Απονομή  Έλενας Καββά Ο Νικητής Της Χαμηλής Κατηγορίας Ανδρών, Ηλίας Κατσαρός

Χαμηλή Ανδρών
Ο Νικητής της Body Fitness

Σταύρος Τριουλίδης
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Ψηλή Ανδρών - Comparison Δικεφάλων από μπροστά

Ο Νικητής στους Juniors, Γκέρμουρας Δήμος

WABBΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ 2009
 Juniors
1ος Γκέρμουρας Δήμος
2ος Χρήστος Πιστόλας
Fitness
1ος Νικόλαος Ηλίας (ν.19) 
2ος Παναγιώτης Βεργής (ν. 48)
3ος Αλέκος Σκορδίλης (ν.50)
4ος Παρασκευάς Νικολάου (ν.29)
5ος Ανδρέας Παπαδόπουλος (ν.26)
6ος Άγγελος Σαχμπατζίδης (ν.25)
Body Fitness
1ος Σταύρος Τριουλίδης (ν.36)
2ος Βαγγέλης Χαλκιάς (ν.44)
3ος Νίκος Λεμπέσης (ν.40)
4ος Τάσος Ρήγος (ν.46)
5ος Γιώργος Κριμνιώτης (ν.38)
6ος Ιωάννης Δημητράκης (ν.49)
Χαμηλή Ανδρών 
1ος Ηλίας Κατσαρός (ν.22)
2ος Αναστάσιος Φρατζιδάκης (ν.21)
3ος Νίκος Μαστροκωστόπουλος (ν.20)
Μεσσαία Ανδρών 
1ος Θοδωρής Καραγιάννης (ν.24)
2ος Γιώργος Χατζηγιάννης (ν.32)
3ος Γιώργος Παναγιωτόπουλος (ν.27)
Ψηλή Ανδρών 
1ος Σεβαστός Γεροβασίλης (ν.35)
2ος Κυριάκος Κουτίβος (ν.34)
3ος Μ. Μόροου (ν.33)
4ος Αντώνης Τζαβάρας (ν.31)
5ος H. Hasan (ν.37)
Masters - Ανώ Των 40 Ετών
1ος Ιάκωβος Ιακώβου (ν.42)
2ος Κοσμάς Κοσκινάς (ν.45)
3ος Χρήστος Χειμώνας (ν.41)
Γενικός Νικητής: Σεβαστός Γεροβασίλης
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Βασικές Οδηγίες Διατροφής 
για Γυναικείο Fitness

FI
TN

ES
S

της Ειρήνης ΤζάνεΓυναικείο Fitness

1. Βασικές Αρχές Διατροφής
Παρατηρήσατε πως χρησιμοποιούμε τη λέξη «διατροφή» και όχι «δίαιτα»; Κι αυτό γιατί δεν αναφερόμαστε σε ένα συγκεκρι-
μένο διαιτολόγιο με ημερομηνία λήξης, αλλά σε διατροφικές συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσουμε προκειμένου να φτάσουμε 
στο στόχο μας.
Να θυμάστε: Το σώμα μας είναι σαν μια μηχανή που πρέπει να την εφοδιάζουμε με καύσιμα άριστης ποιότητας ώστε να έχουμε 
τη μέγιστη δυνατή απόδοση!

Συγχαρητήρια! 
Πήρατε τη μεγάλη απόφαση να 

ασχοληθείτε σοβαρά με προπόνηση με 
βάρη και να βελτιώσετε τις διατροφικές σας 

συνήθειες!
Αν έχετε κάνει ήδη την πρώτη σας επαφή, σίγουρα 
θα έχετε κατακλυστεί από ένα χάος πληροφοριών 
που βρίσκετε στο διαδίκτυο ή από άτομα που κατά 

καιρούς έχετε συναντήσει στο γυμναστήριο. Οι 
πληροφορίες όμως είναι τόσες πολλές και μπερδεμένες 

που στο τέλος πελαγώνετε, έτσι δεν είναι;
Το πρώτο βήμα το έχετε ήδη κάνει, κι αυτό είναι η 
απόφασή να αλλάξετε το σώμα σας. Αν είστε σε 
αναζήτηση του επόμενου, αυτό το άρθρο θα σας 

εφοδιάσει με την απαραίτητη γνώση που 
χρειάζεστε πάνω στις βασικές αρχές 
διατροφής ώστε να προσεγγίσετε με 

επιτυχία τους στόχους σας! 

Έτοιμες; 
Ξεκινάμε!
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Ας ξεκινήσουμε με το βασικότερο 

συστατικό: το νερό! 
Μη ξεχνάτε να πίνετε αρκετό, ώστε 
να αποφύγετε αφυδάτωση του 
σώματος (ιδιαίτερα τους καλοκαιρι-
νούς μήνες). Πόσο νερό όμως είναι 
αρκετό; Δεν είναι απαραίτητο να 
είμαστε με ένα μπουκάλι συνεχώς 
στο χέρι πιέζοντας τον εαυτό μας 
να πίνει συνεχόμενα λίτρα. Πίνε-
τε όταν διψάτε όχι λιγότερο, όχι 
περισσότερο. Θέλετε να το κάνετε 
πιο ευχάριστο; Προσθέστε λίγες 
σταγόνες λεμονιού!

Το επόμενο βασικό στοιχείο είναι 

η πρωτεΐνη. 
Ένας γενικός κανόνας είναι να 
υπολογίζεται περίπου 2γρ. πρωτε-
ΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους. 
Στήθος κοτόπουλου, γαλοπούλα, 
άπαχο μοσχαρίσιο κρέας, τόνος, 
ασπράδια αβγών, είναι ενδεικτικές 
τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες!

Υδατάνθρακες!  
Τόσο παρεξηγημένοι αλλά τόσο 
απαραίτητοι για τη διατροφή μας. 
Ποιοι είναι όμως κατάλληλοι να 
καταναλώνουμε;
Οι σύνθετοι υδατάνθρακες όπως η βρώμη, το καστανό ρύζι 
καθώς και άλλα προϊόντα ολικής αλέσεως, πατάτες, γλυκο-
πατάτες, μπρόκολο, πράσινα λαχανικά (σπανάκι, φασολάκια 
κ.α.), φρούτα, είναι τροφές που μπορούμε να βάλουμε σε 
καθημερινή βάση στο διαιτολόγιό μας.

Κι ερχόμαστε σε κάτι ακόμα πιο παρεξηγημένο: το λίπος!
Πολλοί από εμάς αποφεύγουμε να προσθέτουμε λιπαρά στη 
διατροφή μας, πιστεύοντας ότι θα μετατραπούν σε σωματικό 
λίπος.
Είναι όμως όλα τα λίπη το ίδιο; Όχι!
Τα λιπαρά που παίρνουμε από ξηρούς καρπούς όπως τα αμύ-
γδαλα, καρύδια, λιπαρά ψάρια όπως σολομό, σαρδέλα, φυστι-
κοβούτυρο, ελαιόλαδο και άλλες πηγές λιπαρών Ω3/6 είναι 
απαραίτητα για την υγεία μας και τη φυσική μας κατάσταση. 
Προσοχή όμως: η κατανάλωσή τους να γίνεται με μέτρο και 
να θυμάστε πως 1γρ λίπους μας δίνει 9 θερμίδες!
Προσθέτοντας καλά λιπαρά στη διατροφή μας όχι μόνο 
επιταχύνουμε την καύση σωματικού λίπους αλλά παράλληλα 
συντελεί στο χτίσιμο μυών και αύξηση της ενέργειας μας!

Επιλέξτε τροφές που σας αρέσουν από τις παραπάνω κατηγο-
ρίες και συνδυάστε κατάλληλα τα καθημερινά γεύματα σας. 
Σωστή διατροφή δεν σημαίνει μονότονο φαγητό. Με λίγη 
φαντασία μπορείτε να δημιουργήσετε πεντανόστιμα γεύματα 
χωρίς να είναι απαραίτητα παχυντικά. Λίγη φαντασία χρειά-
ζεται. Και να θυμάστε: Αν σας αρέσει αυτό που τρώτε, τόσες 
περισσότερες πιθανότητες έχετε να παραμείνετε προσηλωμέ-
νες στη διατροφή σας!

Εκτός από τη σωστή επιλογή τροφών, πολύ σημαντικό είναι 
να προσδιορίσουμε την ποσότητα. Αυτή είναι που θα κάνει τη 
διαφορά αν στόχος μας είναι να χάσουμε, να πάρουμε ή να πα-
ραμείνουμε στο ίδιο βάρος. Βασικό αξεσουάρ η ηλεκτρονική 
ζυγαριά που θα μας βοηθήσει να ζυγίζουμε τα γεύματα μας.
Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες των τροφίμων, ώστε να υπολο-
γίζετε με ακρίβεια τις θερμίδες και τις ποσότητες πρωτεΐνης/
υδατάνθρακα/λιπαρών που παίρνετε.
Κρατάτε ημερολόγιο γράφοντας τα γεύματα της ημέρας και το 
σύνολο των θερμίδων. Έτσι θα ξέρετε ακριβώς τι βάζετε στο 
σώμα σας αλλά δείτε το και ως ένα κίνητρο να μείνετε σταθε-
ρές στη διατροφή σας.
Μέχρι εδώ είδαμε τι πρέπει να περιλαμβάνουμε στο διαιτολό-
γιό μας.
Θα αναφερθούμε τώρα για λίγο σ’ εκείνα που πρέπει να απο-
φεύγουμε καθώς και τους λόγους που πρέπει να το κάνουμε.

Ζάχαρη!
Αποφύγετέ τη ή τουλάχιστον στην αρχή ελαττώστε την, το 
λευκό αλεύρι, τα διάφορα γλυκά και τα ανθυγιεινά μερικώς 
υδρογονωμένα λίπη και όσο δυνατόν τις επεξεργασμένες 
τροφές! Αυτές περιέχουν χημικά πρόσθετα που το σώμα μας 
δεν μπορεί να τα χειριστεί, με αποτέλεσμα να έχει αρνητική 
επίδραση στην προσπάθεια να μειώσουμε το σωματικού μας 
λίπους, κι αυτό δεν το θέλουμε!!
Παν μέτρον άριστον, κι αυτό πρέπει να το εφαρμόσουμε ακό-
μα και στα υποκατάστατα ζάχαρης!
Είναι πολύ σημαντικό όπως αναφέραμε και πιο πάνω, να δια-
βάζουμε προσεκτικά τις ετικέτες των τροφίμων, γιατί πολλά 
από αυτά περιέχουν ζάχαρη!
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Μερικές γενικές γραμμές που μπορείτε να ακολουθήσε-
τε είναι:

Φροντίστε*  μία ώρα πριν την προπόνηση να πάρετε ένα 
γεύμα το οποίο θα αποτελείται από μια πηγή πρωτεΐνης 
και υδατάνθρακα (για παράδειγμα ασπράδια αβγών με 
κουάκερ, ή κοτόπουλο με ρύζι) ώστε να έχετε την απα-
ραίτητη ενέργεια.

Με * το τέλος της προπόνησης αυτό που χρειάζονται οι 
μύες σας είναι τροφή και μάλιστα γρήγορα απορροφήσι-
μη.

Ένα * ρόφημα πρωτεΐνης σε συνδυασμό με έναν απλό υδα-
τάνθρακα (για παράδειγμα μια μπανάνα) είναι ιδανικό 
μεταπροπονητικό γεύμα.

Το ίδιο αποδοτικό είναι αν φάτε κανονικό γεύμα (για παρά-
δειγμα κοτόπουλο με πατάτα) περίπου 40 λεπτά μετά.

Να θυμάστε
Για να χάσετε λίπος δεν χρειάζεται να μειώνετε θερμίδες, 
απλώς κάψτε περισσότερες από αυτές που παίρνετε!

Στο επόμενο άρθρο θα ασχοληθούμε με βασικές αρχές προπό-
νησης με βάρη.

Καλή επιτυχία στο νέο σας ξεκίνημα!

Αν πιστεύετε πως δεν μπορείτε να αντισταθείτε στη θέα ενός 
γλυκού, τότε ξεφορτωθείτε τα από το σπίτι. Και μόνο στην 
ιδέα ότι στο ντουλάπι υπάρχει η αγαπημένη σας σοκολάτα 
ή ένα πακέτο μπισκότα μπορεί να σας κάνει να χαλάσετε τη 
διατροφή σας και να πάτε ένα βήμα πίσω στο στόχο σας! Σας 
το λέω εκ πείρας.
Αλλά ακόμα και αν ενδώσετε στον πειρασμό, δεν ήρθε το 
τέλος του κόσμου. Φροντίστε να περιορίστε την ποσότητα που 
θα φάτε και συνεχίστε κανονικά τη διατροφή σας.

Λίγα λόγια για τα συμπληρώματα διατροφής
Τα συμπληρώματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατροφή 
μας ιδιαίτερα σε όσους γυμνάζονται, μιας και οι απαιτήσεις 
του οργανισμού είναι μεγαλύτερες.
Πολλοί  πέφτουν στην παγίδα να δίνουν υπέρμετρη σημασία 
σε αυτά, ενώ στην ουσία ξεχνούν πως ο ρόλος τους είναι να 
συμπληρώνουν τη διατροφή μας.
Μια ματιά στο εμπόριο αλλά και σε περιοδικά bodybuilding/
fitnessκαι θα κατακλυστούμε από πληθώρα συμπληρωμάτων, 
με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε στο τέλος τι να επιλέξουμε. 
Έχουν γραφτεί τόνοι άρθρων σχετικά με αυτά, γιαυτό ας 
μείνουμε στα πολύ βασικά.
Το πρώτο και ίσως το βασικότερο συμπλήρωμα που θα χρει-
αστούμε είναι μια πολυβιταμίνη που θα καταναλώνουμε σε 
καθημερινή βάση.
Αν δεν καταναλώνετε τα απαραίτητα λιπαρά  ίσως χρειαστεί-
τε ένα συμπλήρωμα Ω3 λιπαρών οξέων ή λάδι σολομού σε 
μορφή κάψουλας.
Επίσης ένα συμπλήρωμα πρωτεΐνης το οποίο θα χρησιμοποι-
ούμε κυρίως μετά την προπόνηση με βάρη, θα μας βοηθήσει 
να εφοδιάσουμε γρήγορα τον οργανισμό μας με την απαραί-
τητη ποσότητα ώστε να τραφούν οι μύες που τόσο σκληρά 
δουλέψαμε στο γυμναστήριο.

2. Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Γευμάτων
Όσο σημαντικό είναι το τι τρώμε, άλλο τόσο είναι και το πό-
σες φορές και το πότε το τρώμε.
Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε εμείς οι γυναίκες είναι να 
μειώνουμε τον αριθμό των γευμάτων μας. Δεν είναι λίγες εκεί-
νες που κάνουν 2  γεύματα την ημέρα, πιστεύοντας πως έτσι 
θα χάσουν λίπος ενώ στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν 
είναι να βάζουν φρένο στο μεταβολισμό τους.
Πώς σας φαίνεται η ιδέα να κάνετε 5 -6 μικρά γεύματα;
Με αυτό τον τρόπο εφοδιάζεται το σώμα σας με την απαραί-
τητη ενέργεια, ανεβάζετε τον μεταβολισμό σας, μειώνετε τις 
λιγούρες (αφού θα τρώτε κάθε 2-3 ώρες), μειώνετε την εναπό-
θεση λίπους και τροφοδοτείτε  τους μύες σας με τα απαραίτη-
τα συστατικά.
Βγάλτε λοιπόν τα ταπεράκια από το ντουλάπι της κουζίνας 
σας και αρχίστε να προγραμματίζετε τα γεύματα σας. Ετοιμά-
στε τα από το προηγούμενο βράδυ ώστε να κερδίζετε χρόνο.
Μαγειρέψτε από το Σαββατοκύριακο κοτόπουλο, γαλοπούλα, 
άπαχο μοσχαρίσιο κρέας και διατηρείστε τα στο ψυγείο. Με 
αυτό τον τρόπο εξοικονομείτε χρόνο έχοντας σχεδόν έτοιμα τα 
γεύματα σας. Είδατε, δεν υπάρχουν δικαιολογίες!
Έχοντας μαζί σας ένα τάπερ με το γεύμα σας, σας εξασφαλί-
ζει πως όπου και να είστε θα χετε ένα υγιεινό γεύμα και δεν 
θα αναγκάζεστε να πέφτετε στον πειρασμό λόγω πείνας να 
παραγγείλετε από το κοντινότερο εστιατόριο φαστ φουντ.
Τα σημαντικότερα γεύματα (μαζί με αυτό του πρωινού) είναι 
πριν και μετά την προπόνησή σας.
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Γυναικείο Fitness
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Καβούρι, Ελλάδα /Κυρ 15 Νοεμβρίου, 2009

Συνέντευξη Dr. Kevin Tipton

ΓΚ:  Έχουμε μαζί μας τον Δρ Kevin Tipton. Σας ευχαριστώ πολύ που δίνετε 
αυτή τη συνέντευξη σε μας, το Bodybuilders.gr.

Dr. KT:  Ευχαρίστηση μου.

ΓΚ:  Θα πρέπει καταρχάς να πω ότι ο Δρ Kevin Tipton είναι Senior Lecturer στο 
Μεταβολισμό της Άσκησης στη Σχολή Αθλητισμού και Επιστήμης της Άσκη-
σης, στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, στην Αγγλία. Η έρευνά του εστιά-
ζεται στην άσκηση, τη διατροφή και τον ανθρώπινο μυϊκό μεταβολισμό. Ας 
περάσω λοιπόν στο πρώτο ερώτημα: 
Στις εργασίες σας, ισχυρίζεστε ότι οι πρωτεϊνικές ανάγκες για ασκούμενους 
μπορεί να μην είναι διαφορετικές από τις πρωτεϊνικές ανάγκες για ανθρώ-
πους οι οποίοι δεν ασκούνται. Παραθέτω ένα απόσπασμα από μία από τις 
τελευταίες εργασίες σας, όπου λέτε ότι «η επιστημονική άποψη σχετικά με την 
αντιπαράθεση αυτή φαίνεται ότι διαιρείται σε δύο στρατόπεδα: σε εκείνους 
που πιστεύουν ότι η συμμετοχή στην άσκηση και τον αθλητισμό αυξάνει τη 
διατροφική απαίτηση για πρωτεΐνη και σε εκείνους που πιστεύουν ότι οι πρω-
τεϊνικές απαιτήσεις των αθλητών και των ανθρώπων που γυμνάζονται δεν 
διαφέρουν από τις απαιτήσεις ανθρώπων που κάνουν καθιστική ζωή. Φαίνε-
ται ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και για τα δύο επιχειρήματα». Αυτό το 
οποίο γράφετε αναφέρεται στο ελάχιστο ποσό πρωτεϊνών που απαιτούνται 
για τη διατήρηση του μυϊκού ιστού και στις δύο περιπτώσεις; Αν ναι, τότε 
υπάρχει αυτό που θα λέγαμε «βέλτιστη πρόσληψη πρωτεϊνών» για αθλού-
μενους (ας πούμε για βέλτιστα μυϊκά κέρδη ή βέλτιστη απώλεια λίπους); Και 
σε αυτή την πρόσληψη, θα υπολογίζατε όλες τις πηγές πρωτεΐνης ή μόνο τις 
υψηλής βιολογικής αξίας;

Dr. KT:  Πολύ καλή ερώτηση. Σίγουρα υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας πρω-
τεϊνικής απαίτησης (requirement), η οποία είναι εξ ορισμού το ελάχιστο 
ποσό που απαιτείται, και μιας πρωτεϊνικής σύστασης (recommendation) 
για έναν αθλητή βάσει της όποιας προσαρμογής εκείνος θέλει. Έτσι, αν ο 
εν λόγω αθλητής θέλει να έχει αυξημένη μυϊκή μάζα, για παράδειγμα, τότε 

ναι, πιστεύω ότι η ποσότητα των 
πρωτεϊνών που θα είναι βέλτι-
στη θα είναι βεβαίως διαφορε-
τική από την απαίτηση. Θυμη-
θείτε ότι η απαίτηση βασίζεται 
σε μελέτες ισοζυγίου αζώτου 
και την ΣΗΔ (Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση). Και αυτό ορίζεται βάσει του 
ελαχίστου ποσού πρωτεϊνών το οποίο είναι αναγκαίο για να διατηρηθεί 
το ισοζύγιο του αζώτου. Έτσι λοιπόν, η υπόθεση είναι ότι το ισοζύγιο του 
αζώτου είναι πραγματικά αυτό που έχει σημασία, αλλά βεβαίως δεν είναι 
αυτό το οποίο ενδιαφέρει έναν αθλητή. Ο αθλητής ενδιαφέρεται ίσως για 
μυϊκή μάζα, ίσως για ταχύτητα, ίσως για κάτι άλλο, αλλά αυτό δεν έχει να 
κάνει τίποτα με το ισοζύγιο αζώτου, οπότε ναι, πιστεύω ότι υπάρχει μια 
βέλτιστη πρόσληψη πρωτεΐνης για κάθε αθλητή, και είναι ακριβώς αυτό 
που λέει, για κάθε αθλητή. Ακόμη και μέσα στους bodybuilders, για παρά-
δειγμα, αυτή η πρόσληψη πρωτεϊνών μπορεί να είναι διαφορετική μεταξύ 
του ενός και του άλλου. 
ΓΚ:  Οπότε, πώς θα μπορούσε κάποιος να βρει τη δική του βέλτιστη πρόσλη-
ψη; Ποιοι είναι οι παράγοντες που το επηρεάζουν; Και ξανά, θα πρέπει να συ-
νυπολογίζονται όλες οι πηγές πρωτεΐνης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 
που δεν είναι πολύ υψηλές σε βιολογική αξία;

Dr. KT:  Και πάλι, πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά 
περίπλοκη κατάσταση και υποθέτω ότι αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι 
αν όντως είναι τόσο περίπλοκη, κάποιος θα έχει ήδη εντοπίσει διάφορους 
παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόκριση, τις προ-
σαρμογές. Έτσι, γι’ αυτό υποστηρίζω ότι για να πω σε μια ομάδα αθλητών, 
π.χ. αρσιβαρίστες, ότι πρέπει να έχουν «1,6 g/kg πρωτεΐνης την ημέρα», 
είναι βλακώδες. Και, όσον αφορά τον τρόπο που διατύπωσες την ερώτη-
σή σου, ο οποίος είναι καλός τρόπος για να το θέσει κανείς («πώς να το 

κάνουμε αυτό»), δεν είναι απολύτως σαφές, αλλά, 
ως επαγγελματίες, οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν 
το καλύτερο που μπορούν στο να προτείνουν συ-
γκεκριμένη ποσότητα. Τώρα, όσον αφορά το είδος 
της πρωτεΐνης, νομίζω ότι υπάρχουν πιθανώς στοι-
χεία ότι μπορεί κανείς να υποστηρίξει την ιδέα ότι 
οι ζωϊκές πρωτεΐνες, ιδίως οι πρωτεΐνες του γάλα-
κτος, μπορεί να έχουν αυτό το «κάτι». Νομίζω ότι 
χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να αποδειχθεί 
στα σίγουρα. Αλλά, νομίζω ότι ο Stuart Philips το 
μελετάει τα τελευταία δύο χρόνια, και εμείς κάνα-
με μια μελέτη σχετικά με το γάλα, και αρχίζεις έτσι 
να βλέπεις κάποιες ενδείξεις ότι οι ζωικές πρωτεΐ-
νες μπορεί να είναι ανώτερες από φυτικές πρωτεΐ-
νες. Αλλά, εάν ο στόχος σου είναι να φτάσεις σε μια 
ορισμένη ποσότητα πρωτεΐνης, τότε ναι, η πρωτε-
ΐνη σε μια ντομάτα είναι πρωτεΐνη. Πρόκειται να 
συμβάλει αμινοξέα. Εννοώ, σίγουρα δεν θέλεις 
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από τον Γιάννη Κερκινέ, PhD



ΜΑΡΤΙΟΣ  33

να το παραλείψεις, 
δεν θέλεις να πεις ότι 
«αυτό δεν υπάρχει», 
διότι υπάρχει, αλλά 
και οι ντομάτες αυ-
τές παρέχουν μεγάλη 
θρεπτική αξία. Προ-
φανώς, αυτό είναι επί-
σης σημαντικό. Έτσι, 
νομίζω ότι το γεγονός 
είναι ότι, το τι θα προ-
σφέρουν στη συνολι-
κή εικόνα οι ντομάτες 
ή τα λαχανικά, κτλ, θα 
είναι ένα σχετικά μι-
κρό μέρος, έτσι αυτά 
βρίσκονται εκεί στην 
πραγματικότητα για 
άλλο λόγο. Αλλά, σί-
γουρα δεν μπορεί να 
τα αγνοήσει κανείς ως 
πηγή πρωτεΐνης, είναι 
πρωτεΐνη.

ΓΚ:  Αναφέρατε ότι οι 
μετρήσεις του ισοζύ-
γιου του αζώτου χρη-
σιμοποιούνται εδώ 
και πολύ καιρό για τον 
προσδιορισμό των 
αναγκών σε πρωτεΐνες 
για ανθρώπους που 
κάνουν καθιστική ζωή, 
αλλά και για ανθρώ-
πους που ασκούνται. 
Υπάρχουν όμως κάποι-
οι που πιστεύουν ότι 
δεν είναι πολύ ακριβής τρόπος για τη μέτρηση των αναγκών σε πρωτεΐνες, 
αλλά είναι περισσότερο ή λιγότερο σαν ένας δείκτης για την ικανότητα του 
σώματος να προσαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη δόση πρωτεϊνών. Για πα-
ράδειγμα, υπάρχει η μελέτη αυτή των Tarnopolsky et al., το 1992, όπου δια-
πιστώθηκε ότι σε ασκούμενους έχουμε ισοζύγιο αζώτου σε περίπου 1,6-1,7 
g/kg/d ΣΗΔ, χωρίς όμως να έχει μετρηθεί κάποια σημαντική διαφορά στη 
μυϊκή μάζα με την πάροδο του χρόνου. Νομίζετε λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος 
πιο έγκυρος τρόπος για την εκτίμηση των αναγκών σε πρωτεΐνες για ασκού-
μενους, πέρα από το ισοζύγιο αζώτου; Για παράδειγμα, το 0,8 g/kg/d για μη 
ασκούμενους έχει εξαχθεί και αυτό από μετρήσεις ισοζυγίου αζώτου.

Dr. KT:  Ναι, έχεις επισημάνει ένα-δυο σημαντικά θέματα. Πρώτα απ’ όλα, 
σίγουρα υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις μετρήσεις του ισοζυγί-
ου του αζώτου. Υπάρχουν περιορισμοί σε όλων των ειδών τις μετρήσεις, 
αλλά το ισοζύγιο του αζώτου όντως έχει περιορισμούς. Τώρα, επίτρεψέ 
μου να το υποστηρίξω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η ΣΗΔ των 0,8 g/kg/d καθιε-
ρώθηκε με βάση το ισοζύγιο αζώτου. Οι μελέτες του Μαρκ (Tarnopolsky) 
ήταν επίσης μελέτες ισοζυγίου αζώτου. Έτσι, σε μια άμεση σύγκριση, 
όμοιο έναντι ομοίου - και ο Μαρκ έκανε εξαιρετικά προσεκτικές μετρή-
σεις ισοζυγίου αζώτου, κάτι πολύ πολύ δύσκολο, αλλά ο Μαρκ είναι ένας 
φανταστικός επιστήμονας και έτσι το έκανε απόλυτα σωστά - έτσι από 
αυτή την πλευρά φαίνεται ότι, μιλάς για τις απαιτήσεις σε πρωτεΐνες, ίσως 
να είναι λίγο υψηλότερες για τους αθλητές, κάτι απόλυτα εφικτό με βάση 
τα δεδομένα αυτά. Αλλά και πάλι, μας ενδιαφέρει τόσο πολύ η απαίτηση; 
Θέλουμε να γνωρίζουμε τι είναι βέλτιστο. Και έτσι, θα πρέπει να το ταιρι-
άξεις μέσα στο πλαίσιο της συνολικής δίαιτας τους, της πρόσληψης υδα-
τανθράκων τους, και εντός της συνολικής ενεργειακής τους πρόσληψης. 
Και έτσι υπάρχει ίσως ένας αθλητής της γυμναστικής για παράδειγμα, η 
συνολική ενεργειακή πρόσληψη του οποίου δεν υποστηρίζει 1,6 g/kg/d. 
Και ίσως αυτός ο γυμναστής πρέπει να έχει 1,4 g/kg/ημέρα, ή κάτι τέτοιο. 
Έτσι, θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και μετά η άλλη 
πλευρά αυτού είναι ότι ναι, το ισοζύγιο αζώτου έχει τα προβλήματά του, 
και ιδίως όσο πιο ψηλά πάει κανείς στην πρόσληψη πρωτεϊνών –όπως και 
εσύ υπανίχθηκες-, τόσο λιγότερο μπορεί να συγκρίνει το ισοζύγιο αζώτου 

με άλλες προσλήψεις επειδή η συσχέτιση εξα-
φανίζεται, όπως είπες. Υπάρχουν πολλές μελέτες 
που δείχνουν αύξηση στο ισοζύγιο αζώτου χω-
ρίς αλλαγές στην άλυπη σωματική μάζα. Δεν ται-
ριάζουν. Και επίσης, αν το δει κανείς θεωρητικά, 
και, ξέρεις, μπορώ να σε κουράσω με κάποιους 
υπολογισμούς ...

ΓΚ:  Προχωρήστε. 

Dr. ΚΤ:  Θεωρητικά, σε ορισμένες από τις μελέτες 
αυτές, κατά την πολύ υψηλή πρόσληψη πρωτεϊ-
νών (2,5 g/kg/ημέρα), υπάρχουν άτομα σε αυτές 
τις μελέτες που απορροφούσαν 15 g αζώτου την 
ημέρα. Αυτό μεταφράζεται στη θεωρία, αν κάνει 
κανείς τους υπολογισμούς, σε 100 κιλά αύξηση 
μυϊκής μάζας σε ένα χρόνο! Και προφανώς, αυτό 
δεν είναι δυνατό. Έτσι, πρέπει να είμαστε πολύ 
προσεκτικοί σχετικά με την ερμηνεία των μετρή-
σεων ισοζυγίου αζώτου. 

ΓΚ:  Αλλά, θα μπορούσε η μεγάλη ποσότητα της 
πρωτεΐνης να αποτελεί έναυσμα για την οικοδό-
μηση μιας πιο ανθρωπίνως δυνατής ποσότητας 
μυών; Ίσως θα πρέπει να τρώει κανείς 2 g/kg/
ημέρα, προκειμένου να είναι σε θέση να οικο-
δομήσει 10 kg μυών ανά έτος. Θέλω να πω, αυτό 
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες οι πρωτεΐνες θα 
πάνε στους μυς, αλλά ίσως οι μεγάλες ποσότητες 
πρωτεϊνών αποτελούν κάποιου είδους έναυσμα σε 
κάποιο επίπεδο, δεν ξέρω τι επίπεδο.

Dr. ΚΤ:  Αυτό είναι απολύτως εφικτό, δεν τίθε-
ται ερώτημα, αλλά πρόκειται για διαφορετικό 
θέμα. Για να βάλουμε και τα δύο μαζί, αυτό που 
λες εσύ, και αυτό που θα έλεγα εγώ, είναι ότι δεν 
μπορούμε να ερμηνεύουμε με άμεσο τρόπο το 
ισοζύγιο αζώτου. Και αυτό είναι που όλοι θέλουν 
να κάνουν. Ίσως να υπάρχει κάποια τάση εκεί, 

και ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιου είδους ταύτιση μέχρι ενός σημείου, 
αλλά δεν μπορείς να το προεκτείνεις διότι καθίσταται αδύνατο, είναι αδύ-
νατο από φυσιολογικής πλευράς. Επομένως, νομίζω πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί όσον αφορά τις ερμηνείες. Και κατόπιν, ρώτησες «εσύ τι θα 
έκανες». Νομίζω λοιπόν ότι εσύ ο ίδιος το έχεις ήδη προτείνει, στην ιδανι-
κή περίπτωση θα βάλεις έναν πολύ μεγάλο αριθμό αθλητών σε αυτή την 
πρόσληψη πρωτεΐνης, και έναν πολύ μεγάλο αριθμό αθλητών σε εκείνη 
την πρόσληψη πρωτεΐνης, και τότε θα δεις ποιοι αποκτούν την προσαρ-
μογή που θέλεις. Όμως, σκέψου την αναγκαιότητα του ελέγχου των εν 
λόγω μελετών. Τον έλεγχο που πρέπει να έχεις για να πάρεις την ευαισθη-
σία της μέτρησης που χρειάζεσαι. Διότι, αυτό που συζητάμε εδώ είναι δια-
φορές μικρών ποσοστών. Πολύ μικρών. Και το προπονητικό ερέθισμα θα 
συνιστά το μεγαλύτερο μέρος αυτού, αυτό που θα φας θα αποτελέσει ένα 
σχετικά μικρό μέρος του.

ΓΚ:  Αν μου επιτρέπετε να θέσω ένα ερώτημα πάνω σε αυτό: Στο bodybuilding, 
οι άνθρωποι ενδιαφέρονται κυρίως για διαφορές στην άλιπη τους σωματική 
μάζα, έτσι; Θέλουν να αυξήσουν το LBM τους. Άρα, γιατί δεν έχουμε δει - εν-
νοώ εγώ δεν έχω δει ποτέ - κάποια μελέτη όπου, για παράδειγμα, έχεις τρεις 
ομάδες ανθρώπων που ασκούνται, και έχεις και τις τρεις ομάδες σε θερμιδικό 
πλεόνασμα για, ας πούμε, 12 εβδομάδες, και παράλληλα όλες αυτές οι ομάδες 
ακολουθούν το ίδιο προπονητικό πρόγραμμα. Και βάζεις αυτές τις ομάδες να 
τρώνε διαφορετικές ποσότητες πρωτεϊνών, και μετά συμπληρώνεις και τις 
υπόλοιπες θερμίδες έχοντας τελικά το ίδιο ποσό θερμίδων και στις τρεις ομά-
δες, αλλά διαφορετικές ποσότητες πρωτεϊνών. Αν κάποιος θα μπορούσε να 
πραγματοποιήσει μια τέτοια μελέτη, αυτό θα έβαζε μια μεγάλη τελεία στην 
αντιπαράθεση σχετικά με το εάν πρέπει ή δεν πρέπει να τρώμε περισσότερες 
πρωτεΐνες.

Dr. ΚΤ:  Ναι.

ΓΚ: Αλλά, δεν έχω δει ποτέ μια τέτοια μελέτη, θέλω να πω υπάρχουν πολλές 
μελέτες, νομίζω ότι στο παρελθόν οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν τόσο για 
να κάνουν μελέτες σε bodybuilders και έτσι εκτελούσαν πρωτεϊνικές μελέτες 
κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα, ή - δεν ξέρω. Όμως, πρόσφατα, υπάρχουν μελέ-
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τες, οι οποίες απευθύνονται σε bodybuilders, έτσι ... 

Dr. KT:  Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα θέματα. Ένας από τους λόγους 
για τον οποίο δεν υπάρχουν μελέτες για bodybuilders είναι επειδή οι 
bodybuilders δεν τις έχουν χρηματοδοτήσει! Τέτοιες μελέτες είναι ιδι-
αίτερα ακριβές. Αλλά, και ο λόγος που συνήθως τις βλέπουμε μόνο για 
ηλικιωμένους είναι επειδή οι κυβερνήσεις και οι άλλοι προσπαθούν να 
βοηθήσουν τους ηλικιωμένους, δεν ενδιαφέρονται για το αν κερδίζει ή 
όχι ένας bodybuilder. Άρα, εάν οι bodybuilders θέλουν τέτοιες μελέτες, 
πρέπει να σταματήσουν να κάθονται στο γυμναστήριο και να μας κο-
ροϊδεύουν που κάνουμε τις άλλες μελέτες, και να μαζέψουν τα χρήματά 
τους και να τις χρηματοδοτήσουν. Τώρα, όλο και περισσότερες εταιρείες 
χρηματοδοτούν αυτά τα πράγματα γνωρίζοντας ότι οι bodybuilders τους 
χρηματοδοτούν έμμεσα μέσω των συμπληρωμάτων τους. Έτσι, όλο και 
περισσότερες εταιρείες συνειδητοποιούν τώρα ότι θέλουν να κάνουν 
μελέτες για την άρση βαρών σε αρσιβαρίστες. Οι αρχικές μελέτες έγιναν 
όλες σε αγύμναστους ανθρώπους, επειδή σε αγύμναστους βλέπουμε τις 

μεγαλύτερες αποκρίσεις. Είναι το ίδιο πράγμα που είπες νωρίτερα σχετικά 
με την κατάσταση νηστείας. Βλέπεις μεγαλύτερη απόκριση. Κάνεις λοιπόν 
πρώτα εκείνη τη μελέτη. Εάν δεν βρεις τίποτα, τότε το παρατάς λέγοντας 
«οκ, αυτό δεν λειτούργησε». Έτσι, το επόμενο βήμα θα ήταν στη συνέχεια 
να το κάνουμε σε γυμνασμένους ανθρώπους. Και τότε να δει κανείς ποια 
είναι η διαφορά, αν ακόμα αυτό δουλεύει. Τώρα, όσον αφορά τη μακρο-
χρόνιου τύπου μελέτη άσκησης την οποία πρότεινες...

ΓΚ:  Πρόκειται για ένα πολύ τυπικό σενάριο για πολλούς, το λιγότερο ερασι-
τέχνες, αλλά ακόμα και για αρκετούς πιο σοβαρούς bodybuilders. Κάνουν μια 
φάση όγκου για, ας πούμε τρεις ή τέσσερις μήνες, αλλά ταυτόχρονα βάζουν 
και λίπος και λένε, «ίσως θα έπρεπε να είχα φάει περισσότερη πρωτεΐνη». 

Dr. ΚΤ:  Ναι, κοίτα, οι bodybuilders που ήξερα, και φυσικά αυτό ήταν αρκε-
τό καιρό πριν, θα έκαναν όντως κάτι τέτοιο, αλλά μετά θα έκαναν κάποια 
γράμμωση και όλο αυτό φαινόταν ότι λειτουργεί. Βασικά, το πρόβλημα 
είναι το εξής. Σου βάζω στοίχημα ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, σε 
αυτούς τους ήδη καλά γυμνασμένους άντρες, οι οποίοι είχαν ήδη και πολύ 
καλές αποκρίσεις, ότι οι διαφορές θα είναι τόσο μικρές, ώστε θα χρεια-
ζόσουν πάρα πολλούς από αυτούς για να δεις τις διαφορές αυτές, για να 
βεβαιωθείς ότι είναι πραγματικές, και όχι στατιστικά τυχαίες αποκρίσεις. 
Κατόπιν, θα έπρεπε επίσης να ελέγχεις πόσο ύπνο έκαναν, η διατροφή θα 
έπρεπε να είναι απόλυτα ελεγχόμενη, και αν θεωρούμε ότι ο τύπος της 
πρωτεΐνης παίζει κάποιο ρόλο, τότε θα έπρεπε να ελέγχεται και το είδος 
της, όλοι θα έπρεπε να τρώνε τα ίδια πράγματα, και στους ανθρώπους δεν 
αρέσει να τρώνε συνέχεια τα ίδια πράγματα, και έτσι μετά, θα έπρεπε να 
λάβεις υπόψη αν είναι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, εάν είναι ερασιτέχνες 
θα πρέπει να δουλεύουν, έχουν άραγε άγχος στη δουλειά τους; 

ΓΚ:  Ναι, είναι πολύ δύσκολο να απομονωθεί το αίτιο. 

Dr. KT:  Ο έλεγχος των μελετών αυτών είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει 

σωστά. Και έτσι, υπάρχουν μελέτες που παίρνουν ανθρώπους για 12 
εβδομάδες και τους προπονούν και τους δίνουν διαφορετικές ποσότη-
τες πρωτεϊνών, και σε κάποιες από αυτές γράφουν ότι η πρωτεΐνη βοηθά 
περισσότερο, και σε κάποιες από τις άλλες γράφουν ότι δεν το κάνει. Και 
ο λόγος είναι αυτή η έλλειψη ελέγχου. Πέραν του ότι σχεδόν όλες είναι σε 
απροπόνητους ανθρώπους.

ΓΚ:  Καταλαβαίνω. 

Dr. ΚΤ:  Άρα, είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο πράγμα για να γίνει σωστά, 
ίσως δεν γίνει ποτέ, λόγω της αυστηρότητας που θα πρέπει να έχεις. Ας 
τους βάλουμε τότε σε μια «μεταβολικού» τύπου εργασία, τότε απλά τους 
αφήνεις εκεί. Όμως, αυτό δεν είναι πραγματικές συνθήκες ζωής, οπότε 
ίσως να μην εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή. Έτσι, πάντα έχεις τέτοια 
θέματα τα οποία πρέπει να λάβεις υπόψη. Γι ‘αυτό είναι τόσο δύσκολο 
πράγμα. Μπορεί να μην γίνει ποτέ. Θέλω να πω, πες στους bodybuilders, 
αν θέλουν να γίνει, ας συγκεντρώσουν τα χρήματά τους, και θα το κάνω 
εγώ!

ΓΚ:  Εντάξει. 

Dr. ΚΤ:  Αλλά, δεν είναι δωρεάν, ξέρεις! Κοστίζει πολλά χρήματα! Δεν εί-
ναι ότι εκεί που καθόμαστε, σκεφτόμαστε αυτές τις μελέτες: «Α, τρομερή 
ιδέα! Ας το κάνουμε!». Εγώ μόλις υπέβαλα 15 ιδέες σε έναν φορέα χρημα-
τοδότησης, λέγοντας «να οι ιδέες μου, σας αρέσουν; Αξίζει τα χρήματά 
σας κάποια από αυτές;». Και αυτό είναι μόνο μέρος των ιδεών που έχω. 
Εννοώ, ιδέες υπάρχουν. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Και πολλά από αυτά 
είναι τα ίδια πράγματα σαν και αυτά που μου είπες, πράγματα τα οποία 
έχεις εντοπίσει ως αδυναμίες στη βιβλιογραφία. Και εμείς τα βλέπουμε. 
Και θα θέλαμε πολύ να κάνουμε ορισμένες από αυτές τις μελέτες, αλλά 
ορισμένες από αυτές απλά δεν γίνονται, και για ορισμένες άλλες δεν σε 
παίρνει οικονομικά. 

ΓΚ:  Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα. 

Dr. KT:  Δυστυχώς, είναι ένα μέρος της πρακτικής πλευράς της επιστήμης 
το οποίο πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει. Τώρα, η επι-
στήμη είναι τόσο ακριβή, ειδικά αυτές οι μελέτες πρωτεϊνικής σύνθεσης. 
Εννοώ, τα σταθερά ισότοπα που χρησιμοποιώ έχουν κόστος 500 λίρες 
στερλίνες (500 ευρώ) ανά γραμμάριο. Και, πριν λίγο καιρό βάλαμε μια πα-
ραγγελία των 30.000 λιρών (30.000 ευρώ). Και αυτή είναι μία μόνο πτυχή 
της μελέτης. Για ένα δείγμα μυϊκού ιστού, οι αναλύσεις κοστίζουν πιθανό-
τατα κάπου περίπου 50-60 λίρες στερλίνες (50-60 ευρώ) ανά δείγμα. Έτσι, 
σκέψου τις βιοψίες μυϊκών ιστών, και όλα τα άλλα και στη συνέχεια βάλτα 
όλα μαζί, για να δεις για πόσα ακριβώς μιλάμε ... 

ΓΚ:  Πολλά χρήματα. 

Dr. KT:  Ναι, έτσι μια μελέτη κοστίζει συνήθως καμιά διακοσαριά χιλιάδες 
λίρες (200.000 ευρώ).

ΓΚ:  Καμία εταιρεία δεν θα τις χρηματοδοτούσε; 

Dr. KT:  Όχι όχι, το κάνουν. Από εκεί είναι που προέρχονται και αρκετά από 
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τα χρήματα. Αλλά, έχουμε να τους πείσουμε ότι θα τους βοηθήσει στο... 
και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να τεστάρω το προϊόν τους γι’αυτούς, δεν 
πιστεύω σε αυτό, πιστεύω στο να δοκιμάζουμε την επιστήμη, ποια είναι 
αυτή η πρωτεΐνη ή εκείνη η πρωτεΐνη, ποιες οι διαφορές, πρέπει να υπάρ-
χει κάποιο επιστημονικό ερώτημα. Έτσι, πρέπει να βρεις την ισορροπία 
κάποιας επιστημονικής ερώτησης η οποία τους ενδιαφέρει, την οποία νο-
μίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

ΓΚ:  Μάλιστα. Οκ, ας προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Υποθερμιδικές 
συνθήκες. Υπήρξαν κάποιες δημοσιευμένες εργασίες όπου αποδεικνύεται 
ότι πρόσληψη πρωτεΐνης σε μεγαλύτερες ποσότητες από το κανονικό απο-
τρέπει την απώλεια μυϊκής μάζας. Αυτό έχει δειχθεί, για παράδειγμα, σε ηλι-
κιωμένες γυναίκες και ίσως και σε αθλητές, δεν ξέρω, είναι και λογικό μέχρι 
ενός σημείου. Βέβαια, ίσως οι ερασιτέχνες bodybuilders ήδη καταναλώνουν 
την απαιτούμενη αυτή ποσότητα πρωτεΐνης έτσι κι αλλιώς. Η ερώτησή μου 
είναι η εξής: αν κάτι τέτοιο όντως αληθεύει, μπορεί κανείς να χρησιμοποιή-
σει αυτή την πληροφορία για τις θερμίδες συντήρησης, αλλά και για υπερ-
θερμιδικές συνθήκες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο μυϊκός καταβολισμός; 
Διότι, αναφέρατε ότι υπάρχει μια χρονική περίοδος σύνθεσης μυϊκού ιστού 
ακολουθούμενη από μια χρονική περίοδο μυϊκού 
καταβολισμού. Θα μπορούσε μια αυξημένη σε 
πρωτεΐνες διατροφή να μετριάσει το μυϊκό κατα-
βολισμό; Διότι, αυτό είναι που φαίνεται ότι κάνει σε 
υποθερμιδικές συνθήκες. Έτσι, αν σκεφτεί κανείς 
ότι για τη χρονική περίοδο όπου βρισκόμαστε σε 
μυϊκό καταβολισμό, βρισκόμαστε σε μια προσωρι-
νή υποθερμιδική κατάσταση... 

Dr. KT:  Οκ, πάλι πρόκειται για ένα θέμα με πολ-
λές πτυχές. Θα ξεκινήσω λέγοντας «περίεργο που 
ρωτάς», διότι μόλις ολοκληρώσαμε μια μελέτη η 
οποία θα δημοσιευθεί τον Ιανουάριο, και είναι 
σε αρσιβαρίστες, σε υποθερμιδική κατάσταση, 
με υψηλή έναντι κανονικής πρωτεΐνης!

ΓΚ:  Ναι, αλλά νομίζω ότι έχω ήδη δει, δεν είμαι βέ-
βαιος, ίσως όχι σε αρσιβαρίστες, αλλά έχω δει σε 
κανονικούς ανθρώπους .... 

Dr. KT:  Ναι, έχουν υπάρξει τουλάχιστον είκοσι 
με τριάντα μελέτες σε υπέρβαρους και παχύσαρ-
κους.

ΓΚ:  Αλλά, σε αθλητές; 

Dr. KT:  Ναι, υπάρχει μία – κατά κάποιο τρόπο – 
από τα τέλη της δεκαετίας του ‘80. Βασικά, αυτό 
που κάναμε είναι το εξής, πήραμε αρσιβαρίστες 
και για δύο εβδομάδες τους βάλαμε να φάνε το 
60% των κανονικών θερμίδων τους διατηρώντας 
την άσκηση που έκαναν όλο αυτό το διάστημα. 

ΓΚ:  Οκ. 

Dr. KT:  Ήταν δύσκολο. Μιλάμε για μια πολύ 
χαμηλή πρόσληψη θερμίδων και αυτό δεν τους 
έκανε ευτυχισμένους. Αλλά, παρακολουθήσαμε τη δραστηριότητά τους 
πολύ καλά, και έτσι αυτό που είδαμε ήταν, την ομάδα που ήταν σε κανονι-
κή πρόσληψη πρωτεΐνης ... 

ΓΚ:  Όταν λέμε «κανονική»; 

Dr. KT:  «Κανονική» σημαίνει περίπου 18% των θερμίδων τους, και αυτό 
είναι φυσικά ό,τι έκαναν έτσι και αλλιώς, γι’ αυτό απλά το διατηρήσαμε 
.... και απλά μειώσαμε τις θερμίδες, μειώσαμε τα πάντα. Στην πρωτεϊνική 
ομάδα, αντίθετα,.... 

ΓΚ:  Η ομάδα αυτή ήταν low-carb ή low-fat;

Dr. KT:  Όχι, αντικαταστήσαμε το λίπος, διατηρήσαμε τους υδατάνθρα-
κες. 

ΓΚ:  Α, μάλιστα.

Dr. ΚΤ:  Και νομίζω ότι με τους αθλητές θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, 
διότι εάν μειωθεί το ποσοστό υδατανθράκων, τότε δεν θα μπορούσαν 
να βγάλουν την προπόνηση. Και αυτή είναι η διαφορά, πιστεύω, μεταξύ 
αθλητών και μη ασκουμένων ανθρώπων, επειδή η προπόνηση τους δεν 
θα ήταν σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε να τους έβλαπτε αν μειώναμε τους 

υδατάνθρακες. Έτσι, διατηρήσαμε τους υδατάνθρακες και αντικαταστή-
σαμε το λίπος, και αυτό που είδαμε ήταν πολύ ενδιαφέρον. Όπως ακρι-
βώς υπέθεσες, υπήρξε λιγότερη απώλεια άλιπης μάζας στην πρωτεϊνική 
ομάδα. Ορισμένοι μάλιστα σχεδόν φαίνονταν να έχουν αυξήσει την άλιπη 
μάζα τους, παρά τη χαμηλή θερμιδική πρόσληψη. Αλλά, κατά μέσο όρο, 
δεν έχασαν πάρα πολύ, την ώρα που η άλλη ομάδα όντως έχασε κάποια 
άλιπη μάζα. Και οι δύο έχασαν την ίδια ποσότητα λίπους, και έτσι αυτό 
σήμαινε ότι η ομάδα με την - κατά κάποιο τρόπο - κανονική δίαιτα έχασε 
στην πραγματικότητα περισσότερο συνολικό βάρος και η ομάδα πρωτεϊ-
νών έχασε λιγότερο βάρος, αλλά αυτό ήταν κυρίως λίπος. Έτσι, το μάθημα 
από αυτό είναι ότι θα πρέπει να σκεφτείς τι αθλητή έχεις και θα πρέπει 
έπειτα να αποφασίσεις τι ακριβώς εκείνος χρειάζεται να χάσει.

ΓΚ:  Πόσο πρωτεΐνη έτρωγε η ομάδα υψηλής πρωτεΐνης;

Dr. KT:  35% των θερμίδων. Και αυτό μεταφράζεται σε περίπου 2,2-2,3 g /
kg/ημέρα. Όμως, επειδή η πρόσληψη θερμίδων μειώθηκε τόσο πολύ, δεν 
ήταν πολύ υψηλό. 

ΓΚ:  Όμως, στην ομάδα με τη χαμηλή πρωτεΐνη, δεν υπάρχει κάποια συσχέ-
τιση της ποσότητας μυϊκής μάζας 
που χάθηκε με την αρχική μυϊ-
κή μάζα που είχαν; Θέλω να πω, 
η κοινή λογική λέει ότι, αν είσαι 
bodybuilder και έχεις πολλή μυϊ-
κή μάζα, θα είναι πιο δύσκολο για 
σένα να τη διατηρήσεις όταν είσαι 
υποθερμιδικός.

Dr. KT:  Καμία διαφωνία, αλλά 
υπήρχε συμφωνία και στις δύο 
ομάδες ως προς την αρχική σω-
ματική σύσταση. Αυτό που λες 
θα ήταν η διαφορά μεταξύ των 
αποτελεσμάτων που θα βλέπα-
με σε παχύσαρκα και υπέρβαρα 
άτομα σε σύγκριση με αθλητές, 
αλλά σε αυτή εδώ την περίπτω-
ση οι μυϊκές μάζες ταίριαζαν. 
Υπάρχουν βέβαια πάντα κάποια 
περιθώρια σφάλματος, αλλά 
δεν νομίζω ότι ήταν ο βασικός 
παράγοντας. Τώρα, όσον αφορά 
το κομμάτι του πρωτεϊνικού κα-
ταβολισμού, γνωρίζουμε με βε-
βαιότητα ότι σχεδόν - όχι πάντα 
αλλά - αν δεν μιλάμε για κάποια 
σοβαρή παθολογική κατάστα-
ση όπως εγκαύματα, ή σηπτι-
κούς ασθενείς ή κάτι παρόμοιο, 
η μυϊκή μάζα χάνεται επειδή η 
πρωτεϊνική σύνθεση μειώνεται, 
όχι επειδή η πρωτεϊνική διάσπα-

ση αυξάνεται. Τώρα, δεν είχαμε τα χρήματα για τη μέτρηση της πρωτεϊ-
νικής σύνθεσης στην εν λόγω μελέτη. Αυτό είναι που θέλω να κάνω και 
έχω προτείνει, υπάρχει πλέον ένα κίνητρο για να γίνει το επόμενο βήμα 
το οποίο θα είναι η μέτρηση της πρωτεϊνικής σύνθεσης, αλλά νομίζω ότι 
η διαφορά υπήρχε επειδή διατηρήσαμε την πρωτεϊνική σύνθεση, όχι ότι 
ελαχιστοποιήσαμε την πρωτεϊνική διάσπαση.

ΓΚ:  Καταλαβαίνω. 

Dr. KT: Διότι, ακόμη και σε καταστάσεις όπου κάποιος παραμένει σε ακι-
νησία και χάνει μυϊκή μάζα, δεν είναι επειδή αυξάνεται ο καταβολισμός, 
είναι επειδή μειώνεται η σύνθεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, στην πραγ-
ματικότητα μειώνεται παράλληλα και ο καταβολισμός - όταν τον μετράμε. 
Έτσι, πιστεύω ότι, ότι η επιπλέον πρωτεΐνη πιθανότατα απλά διατηρούσε 
καλύτερα την πρωτεϊνική σύνθεση.

ΓΚ:  Πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύετε ότι οι υδατάνθρακες είναι σημαντικοί γύρω 
από την προπόνηση; Διότι πολλά άτομα τείνουν να αποφεύγουν τους υδατάν-
θρακες, ειδικά μετά την προπόνηση. Καταναλώνουν σκέτη πρωτεΐνη με την 
ιδέα να μην σταματήσουν την απώλεια λίπους, και έτσι θέλουν να έχουν και τα 
δύο οφέλη, και αυξημένη μυϊκή πρωτεϊνική σύνθεση και αυξημένη απώλεια 
λίπους ταυτόχρονα, για κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι η ινσουλινική από-
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κριση του ορού γάλακτος αρκετή για να σταματήσει το μυϊκό καταβολισμό; 
Διότι, έχει αναφερθεί ότι χρειαζόμαστε υδατάνθρακες αμέσως μετά από μια 
προπόνηση μόνο για την ινσουλίνη. Και ότι η αποκατάσταση του μυϊκού γλυ-
κογόνου είναι κάτι που θα τελικά θα ολοκληρωθεί μετά από μερικές ώρες. Εάν 
δεν πρόκειται να επαναλάβεις την προπόνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
δεν σε ενδιαφέρει και τόσο.

Dr. KT:  Εντάξει, αλλά θα επιχειρηματολογούσα ότι συμβαίνει ακριβώς 
το ίδιο και στην πρωτεϊνική σύνθεση! Εννοώ ότι, κατά πάσα πιθανότη-
τα συμβαίνει το ίδιο. Νομίζω ότι αυτό που θα βρεθεί τελικά θα είναι το 

ίδιο μοτίβο όπως αυτό με το γλυκογόνο, δηλαδή όπως στις πρώτες με-
λέτες που βγήκαν και έλεγαν ότι πρέπει να αναπληρώσεις το γλυκογόνο 
τις πρώτες μία-δύο ώρες, ειδάλλως..., θέλω να πω, οι υδατάνθρακες είναι 
ζωτικής σημασίας για άσκηση αντοχής. Στη συνέχεια όμως, ανακάλυψαν 
ότι, εάν δεν πρόκειται να επαναλάβεις την άσκηση πολύ σύντομα, πιθα-
νότατα θα οικοδομήσεις αρκετά μόνο με τη συνήθη πρόσληψη υδαταν-
θράκων με την πάροδο του χρόνου. Πάω ένα στοίχημα λοιπόν ότι και με 
την πρωτεΐνη θα είναι η ίδια, ίδια ιστορία. Όσον αφορά τον καταβολισμό, 
θυμάσαι, εγώ ο ίδιος το έχω γράψει σε reviews ότι βάζεις υδατάνθρακες 
για την ινσουλινική απόκριση και, εάν κοιτάξει κανείς το καθαρό πρωτεϊνι-
κό ισοζύγιο, και μιλάμε για το ισοζύγιο του συνόλου των πρωτεϊνών, τότε 
όντως η ινσουλίνη φαίνεται να έχει την επίδραση στο να μην αφήνει τον 
πρωτεϊνικό καταβολισμό να ανεβαίνει ψηλά. Όμως, ο πρωτεϊνικός κατα-
βολισμός αποτελεί μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση. Υπάρχουν του-
λάχιστον τέσσερα ή πέντε διαφορετικά μονοπάτια για να συμβεί, και έτσι 
όταν μετράμε τον καταβολισμό των πρωτεϊνών, μετράμε όλα αυτά μαζί 
ως σύνολο, το συνολικό ποσό, το οποίο στην πραγματικότητα ισοδυναμεί 
με το σταθμισμένο μέσο όρο όλων αυτών. Και έτσι, πιστεύω ότι ορισμέ-
νες από αυτές τις πορείες είναι απόλυτα κρίσιμες για την προσαρμοστική 
απόκριση. Παραδείγματος χάρη, το σύστημα της καλπαΐνης - και αυτό όχι 
ακόμη σε ανθρώπους κατ’ανάγκη, αλλά τουλάχιστον σε ζώα - φαίνεται να 
είναι υπεύθυνο για την αρχική διάσπαση των κατεστραμμένων πρωτεϊ-
νών από την άσκηση. Και μετά αυτό μεταφέρεται στο σύστημα της ουβι-
κιτίνης, οι πεπτιδικές αυτές αλυσίδες πηγαίνουν στο σύστημα ουβικιτίνης 
για το υπόλοιπο της διάσπασης. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, αυτά τα δύο 
συστήματα εργάζονται από κοινού προκειμένου να απαλλαγούμε από 
τις πρωτεΐνες που χρειάζεται να ξεφορτωθούμε, ώστε να μπορέσουμε να 
χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αμινοξέα να οικοδομήσουμε εκ νέου πρωτεΐ-
νες που θα μας κάνουν μεγαλύτερους και δυνατότερους. Έτσι, νομίζω ότι 
είναι πολύ πιο πολύπλοκο από όσο αντιλαμβανόμαστε, ότι μια απλή πτώ-
ση της διάσπασης των πρωτεϊνών δεν είναι απαραίτητα αυτό που εμείς 
θέλουμε να πετύχουμε. Έτσι, πραγματικά δεν έχω καταλήξει ακόμα στο να 
δώσω μια συγκεκριμένη σύσταση, πιστεύω ότι πιθανώς οι υδατάνθρακες 
δεν πρόκειται να κάνουν κακό σε κανέναν και κατά πάσα πιθανότητα οι 
άνθρωποι αντιδρούν υπερβολικά όταν λένε, ξέρεις «ααα υδατάνθρακες, 
κακό!». Επειδή οι άνθρωποι είκοσι χρόνια πριν έλεγαν «ααα λίπος, κακό!», 
τώρα είναι οι υδατάνθρακες, και πριν από αυτό, το κακό ήταν η πρωτεΐνη! 
Νομίζω ότι όλα είναι αναγκαία, εξελιχθήκαμε ως είδος για να ανταποκρι-
νόμαστε σε αυτά τα ερεθίσματα διατροφής και άσκησης, και κατά πάσα 
πιθανότητα το μεγαλοποιούμε το θέμα όταν προσπαθούμε να μπούμε 

σε αυτές τις λεπτομέρειες. Και είναι σίγουρα υπερβολικά πολύπλοκο για 
μένα να κάνω μια σύσταση αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε όμως! Αλλά, 
νομίζω ότι οι υδατάνθρακες εξαρτώνται κατά πάσα πιθανότητα από το 
άτομο. Εφόσον καταναλώνουν αρκετούς εντός 24 ωρών ούτως ώστε το 
γλυκογόνο να μην εξαντλείται, τότε εάν δεν θέλουν να τους καταναλώ-
σουν αμέσως μετά την άσκηση, πιθανώς δεν είναι κακό. 

ΓΚ:  Δεν είναι πιο λογικό, εάν είχατε να επιλέξετε μια στιγμή κατά τη διάρκεια 
της ημέρας για κατανάλωση υδατάνθρακα, όπως λένε «για να αποφευχθεί η 
μετατροπή τους σε λίπος», δεν θα ήταν η καλύτερη στιγμή της ημέρας να εί-
ναι ακριβώς γύρω από την άσκηση; 

Dr. KT:  Πιθανόν! Μάλλον επειδή πρόκειται να είναι σε αυτή την κατάστα-
ση όπου προσπαθούν να αναπληρωθούν οι αποθήκες τους, άρα όντως 
έχεις δίκιο ότι οι υδατάνθρακες ... 

ΓΚ:  Ναι, αυτό είναι το μονοπάτι, όπου ... 

Dr. KT:  Ναι, γιατί οι μύες τους θα έχουν λάβει το ερέθισμα να αποθηκεύ-
σουν τους υδατάνθρακες σε γλυκογόνο εκείνη τη στιγμή. Άρα μπορείς να 
κατασκευάσεις ένα πολύ καλό επιχείρημα για τους υδατάνθρακες μετά 
την άσκηση, για όσους ασκούνται με βάρη. 

ΓΚ:  Και επίσης πριν από αυτό, έτσι; 

Dr. KT:  Ναι, αλλά μόνο εφ’ όσον.... Ξέρεις, εγώ δεν θα συνιστούσα ανα-
γκαστικά υδατάνθρακες πριν από την προπόνηση για αρσιβαρίστες αν 
δεν ένιωθα ότι δεν ήταν σε θέση να διατηρήσουν την προπόνηση. Έτσι, 
αν τρώνε ...

ΓΚ:  Ποιος είναι ο λόγος γι ‘ αυτό; 

Dr. KT:  Εντάξει, θα ήταν στο χέρι τους. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι κρί-
σιμο από καμία πλευρά. Αποτελεί θέμα προσωπικής προτίμησης και του 
τι λειτουργεί καλύτερα. Αν έχουν αρκετό γλυκογόνο στους μυς τους για 
να βγάλουν την προπόνησή τους με όσο πιο αποτελεσματικό τρόπο μπο-
ρούν, τότε πιθανότατα δεν χρειάζονται τους υδατάνθρακες. Σε μερικούς 
ανθρώπους όμως η γλυκόζη του αίματος όντως πέφτει με την άσκηση, και 
έτσι ίσως χρειάζονται μια μικρή ώθηση. Έτσι, νομίζω ότι ο αθλητής πρέπει 
να καθορίσει τι δουλεύει καλύτερα για εκείνον. Και δεν μπορούμε να ... 
δεν χωράμε όλοι στο ίδιο νούμερο ρούχα. Και αυτό είναι πάντα το πρό-
βλημα με τη διατύπωση των συστάσεων αυτών. Όλοι θέλουν μια λύση 
που να ταιριάζει σε όλους ταυτόχρονα. Ε αυτό δεν γίνεται.

ΓΚ:  Ας περάσουμε στην καρδιαγγειακή άσκηση. Ποιες είναι οι ανάγκες σε 
πρωτεΐνες για τα άτομα που ασχολούνται ως επί το πλείστον με καρδιαγγεια-
κή ή άσκηση αντοχής; Οι άνθρωποι κάνουν κάτι τέτοιο συνήθως με έμφαση 
στην απώλεια λίπους. Είναι η χρονική στιγμή της πρόσληψης πρωτεϊνών ση-
μαντική και εδώ; Για παράδειγμα, έχετε ένα σενάριο όπου κάποιος κάνει μια 
προπόνηση με αερόβια άσκηση, και το κάνει συχνά με άδειο στομάχι επειδή 
πιστεύει ότι θα χρησιμοποιεί περισσότερο λίπος ως ενέργεια κατά τη διάρ-
κεια της αερόβιας. Έτσι, η κατάποση πρωτεΐνης, για παράδειγμα, πριν από την 
προπόνηση αυτή προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι μυϊκές βλάβες, αυτό 
θα ήταν προτεινόμενο; Ή είναι τόσο αμελητέα, ώστε δεν θα έπρεπε να απα-
σχολεί κανέναν; 

Dr. ΚΤ:  Δεν γνωρίζω, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν τα στοιχεία. Εννοώ, 
μπορώ να μιλήσω μόνο γι’αυτά που νομίζω ότι είναι αξιόπιστα επιστημο-
νικά στοιχεία, και μπορώ να πω δίχως αμφιβολία ότι αποδεικτικά στοιχεία 
για να προβούμε σε συστάσεις είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευ-
ρά, δεν είναι διαθέσιμα. Τώρα, υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν γί-
νει, αλλά οι περισσότερες από αυτές είναι αρκετά φτωχές, και βασίζουν 
τα αποδεικτικά τους στοιχεία σε, π.χ., μετρήσεις της κρεατινικής κινάσης 
και άλλα τέτοια, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα. Έτσι, σίγουρα δεν 
πιστεύω ότι η πρόσληψη πρωτεΐνης πριν την άσκηση για τους αθλητές 
αντοχής,... μπορώ να πω ειλικρινά ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
αυτή τη στιγμή ότι κάτι τέτοιο είναι ευεργετικό. 

ΓΚ:  Μιλάτε όμως για την απόδοση, όχι για την απώλεια λίπους, έτσι; 

Dr. ΚΤ:  Και για την απώλεια λίπους, σίγουρα δεν υπάρχουν. Όταν μιλούν 
για απώλεια λίπους, αυτό στο οποίο τη στηρίζουν είναι ο λόγος αναπνευ-
στικής ανταλλαγής (RER) κατά τη διάρκεια της άσκησης, ή/και μετά. Και 
αυτό είναι πολύ περιορισμένο για να .... είναι κατά κάποιο τρόπο μια «φω-
τογραφία» τη στιγμή που το μετρήσανε. Και σκέψου πόση ώρα ασκήθη-
καν, ακόμη και κορυφαίοι αθλητές δεν θα ξεπεράσουν τις 2-3 ώρες, ίσως 
και 4. Αυτό αφήνει 20 ακόμα ώρες στην ημέρα. Έτσι, πόσο λίπος θα χάσουν 
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εκείνη την ώρα έναντι των υπολοίπων 20; Και πώς αυτό θα επηρεάσει συ-
νολικά την απώλεια λίπους τους; Έτσι, νομίζω ότι είναι λάθος, ειδικά για 
αθλητές αναψυχής, είναι μόνο μία ώρα. Και ξέρεις τι, το ποσοστό καύσης 
του λίπους βάσει του RER κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι κάτι σαν ....  

ΓΚ:  Μισό γραμμάριο.

Dr. ΚΤ:  Ναι. Μισό γραμμάριο. Μισό γραμμάριο το λεπτό.

ΓΚ:  Ανά λεπτό, ναι. 

Dr. KT:  Βλέπεις λοιπόν, μιλάμε για 30 γραμμάρια.

ΓΚ:  Ναι, το υπόλοιπο της ημέρας θα καις ... 

Dr. ΚΤ:  Με το που έφαγες ένα κομμάτι πίτσα το πήρες πίσω, έτσι δεν εί-
ναι; 

ΓΚ:  (γέλια) 

Dr. KT:  Και πάλι λοιπόν, δεν είναι τόσο απλό όσο τα πάντα. 

ΓΚ:  Ναι, σωστά. 

Dr. ΚΤ:  Εάν κάποιος θέλει να φάει πρωτεΐνη, και αυτό δεν τους ενοχλεί, 
και νομίζουν ότι είναι καλό, τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τους έλεγα 
όχι, αλλά ... 

ΓΚ:  Δεν βλέπετε το όφελος. 

Dr. KT:  Όχι.

ΓΚ: Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με ένα μελέτη σας. Πρόσφατα, εσείς 
(μεταξύ άλλων) δημοσίευσατε μια μελέτη όπου η ταχύτητα μεταπροπονη-
τικής σύνθεσης του μυϊκού γλυκογόνου με κατάποση μίγματος γλυκόζης/
φρουκτόζης 2 προς 1 ήταν η ίδια όπως και με καθαρή γλυκόζη κατά τις 
πρώτες 4 μεταπροπονητικές ώρες. Στην μελέτη αυτή, το συμπέρασμα λοι-
πόν ήταν ότι κατά τις πρώτες 4 μεταπροπονητικές ώρες δεν έχει σημασία 
αν κάποιος πίνει γλυκόζη ή αν πίνει γλυκόζη/φρουκτόζη σε αναλογία 2 
προς 1. Διότι αρκετοί λένε ότι «δεν καταναλώνω φρουκτόζη μεταπροπο-
νητικά διότι αναπληρώνει μόνο το γλυκογόνο του ήπατος», κλπ. Έτσι, στις 
πρώτες 4 ώρες, δεν υπάρχει διαφορά στην αποκατάσταση του γλυκογό-
νου των μυών. Όμως τι συμβαίνει στο συνολικό ισοζύγιο πρωτεϊνών; Θα 
υπάρχει καμία διαφορά εκεί; Διότι, η φρουκτόζη είναι ένας υδατάνθρακας 
με εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. 

Dr. ΚΤ:  Δεν έχω ιδέα. 

ΓΚ:  Δεν το μετρήσατε αυτό, σωστά; 

Dr. KT:  Όχι, δεν το μετρήσαμε αυτό. Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε για τη 
μέτρηση του γλυκογόνου μόνο. Και η ιδέα είχε να κάνει με τη μεταφορά 
των υδατανθράκων κατά μήκος του εντέρου, ούτως ώστε να μπορείς να 
έχεις καλύτερη μεταφορά, και άρα καλύτερη αποκατάσταση του γλυκο-
γόνου. Αλλά δεν δούλεψε και είναι πιθανό ότι, όπως υπέθεσες, μέρος αυ-
τού συνέβη επειδή η φρουκτόζη κατέληξε ως επί το πλείστον στο ήπαρ. 
Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά βεβαίως, εμείς δεν επιχειρήσαμε καν να 
μετρήσουμε τις παραμέτρους μεταβολισμού των πρωτεϊνών. Έτσι, πραγ-
ματικά δεν έχω ιδέα πώς η φρουκτόζη θα τις επηρέαζε.

ΓΚ:  Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση. Κάτι για τη στατιστική σημασία. Σε ορισμέ-
νες δημοσιευμένες μελέτες βλέπουμε ερευνητές να χρησιμοποιούν Στατιστι-
κή για τον χαρακτηρισμό ορισμένων ευρημάτων ως «μη σημαντικά». Ωστό-
σο, μερικές φορές αυτό που είναι στατιστικώς μη σημαντικό, είναι αρκετά 
σημαντικό για έναν ερασιτέχνη αθλητή και συχνά βλέπουμε ανθρώπους να 
αποφεύγουν να κάνουν/φάνε/πιουν κάτι το οποίο δούλεψε πάνω τους, απλά 
και μόνο επειδή μία μελέτη έδειξε μη σημαντικές διαφορές. Αυτό προκύ-
πτει λόγω μικρού δείγματος στο πλαίσιο της μελέτης; Έχω ένα παράδειγμα 
επ’αυτού. Κάποιοι έκαναν μια σύγκριση μεταξύ μονοϋδατικής και αιθυλεστε-
ρικής κρεατίνης και μέτρησαν την ποσότητα του νερού που διατηρήθηκε στο 
σώμα, και δεν βρήκαν καμία διαφορά. Αλλά υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι 
που ισχυρίζονται ότι «όχι, η αιθυλεστερική κρεατίνη δεν κρατάει τόσα νερά 
στο σώμα σου». Και όντως υπήρχε η διαφορά αυτή στα αποτελέσματα, αλλά 
το στατιστικό σφάλμα ήταν μεγάλο, και γι’ αυτό χαρακτηρίστηκε ως «μη ση-
μαντική». Έχετε κάποιο σχόλιο επ’ αυτού; 

Dr. KT:  Ναι, και βέβαια έχω. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της «στατιστικής 
σημαντικότητας» και της «φυσιολογικής σημαντικότητας». Δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία. Οι μελέτες έχουν πάντα περιορισμούς. Περιορίζονται 
κάποιες φορές από π.χ. το μέγεθος του δείγματος όπως είπες, και αυτό 
αποτελεί μια κοινή αιτία για το ότι κάποιες μελέτες δεν βλέπουν ποτέ το 

φως της δημοσιότητας, είναι ότι δεν έχουν τη στατιστική ισχύ, εννοώ δη-
λαδή αρκετά μεγάλο μέγεθος δείγματος. Και νομίζω ότι ως επιστήμονες 
και ερευνητές, ασκούμε εν πολλοίς κακή υπηρεσία στους αθλητές, επειδή 
βασιζόμαστε στη στατιστική σημαντικότητα. Τώρα, όσον αφορά ασκού-
μενους αναψυχής – τους οποίους ειδικά ανέφερες - νομίζω ότι γι’ αυτούς 
η διαφορά είναι πολύ λιγότερο σημαντική. Νομίζω ότι η πραγματική δια-
φορά είναι με τους κορυφαίους αθλητές ελίτ, όπου το ένα τοις εκατό της 
απόδοσης είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα χρυσό μετάλλιο και στο να μην 
προκριθείς καν στους Ολυμπιακούς Αγώνες - ή κάτι τέτοιο. Και σε πολλές 
μετρήσεις μας, δεν μπορούμε να μετράμε το ένα τοις εκατό, έτσι μετράμε 
ας πούμε τρία τοις εκατό διαφορά και λέμε «χμ, δεν ήταν στατιστικά ση-
μαντική» και ίσως αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να το βλέπει κα-
νείς πάντα. Έτσι, σε τέτοιου είδους μελέτες οι οποίες βρίσκονται στα όρια, 
πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμόζουμε διαφορετικά είδη Στατιστικής. Σε 
μεταβολικές μελέτες, τότε πιστεύω ότι η στατιστική σημαντικότητα είναι 
ίσως πιο ουσιώδης. Έτσι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το δει κανείς. 
Υπάρχει ένας τύπος που ονομάζεται Will Hopkins, ο οποίος έχει γράψει 
τα τελευταία χρόνια γι’ αυτά. Έχει αναπτύξει ένα διαφορετικό είδος στα-
τιστικής ανάλυσης για να αξιολογεί τέτοια πράγματα με πιο πρακτικούς 
όρους, και έχουμε ξεκινήσει να το χρησιμοποιούμε σε ορισμένες από τις 
δημοσιεύσεις που θα εμφανιστούν σύντομα. Διότι πιστεύω ότι αποτελεί 
πολύ σημαντικό θέμα γι’ αυτές τις πρακτικού-τύπου μελέτες.

ΓΚ:  Μάλιστα. 

Dr. KT:  Αλλά, όταν προσπαθείς να ερμηνεύσεις μεταβολικού ή μοριακού 
τύπου μελέτες, νομίζω ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Θα πρέπει να 
αξιολογήσεις με κάποιο τρόπο αν αυτό που μέτρησες είναι όντως πραγ-
ματικό ή απλά τυχαίο. Και στη Στατιστική, αυτά υπάρχουν γι’αυτό το λόγο. 
Το εάν χρησιμοποιούμε τη Στατιστική με κατάλληλο τρόπο είναι το θέμα. 

ΓΚ:  Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το πιο «καυτό» θέμα στην έρευνα των πρω-
τεϊνών σήμερα; Ή, για να το πω με άλλα λόγια, ποιο είναι σήμερα το πιο ενδια-
φέρον αναπάντητο ερώτημα στην έρευνα των πρωτεϊνών; 

Dr. KT:  Ωχ! Δεν ξέρω, υπάρχουν τουλάχιστον εκατό από δαύτα! 

ΓΚ:  Υπάρχει κάτι για το οποίο θα «πεθαίνατε» για να μάθετε;

Dr. KT:  Λοιπόν, ίσως όχι απαραίτητα μία ερώτηση, αλλά ένα γενικό θέμα 
που ... νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πραγματικά να εκτιμήσου-
με πού πάνε τα αμινοξέα τα οποία προσλαμβάνονται. Έτσι, π.χ. το είδος 
των πρωτεϊνών που διεγείρεται με διαφορετικά είδη ασκήσεων και αν ή 
όχι το αμινοξύ ... για παράδειγμα, αν είσαι αθλητής αντοχής και ασκείσαι 
και πάρεις πρωτεΐνη μετά, και αν είσαι αρσιβαρίστας και πάρεις πρωτεΐνη 
μετά, είναι προφανές ότι η φαινοτυπική απόκριση διαφέρει, αλλά πώς εσύ 
το έχεις επηρεάσει αυτό μέσω της επακόλουθης πρόσληψης πρωτεΐνης; 
Πάνε άραγε τα αμινοξέα από την πρωτεΐνη στις πρωτεΐνες των μιτοχον-
δρίων μετά από άσκηση αντοχής και στις πρωτεΐνες των μυϊκών ινών μετά 
από...

ΓΚ:  Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό με ισοτοπικές τεχνικές; 

Dr. KT:  Ναι, αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό προσπαθούμε. Κάνουμε ακόμα 
βρεφικά βήματα. Και τη μελέτη που σου έδειξα προηγουμένως, το άρθρο 
του Dan More, ήταν ίσως το πρώτο το οποίο άρχισε να κοιτάει σε αυτά τα 
πράγματα. Αλλά μόνο σε ένα είδος άσκησης.

ΓΚ:  Εντάξει.

Dr. KT:  Έτσι, θεωρώ ότι κάτι προς αυτή την κατεύθυνση είναι πραγματικά 
αυτό στο οποίο θα πρέπει να αρχίσουμε να εστιαζόμαστε, διότι αυτό θα 
μας επιτρέψει να κάνουμε καλύτερες συστάσεις, χωρίς να κάνουμε αυ-
τές τις οριακές μελέτες. Μπορούμε να κάνουμε μία οξεία μελέτη ώστε να 
δούμε ορισμένες πτυχές, και κατόπιν μπορούμε να προσπαθήσουμε να 
τις αξιολογήσουμε καλύτερα με τη μελέτη επιρροής. 

ΓΚ:  Δρ Tipton, σας ευχαριστώ πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη. 
Έχω μια τελευταία ερώτηση, εσείς πόση πρωτεΐνη καταναλώνετε την ημέρα;

Dr. KT:  (γέλια) Δεν έχω ιδέα. Ποτέ δεν μετράω. Και πάλι, εγώ δεν ανήκω 
σε αυτή την ελίτ όπου το ένα τοις εκατό κάνει τη διαφορά, έτσι, εφόσον 
καταναλώνω επαρκή ποσότητα, είμαι χαρούμενος.

ΓΚ:  Σας ευχαριστώ πολύ. 

Dr. ΚΤ:  Παρακαλώ, η ευχαρίστηση ήταν δικιά μου.
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από τον Tom Venuto
συγγραφέα του Burn The Fat, Feed The Muscle

Για κάποιον που κάνει καθιστική ζωή ο χρονισμός γευμάτων 
δεν είναι τόσο σημαντικός. Παρ’ όλα αυτά η προπόνηση αλλάζει 
τα πράγματα. Το βιβλίο “Burn The Fat, Feed The Muscle” είναι 
ένα πρόγραμμα σωματικής μεταμόρφωσης που προωθεί έναν 
ενεργό τρόπο ζωής και δύο τύπους προπόνησης: με βάρη και 
αερόβια.
Αν προπονείστε σαν αθλητής ή bodybuilder τότε είναι λογικό 
να τρώτε όπως κι εκείνοι.

Απλοποιείστε την Mεταπροπονητική σας  

Διατροφή και τον Χρονισμό Γευμάτων.
Aπό Τον Tom Venuto

www.BurnTheFatDiet.com

Η γενική αρχή του χρονισμού των γευ-
μάτων είναι πολύ απλά να εφοδιάζει 

με  περισσότερο καύσιμο όταν το χρειά-
ζεστε περισσότερο και λιγότερο καύσιμο 
όταν το χρειάζεστε λιγότερο.

Είναι σημαντικό να παίρνετε ένα από τα 
γεύματά σας ακριβώς μετά την προπόνηση 
με βάρη, επειδή είναι μια κρίσιμη στιγμή 
για μυϊκή ανάπτυξη και ανάρρωση. Πολ-
λοί ειδικοί έχουν επινοήσει φόρμουλες να 
υπολογίσουν με ακρίβεια τις ποσότητες 
πρωτεΐνης και υδατάνθρακα για το μετα-
προπονητικό γεύμα. Αν και τίποτα δεν εί-
ναι απόλυτο, μια κοινώς αποδεκτή υπόδει-
ξη ως ελάχιστες ποσότητες που πρέπει να 
καταναλώνουμε είναι η παρακάτω:

1.1γρ.  Υδατάνθρακα ανά κιλό άλιπης
              μάζας

0,5γρ.  Πρωτεΐνης ανά κιλό άλιπης 
               μάζας

Για βελτίωση της σωματικής σύνθεσης, 
αυτό συνήθως δουλεύει για περίπου 30-
50γρ. πρωτεΐνης και 60-100γρ. υδατάν-
θρακα για το μεταπροπονητικό γεύμα. 
(Για αθλητές αντοχής ή κάθε αθλητή με 
εξαιρετικά έντονη ελάττωση του γλυκογό-
νου, αυτές οι ενδεικτικές ποσότητες υδα-
τάνθρακα είναι περισσότερο ως ελάχιστες 
και μπορούν να ανέβουν ακόμα περισσό-
τερο. Για αυστηρά προγράμματα μείωσης 
λίπους, οι υδατάνθρακες μπορεί να ναι χα-
μηλότεροι).

Η μεταπροπονητική διατροφή δεν χρει-
άζεται να ναι τόσο τυπική και αυστηρή. 
Στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να εί-
ναι! Οι ενδεικτικές και κατάλληλες  πο-
σότητες πρωτεΐνης μπορούν να αλλάξουν 
κι αυτό εξαρτάται από τις ενεργειακές 
απαιτήσεις των προπονήσεων, τις συνο-
λικές ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες και 
ανάλογα το στόχο, πχ. αν είναι η μείωση 

λίπους (υποθερμιδική διατροφή), διατήρη-
ση (ισοθερμική), ή αύξηση μυικής μάζας 
(υπερθερμιδική).

5 
στρατηγικές μεταπροπο-
νητικής διατροφής για 
βελτίωση μυικής ανά-
πτυξης και ανάρρωσης

Οι περισσότεροι υπερ-περιπλέκουν το 
θέμα της μεταπροπονητικής διατροφής. 
Η δική μου πρόταση είναι να το κρατάτε 
απλό όσο γίνεται. Ουσιαστικά, το μετα-
προπονητικό γεύμα θα είναι το ίδιο με τα 
άλλα γεύματα, με μικρές ρυθμίσεις - «τις 
5 υπερ-απλουστευμένες οδηγίες της μετα-
προπονητικής διατροφής»

1ον φάτε αμέσως μετά την προπόνησή 
σας. Όπως εξηγούν και οι καθηγητές 

John Ivy και Robert Portman στο βιβλίο 

http://www.BurnTheFatDiet.com/
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τους με τίτλο «Νutrient Timing” – Τα 45 
λεπτά που ακολουθούν μετά την προπόνη-
ση είναι το μεταβολικό παράθυρο. Καμία 
άλλη ώρα στη διάρκεια της μέρας δεν μπο-
ρεί διατροφικά να κάνει τη διαφορά».

2ον τρώτε μαζί πρωτεΐνη και υδατάν-
θρακα στο μεταπροπονητικό γεύμα. 

Κάποτε, οι υδατάνθρακες από μόνοι τους 
ήταν ο δρόμος για την αναπλήρωση του 
γλυκογόνου μεταπροπονητικά, ιδιαίτε-
ρα στον κόσμο των αθλημάτων αντοχής. 
Άλλοι επέμεναν ότι η πρωτεΐνη μετά την 
προπόνηση ήταν περισσότερο σημαντική 
για την μυική αναδόμηση, ιδιαίτερα στον 
κόσμο των αθλημάτων δύναμης και του 
bodybuilding. Η επιστήμη τώρα έρχεται 
να μας δείξει πως η σύνθεση γλυκογόνου 
και η πρωτεϊνοσύνθεση κατορθώνεται 
γρηγορότερα όταν η πρωτεΐνη και οι υδα-

τάνθρακες καταναλώνονται μαζί.

3ον είναι αποδεκτό τις μέρες προπό-
νησης να κάνετε το μεταπροπονητικό 

γεύμα το μεγαλύτερο θερμιδικά και υψηλό 
σε υδατάνθρακα σε σχέση με τα υπόλοιπα. 
Αυτό ισχύει ακόμα και αν η προπόνηση 
γίνεται το απόγευμα. Το να παίρνετε τους 
περισσότερους υδατάνθρακες εκείνη τη 
χρονική στιγμή, λέγεται “carb targeting”, 
σε αντίθεση με τη φιλοσοφία του ‘’carb 
tapering’’ όπου εκεί καταναλώνουμε τους 
περισσότερους το πρωί και σταδιακά μει-
ώνουμε μιας και τις βραδινές ώρες είμαστε 
λιγότερο ενεργοί. Οι υδατάνθρακες μετα-
προπονητικά αφομοιώνονται αμέσως και 
σπάνια αποθηκεύονται ως λίπος, καίγονται  
ή διαχωρίζονται  στο μυικό γλυκογόνο. 

Ακόμα κι αν ακολουθείτε μια διατρο-
φή χαμηλή σε υδατάνθρακες, μία από τις 

κατάλληλες στιγμές να πάρετε αυτές τις 
συγκεκριμένες ποσότητες είναι ακριβώς 
μετά  από έντονη προπόνηση με βάρη. Αυ-
τοί οι υδατάνθρακες θα αναπληρώσουν το 
γλυκογόνο, επαναφέρουν το σάκχαρο του 
αίματος και προκαλούν δυναμική αύξηση 
της ινσουλίνης (insulin spike), η οποία θα 
καταστείλει την κορτιζόλη (καταβολική 
ορμόνη) και θα οδηγήσει τα αμινοξέα στα 
μυικά κύτταρα. 

4ον η μεταπροπονητική περίοδος εί-
ναι  ο χρόνος όπου οι απλοί και υψη-

λού γλυκαιμικού δείκτη υδατάνθρακες 
είναι αποδεκτοί. Ένα παράδειγμα στερεάς 
τροφής είναι η πατάτα, η οποία απορρο-
φάται γρήγορα και έχει ψηλό γλυκαιμικό 
δείκτη. 

Τα περισσότερα μεταπροπονητικά  ρο-
φήματα του εμπορίου χρησιμοποιούν ως 
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Η μεταπροπονητική διατροφή δεν χρειάζεται να ναι τόσο τυπική και αυστηρή. Στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να είναι! Οι ενδεικτικές και κατάλληλες  ποσότητες πρωτεΐνης μπορούν να αλλάξουν κι αυτό εξαρτάται από τις ενεργειακές απαιτήσεις των προπονήσεων
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‘‘Να τρώτε τα γεύματα σας σε προγραμματι-
σμένες ώρες και να έχετε χορταστικά προ-
προπονητικά/μετάπροπονητικά γεύματα, τα 
οποία είναι βασικά τα ίδια με όλα τα άλλα 
που αναφέρονται στο Burn the Fat, Feed the 
Muscle: 
φυσικοί σύνθετοι υδατάνθρακες και άπαχη 
πρωτεΐνη.’’

συστατικά την μαλτροδεξτρίνη, δεξτρό-
ζη, γλυκόζη ή ένα συνδυασμό αυτών των 
άμεσα απορροφήσιμων υδατανθράκων. 
Γενικά τέτοιου είδους καλό είναι να απο-
φεύγονται στη διάρκεια της μέρας, ενώ η 
καλύτερη  χρονική στιγμή για να τους κα-
ταναλώσετε  είναι ακριβώς μετά από εξα-
ντλητική προπόνηση με βάρη.

5ον μπορείτε να πίνετε το μεταπρο-
πονητικό σας ρόφημα εάν αυτό είναι 

η προτίμηση σας. Τα υγρά προτείνονται 
πολλές φορές για μεταπροπονητική δια-
τροφή επειδή απορροφούνται πολύ πιο 
γρήγορα από τις στέρεες τροφές. Εάν προ-
τιμήσετε ένα υγρό «γεύμα» μετά την προ-
πόνηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 
από τα εμπορικά ροφήματα που θα βρείτε 
στο γυμναστήριο σας ή σε κατάστημα με 
συμπληρώματα διατροφής, ή να φτιάξετε 
δικό σας χρησιμοποιώντας φτηνά συστα-
τικά όπως η whey πρωτεΐνη και οι υδαταν-
θρακούχες σκόνες. 

Μπορεί να αναρωτιέστε εάν είναι σοφό 
να τρώτε refined ή απλούς υδατάνθρακες. 
Είναι γεγονός οτι πολλοί αθλητές τρώνε 
και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα όταν 
οι υδατάνθρακες καταναλώνονται μετά-
προπονητικά, είναι μετρημένοι στην ημε-
ρήσια θερμιδική ποσότητα και το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των μακροστοιχείων είναι 
υψηλό σε θρεπτική πυκνότητα. 

Εάν ο στόχος σας είναι η απώλεια λί-
πους και έχετε ενδομορφικό σωματότυπο 
ή μεταβολισμό που να είναι δυσανεκτικός 
στους υδατάνθρακες, ίσως θα πρέπει να 
γίνετε πιο προσεκτικοί με τα μεταπροπο-
νητικά, υψηλά σε ζάχαρη, ροφήματα και 
να εμμείνετε σε φυσικές, ολοκληρωμένες 
τροφές. Οι φυσικές τροφές μπορούν να 
μας εφοδιάσουν με μικρο στοιχεία και 

φυτικές ίνες, όχι 
μονάχα θερμίδες 
και υδατάνθρα-
κες, και να ικα-
νοποιήσουν την 
όρεξη μας καλύ-
τερα. Αυτά είναι 
σίγουρα πλεονε-
κτήματα σε σχέση με τα υγρά γεύματα.

Σχετικά με την προπονητική δια-
τροφή;
Μερικές από τις εταιρίες συμπληρωμάτων 
θέλουν πολύ να σας κάνουν να πίνετε ένα 
προπονητικό ρόφημα, ένα ρόφημα κατά 
τη διάρκεια της προπόνησης και ένα με-
ταπροπονητικό. Οι σοβαροί αθλητές και 
τα άτομα που είναι σε εξελιγμένα επίπε-
δα δίαιτας ίσως θα θέλουν να επιστήσουν 
την προσοχή τους σε μελλοντικές έρευνες 
σχετικές με τη διατροφή πριν και κατά τη 
διάρκεια της προπόνησης (η οποία είναι 
υγρής μορφής και περιλαμβάνει αμινοξέα 
και άλλα θρεπτικά στοιχεία). Παρ’ολα 
αυτά, το μεγαλύτερο μέρος εκείνων που 
θέλουν να χάσουν λίπος, είναι καλύτερα 
να αποφύγουν να υπεραναλύουν αυτό το 
θέμα. 

«Keep It Simple»: 
Να τρώτε τα γεύματα σας σε προγραμ-
ματισμένες ώρες και να έχετε χορταστικά 
προπροπονητικά/μετάπροπονητικά γεύμα-
τα, τα οποία είναι βασικά τα ίδια με όλα τα 
άλλα που αναφέρονται στο Burn the Fat, 
Feed the Muscle: φυσικοί σύνθετοι υδα-
τάνθρακες και άπαχη πρωτεΐνη. Πολλοί 
αθλητές αναφέρουν ότι έχουν πολύ καλά 
αποτελέσματα με την απλή τεχνική του να 
περιβάλλουν την προπόνηση τους με τα 
δύο μεγαλύτερα γεύματα της ημέρας. 

Είναι μια συνηθισμένη πεποίθηση ότι 
ένα μεγάλο γεύμα σε υδατάνθρακα ή ακό-

μα και απλή ζάχαρη είναι το καλύτερο 
για γρήγορη προπροπονητική ενέργεια. 
Ωστόσο όμως, μην απομακρύνεστε από 
το συνδυασμό της πρωτεΐνης συν τον υδα-
τάνθρακα. Εάν οι υδατάνθρακες κατανα-
λωθούν μόνοι τους μπορούν να προκαλέ-
σουν ξαφνική υπογλυκαιμία στη μέση της 
προπόνησης σας. Επίσης έρευνες έχουν 
δείξει ότι η προπροπονητική λήψη πρωτε-
ΐνης είναι πάρα πολύ σημαντική για μυική 
ανάπτυξη και συντήρηση. 

Εάν κατά τη διάρκεια της προπόνησης 
και με τροφή ήδη στο στομάχι σας νιώσε-
τε συναίσθημα ναυτίας, τότε πολύ απλά 
μεταφέρετε το προπροπονητικό σας γεύμα 
πιο νωρίς για να έχετε αρκετό χρόνο για 
να την βολική πέψη πριν την προπόνηση 
(έτσι ώστε να μην κάθεται βαριά στο στο-
μάχι σας). 

Συμβουλές Για Επίλογο
Με όλες της συζητήσεις και τις αντιπαρα-
θέσεις για την μεταπροπονητική διατροφή 
που ίσως να έχετε διαβάσει και πιο παλιά, 
ίσως να μπείτε σε πειρασμό να μην ακο-
λουθήσετε αυτή τη λίστα και να ψάξετε 
για κάποια σούπερ φόρμουλα κάποιου 
μεταπροπονητικού συμπληρώματος. Μην 
το κάνετε. Πραγματικά, είναι τόσο απλό: 
Φάτε ένα καλό γεύμα – υγρό ή στέρεο 
– μετά την προπόνηση. Συμπεριλάβετε 
πρωτεΐνη και υδατάνθρακες. Περισσότε-
ρους υδατάνθρακες από τα άλλα γεύματα 
– ακόμα και υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. 
Αυτό είναι όλο! Αλήθεια!
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Visualization ή αλλιώς «οραματισμός» είναι μια νοη-
τική τεχνική με την οποία χρησιμοποιώντας τη δύναμη της φαντασίας 
μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτά που επιθυμούμε να επιτύχουμε στη 
ζωή μας. Είναι μια πάρα πολύ ισχυρή μέθοδος, η οποία έχει πολλά οφέ-
λη, νοητικής ενίσχυσης και εφαρμογής της θέλησής μας.

Με την πρακτική εφαρμογή του οραματισμού (που θα εξηγήσουμε 
αργότερα) μπορούμε να επηρεάσουμε την εξέλιξη μιας κατάστασης, 
είτε αυτή είναι στην καθημερινή μας ζωή είτε στη δουλειά μας, και 
βεβαίως στο γυμναστήριο και τη σωματική μας κατάσταση.
Ίσως να σας ακούγονται κινέζικα όλα αυτά αλλά μείνετε μαζί, θα σας 
λυθούν όλες οι απορίες!
Η κατανόηση του σημαντικού ρόλου του νου στην αθλητική συμπερι-
φορά μας είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία 
των στόχων μας εντός αλλά και εκτός γυμναστηρίου. Πολλοί από εμάς 
είναι γνώστες της σημασίας του να επιτυγχάνουμε στόχους μεθοδικά 
και με τη βοήθεια του υποσυνείδητου. Η χρήση του οραματισμού όμως, 
ίσως να είναι μια από τις ύστατες τεχνικές επιτυχημένης «νοητικής προ-
πόνησης»!

Εισαγωγή 
Στον Αθλητικό 
Οραματισμό

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ορα-
ματισμό για να θέσουμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους στο υπο-
συνείδητο μας. Η τεχνική είναι πάρα πολύ απλή. Με λίγα λόγια, σε ένα 
μέρος με ησυχία και χωρίς ενοχλήσεις που να αποσπούν την προσο-
χή μας, κλείνουμε τα μάτια μας και δημιουργούμε ορισμένες εικόνες. 
Φανταζόμαστε με άλλα λόγια τα επιθυμητά αποτελέσματα πού έχουμε 
βάλει ως στόχο για τη σωματική μας διάπλαση.

Καθώς βρισκόμαστε στην κατάσταση αυτή και με κλειστά μάτια, δημι-
ουργούμε το όραμα του σώματος και των μυών που θέλουμε να έχουμε. 
Με την σωστή επανάληψη της φαντασίωσης αυτής ανά τακτά χρονικά 

...η τεχνική του οραματισμού είναι 
μια πάρα πολύ αποτελεσματική 
μέθοδος που έχει περάσει από 
δεκαετίες δοκιμασίας σε πολλά 

επίπεδα και έχει χρησιμοποιηθεί 
από τα μεγαλύτερα μυαλά του 

κόσμου, αθλητικά και μη.
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διαστήματα και με το συνδυασμό δυνατών 
συναισθημάτων, μπορούμε να κάνουμε το υποσυνείδητο μας να 

αποδεχτεί αυτές τις εικόνες του ιδανικού σώματος ως αληθινές. Αυτό 
σαν αποτέλεσμα θα μας βοηθήσει στο να αλλάξουμε αρνητικές συμπε-
ριφορές και συνήθειες οι οποίες μας απέτρεπαν από το να φτάσουμε 
στην επίτευξη των στόχων μας.
Ο οραματισμός έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου ως μια από 
τις πιο δυνατές μεθόδους αθλητικής ψυχολογίας. Χρησιμοποιείται εδώ 
και πολλές δεκαετίες από προπονητές ολυμπιακών αθλητών με μεγάλη 
επιτυχία.

«Εάν θέλετε να επιτύχετε ένα στόχο πρέπει πρώτα να «δείτε την επιτυχία» 
στο νου σας προτού πράγματι να έχει επιτευχθεί» - Zig Ziglar

Παρά όμως την επιτυχία της 
τεχνικής του οραματισμού, πολλοί σίγουρα νομίζουν 

ότι μια τέτοια τεχνική δεν λειτουργεί πραγματικά και ότι είναι χάσιμο 
χρόνου, χωρίς καμία εφαρμογή για την επιτυχία στη μυϊκή ανάπτυξη 
και το bodybuilding.
Να είστε σίγουροι ότι η τεχνική του οραματισμού είναι μια πάρα πολύ 
αποτελεσματική μέθοδος που έχει περάσει από δεκαετίες δοκιμασίας 
σε πολλά επίπεδα και έχει χρησιμοποιηθεί από τα μεγαλύτερα μυαλά 
του κόσμου, αθλητικά και μη.

Ο μεγάλος Arnold Schwarzenegger όταν άρχισε γυμναστική με 
βάρη σε νεαρή ηλικία, έκοβε αποκόμματα από αμερικάνικα περιοδικά 
bodybuilding και τα κολλούσε στον τοίχο του. Τα κοίταζε πρωί/βράδυ 
και φανταζόταν τον εαυτό του να έχει το σώμα του ειδώλου του, Reg 
Park. Όσο μεγάλωνε, φανταζόταν τον εαυτό του να είναι στη σκηνή 
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και να κερδίζει το Mr. Universe. Οραμα-
τιζόταν ότι θα ταξίδευε στην Αμερική και 
ότι μια μέρα θα έπαιρνε μέρος σε ταινίες 
του Hollywood χάρη στη μυική του ανά-
πτυξη. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα μιλάνε 
από μόνα τους. Ο νεαρός Άρνολντ είχε ένα 
σώμα που έμοιαζε πάρα πολύ σε σχήμα με 
αυτό του Reg Park, ήταν ο πιο νεαρός νι-
κητής του Mr Universe, πολλαπλός νικητής 
του Mr Olympia και ο μεγαλύτερος αστέ-
ρας του Hollywood.

Ήταν όλα αυτά μια απλή συγκυρία ή μια 
προβλεπόμενη εξέλιξη επίτευξης στόχων 
χάρη στη χρησιμότητα του οραματισμού;

O ίδιος έχει πει στην αυτοβιογραφία του ότι 
αυτή η τεχνική του οραματισμού που έμαθε 
από μια τόσο μικρή ηλικία, έπαιξε τον πιο 
σημαντικό ρόλο επιτυχίας στην αθλητική 
του καριέρα και αργότερα στην καριέρα 
του ως ηθοποιός. Σχεδόν από τη μέρα που 
άρχισε να γυμνάζεται, άρχισε να μαθαίνει 
για τη δύναμη του νου και πως επηρεάζει 
τη σωματική ανάπτυξη. Η ψυχολογία, έπαι-
ξε λοιπόν έναν πάρα πολύ δυνατό ρόλο στη 
ζωή του.

Ο Άρνολντ πρώτα κέρδιζε τους αγώνες στο 
μυαλό του, και ύστερα στην πραγματικότητα 
επί σκηνής.

Οι επιστήμονες της Σοβιετικής Ένωσης 
άρχισαν να δίνουν μεγάλη έμφαση στην 
αθλητική ψυχολογία και τον οραματισμό τη 
δεκαετία του ’70. Όπως είναι γνωστό ήταν 
μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές δυνά-
μεις της εποχής. Τις τελευταίες 2 δεκαετί-
ες μάλιστα η χρήση του οραματισμού έχει 
επικυρωθεί και επιστημονικά. Υπάρχουν 
αρκετές έρευνες πάνω στο θέμα οι οποίες 
χρειάζονται όμως πολύ χώρο για ανάπτυξη. 
Το θέμα παραμένει όμως ότι έχει αποδειχτεί 
πλέον ότι ο οραματισμός αθλητικών πρά-
ξεων και ασκήσεων ενεργοποιεί μέρη του 
εγκεφάλου που βελτιώνουν την απόδοση.
Όπως ανέφερα και πιο πάνω, μια από τις 
πιο συνηθισμένες μεθόδους οραματισμού 
είναι η εξάσκηση μιας αθλητικής πράξης 
στο νου μας. Έρευνες αποδεικνύουν ότι η 
εξάσκηση ενός στόχου μέσα στο μυαλό μας 
και στη φαντασία μας, φτάνει σε αποτελε-
σματικότητα την αληθινή εξάσκηση στην 
πραγματικότητα.

Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον οραματισμό στο 
γυμναστήριο;
Με τη βοήθεια του οραματισμού μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό 
μας να εκτελεί δύσκολες ασκήσεις (όπως το σκουώτ ή οι άρσεις θανά-
του) με τέλεια τεχνική και απόλυτη επιτυχία. Ένα πεντάλεπτο οραματι-
σμού μόνο πριν την προπόνηση μας ή μερικές ώρες πριν μπορεί να μας 
προετοιμάσει ψυχολογικά και σαν αποτέλεσμα σωματικά για επιτυχία, 
όταν έρθει η ώρα της προπόνησης.

Είναι μια τεχνική που μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να αυξήσουμε τα 
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κιλά που σηκώνουμε στις βασικές (και μη) ασκήσεις. Δε μιλάμε ποτέ 
βέβαια για υπέρογκα κιλά που είναι εξωπραγματικά των δυνατοτήτων 
μας. Πάντα μέσα στα πλαίσια της λογικής και με βάση τις προηγούμε-
νες προπονήσεις μας. Μπορούμε επίσης να την χρησιμοποιήσουμε για 
να αυξήσουμε την ένταση μιας προπόνησης, οραματίζοντας τον εαυτό 
μας ότι έχουμε μεγάλα αποθέματα ενέργειας και δύναμης πριν ένα συ-
γκεκριμένο σετ.

Ίσως η πιο σημαντική εφαρμογή της τεχνικής είναι η φαντασίωση του 
σώματος που θέλουμε να φτιάξουμε. Όπως και ο νεαρός Άρνολντ, έτσι 
και εμείς μπορούμε να φανταστούμε ότι έχουμε το σώμα των ονείρων 
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μας. Κλείνοντας τα μάτια μας σε ένα ήσυχο περιβάλλον, φανταζόμαστε 
τον εαυτό μας με το σώμα που θέλουμε να φτιάξουμε.

Δημιουργούμε με άλλα λόγια μια εικόνα ενός ιδανικού σώματος για 
εμάς. Πρέπει πάντα να έχουμε μια απολύτως συγκεκριμένη εικόνα στο 
νου μας του σώματος που θέλουμε να φτάσουμε. Εάν πηγαίνουμε στο 
γυμναστήριο χωρίς να έχουμε έναν συγκεκριμένο στόχο, τότε γυμνα-
ζόμαστε κατά το μεγαλύτερο μέρος άσκοπα και χάνουμε το χρόνο μας. 
Όπως το πλοίο που αποπλέει, πρέπει να ξέρει ακριβώς τι ρότα θα πάρει 
και ποιο είναι το επόμενο λιμάνι του. Χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες τα-
ξιδιού και χωρίς έναν χάρτη, το πλοίο ή θα παραμείνει στάσιμο ή πολύ 
απλά θα πλέει χωρίς να γνωρίζει κανείς που πηγαίνει.

Μια άλλη πολύ σημαντική χρήση είναι ο οραματισμός της συμπερι-
φοράς μας. Μπορούμε να φανταστούμε το εαυτό μας να τρώει σωστά, 
να ετοιμάζει τα γεύματα που πρέπει χωρίς σαβούρες και πάντα στη σω-
στή ώρα.  Φανταζόμαστε τον εαυτό μας να τρώμε το κάθε γεύμα στην 
ώρα του και με τις σωστές αναλογίες πρωτεϊνών, υδατανθράκων και 
λιπών.

Η βασική προϋπόθεση εδώ είναι ότι δεν πρέπει να βάζουμε όρια στο τι 
μπορούμε να επιτύχουμε. Το μυαλό μας είναι ότι πιο δυνατό υπάρχει 
στο σύμπαν. Με σωστή εφαρμογή των τεχνικών αυτών, υπομονή και 
εκμάθηση, είμαστε σε θέση να επιτύχουμε οποιοδήποτε στόχο θέσου-
με.

Στο βιβλίο «Peak Performance» ο συγγραφέας του, Charles Garfield 
παρουσίασε μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα που έγινε από Σοβιετι-
κούς επιστήμονες αθλητικής απόδοσης. Η έρευνα εξέτασε την επίδραση 
της νοητικής εξάσκησης (και του οραματισμού μαζί) σε 4 διαφορετικά 
γκρουπ παγκοσμίου φήμης αθλητών, πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες 
του 1980. Τα 4 γκρουπ ήταν χωρισμένα ως εξής:

1
ο
 group:      100% Σωματικής Εξάσκησης

2
ο
 group: 75% Σωματικής Εξάσκησης, 25% Νοητικής Εξάσκησης 

3
ο
 group: 50% Σωματικής Εξάσκησης, 50% Νοητικής Εξάσκησης 

4
ο
 group:      25% Σωματικής Εξάσκησης, 75% Νοητικής Εξάσκησης

Το 4ο group το οποίο είχε και την μεγαλύτερη νοητική εξάσκηση, έδειξε 
μεγαλύτερη βελτίωση από το 3ο group. Παρομοίως και με το 3ο group 
το οποίο έδειξε πολύ καλύτερη βελτίωση από το 2ο group και βεβαίως 
το 2ο group έδειξε μεγαλύτερη βελτίωση από το 1ο group.

Τα αποτελέσματα 
της έρευνας ήταν 
πάρα πολύ σημα-
ντικά για τη χρησι-
μότητα του οραμα-
τισμού και γενικώς 
για την αθλητική 
απόδοση μετά από 
εκτεταμένη νοητική 
και πνευματική εξά-
σκηση.

Κλείνοντας πρέ-
πει να αναφέρουμε 
ότι όλοι οι μεγά-
λοι αθλητές έχουν 
χρησιμοποιήσει τη 
μέθοδο του οραμα-
τισμού για να επιτύ-
χουν τους στόχους 
τους. Από τον μεγα-
λύτερο αθλητή του 
μπάσκετ μέχρι και 
τους πρωταθλητές 

στο golf και στο tennis! Ο πρωταθλητής του τένις Αντρέ Αγκάσι είπε ότι 
είχε κερδίσει το Wimbledon 10 χιλιάδες φορές. Όταν ρωτήθηκε τι ακρι-
βώς εννοούσε, ο Αγκάσι είπε: «Από μικρός φανταζόμουν τον εαυτό του 
να κερδίζω τον αγώνα ξανά και ξανά. Όταν βγήκα στο γήπεδο εκείνη τη 
μέρα, ήταν το ακριβές όραμα μου. Ένιωθα σαν να έμπαινα σε ένα ρόλο 
για τον οποίο είχα γεννηθεί, και απλά τους συνέτριψα όλους».

Πολλοί μεγάλοι αθλητές μπάσκετ και αμερικάνικου ποδοσφαίρου 
φαντάζονται τον εαυτό τους να εκτελούν βολές, ρίψεις και συστήματα 
παιχνιδιού με άπταιστο τρόπο.

Μεγάλοι Bodybuilders που έχουν αφήσει ιστορία χρησιμοποιούν τον 
οραματισμό επίσης. Ο Άρνολντ φανταζόταν τους δικέφαλους του να 
φτάνουν μεγέθη βουνού και να γεμίζουν ένα ολόκληρο δωμάτιο, όπως 
έλεγε. Ο πρώην επαγγελματίας Lee Labrada οραματιζόταν το δέρμα του 
να σκληραίνει και να λεπταίνει διαρκώς, όσο έκανε δίαιτα και πληριαζε 
το Mr. Olympia. Ο 3 φορές Mr Olympia Frank Zane έλεγε ότι είχε δει 
τον εαυτό του να κερδίζει τον αγώνα τουλάχιστον ένα εκατομμύριο φο-
ρές στο μυαλό του, πριν το καταφέρει!

Όπως καταλαβαίνετε ο οραματισμός είναι μια πλέον αποδεδειγμένη 
μέθοδος βελτίωσης αθλητικής απόδοσης, σε όλους τους τομείς. Οι εφαρ-
μογές του στη μυική ανάπτυξη είναι πολλές και χρήσιμες και μπορούν 
να βοηθήσουν τον αρχάριο να μάθει σωστή μυική-νοητική «σύνδεση» 
(mind-muscle connection) αλλά και τον επαγγελματία αθλητή να πιάσει 
τη φόρμα που του αξίζει για να κερδίσει έναν σημαντικό αγώνα.

Μην υποτιμάτε τη δύναμη του νου! Ίσως η έμφαση σε νοητικές με-
θόδους είναι το στοιχείο που λείπει από τη δική σας ζωή για επίτευξη 
στόχων και βελτίωση των αθλητικών σας επιδόσεων!

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους περισσοτέρους από εμάς δεν είναι ότι 
ο στόχος μας είναι πάρα πολύ ψηλός και θα μας διαφύγει, αλλά ότι είναι 
πάρα πολύ χαμηλός και θα τον φτάσουμε». – Μιχαήλ Άγγελος.
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από τον Γιάννη Γριμμή, Mr. Hellas 2007
 Κατηγορία FitnessADVANCED TRAININGΑ

ΣΚ
Η
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Το πόσο καιρό πριν θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας εξαρτά-
ται από το ποσοστό λίπους που έχουμε στο σώμα μας, αλλά και το 
πόσο γρήγορα έχει την ικανότητα το σώμα μας να διώχνει το λίπος. 
Δυστυχώς γι’ αυτό όμως δεν υπάρχουν ακριβείς κανόνες οπότε η 
καθοδήγηση ενός έμπειρου προπονητή είναι απαραίτητη. Εμείς θα 
δούμε πως θα σχεδιάσουμε το πλάνο μας τέσσερις μήνες πριν αφού 
έχουμε καταφέρει όμως να φτάσουμε το σώμα μας περίπου σε ένα 
ποσοστό γύρω στο 12% λίπος, ώστε να μην έχουμε άγχος αν θα 
προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι μέχρι την μέρα του αγώνα. 

Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει αν ξεκινήσουμε 
με μεγαλύτερο ποσοστό λίπους, είναι ότι μπορεί το δέρμα μας να 
μην προλάβει να κολλήσει επειδή είμαστε αναγκασμένοι να χάσουμε 
περισσότερα κιλά σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο ένας από τους δυο 
βασικούς παράγοντες για την καύση λίπους είναι η αερόβια (ο άλλος 
είναι η διατροφή), όποτε και εκεί θα επικεντρωθούμε περισσότερο 
ειδικά όσο πλησιάζει ο καιρός για τους αγώνες.

Τον πρώτο μήνα της προετοιμασίας μας επειδή ακόμα έχουμε 
αρκετά νερά στο σώμα μας, μπορούμε να κάνουμε σκληρή προπό-
νηση οπότε μας δίνεται η ευκαιρία δουλέψουμε όλες τις μυϊκές ίνες 
(οι μυϊκές ίνες διακρίνονται σε βραδείας συσπάσεως και ταχείας συ-
σπάσεως). Έτσι ώστε να δουλέψουμε αυτό που λέμε ποιότητα, όπου 
αργότερα που θα φύγουν τα περιττά νερά και το λίπος από το σώμα 
μας θα φανεί το αποτέλεσμα επάνω στην σκηνή. Κρατάμε λοιπόν 
ένα βασικό κορμό στο πρόγραμμα μας από βασικές ασκήσεις όπου 
θα παίξουμε βαριά και προσθέτουμε δευτερεύουσες ασκήσεις όπου 
εναλλάσσουμε τις επαναλήψεις. Σε αυτό το σημείο βάζουμε αερόβια 
κάθε μέρα μετά τα βάρη μισή ώρα και κάθε εβδομάδα ανεβάζουμε 
από πέντε λεπτά μέχρι να φτάσουμε τα σαράντα πέντε λεπτά. Ας 
δούμε ένα παράδειγμα για τον πρώτο μήνα.
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ΔΕΥΤΕΡΑ

Πιέσεις ίσιου πάγκου με μπάρα 5  10, 10, 10, 8, 6

Πιέσεις πάγκου με μπάρα στον
 επικλινή 5 10, 10, 10, 8, 6

Πιέσεις ίσιου πάγκου με αλτήρες 5 10, 10, 8, 10, 10 drop 
set

Εκτάσεις αλτήρων στον επικλινή 3 10+10+10 drop set

Διασταυρώσεις τροχαλίας στο 
cross over 3

10 Super set με 
βυθίσεις 

στο δίζυγο 3x10 

ΤΡΙΤΗ

Κωπηλατική με μπάρα από 
σκυφτή θέση 5  10, 10, 10, 8, 6

Άρσεις θανάτου 5 10, 10, 10, 8, 6

Εμπροσθολαίμιες έλξεις τροχαλίας 3 10+10 drop set

Κωπηλατική στο σταυρό 3 15, 12, 12

Οπισθολαίμιες έλξεις τροχαλίας 3 10+10 drop set
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ΣΑΒΒΑΤΟ

Κάμψεις δικέφαλων με μπάρα όρθιος 6 10, 10, 10, 8, 6, 21

Κάμψεις αλτήρων εναλλάξ 4 10, 8, 6, 6

Κάμψεις αυτοσυγκέντρωσης 3 15

Πιέσεις ίσιου πάγκου κλειστή λαβή 5 10, 10, 10, 8, 6

Πιέσεις στην τροχαλία με ίσια λαβή 3

10 Super set με 
εκτάσεις πάνω από 

το κεφάλι με 
αλτήρα ένα χέρι 3x10 

Κάμψεις καρπού με μπάρα 3 15

Ανάποδες κάμψεις καρπού με αλτήρα 3 15

Ροκανίσματα με βάρη 3 20

Ανάποδα ροκανίσματα 3 20

* Κάνουμε 2 φόρες εβδομάδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

Πιέσεις στην πρέσα 5  10, 10, 10, 8, 6

Βαθύ κάθισμα 6 10, 10, 10, 8, 6, 6

Εκτάσεις τετρακέφαλων στο 
μηχάνημα 3

10 Super set με 
προβολές 

με αλτήρες 3x10  

Άρσεις θανάτου με αλύγιστα
πόδια 5 10, 10, 10, 8, 6

Κάμψεις μηριαίων δικέφαλων 
ξαπλωτός στο μηχάνημα 3 15

Κάμψεις μηριαίων δικέφαλων 
όρθιος στο μηχάνημα 3 15

Εκτάσεις στη μηχανή προσαγωγών 3 10

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
Εκτάσεις γαμπών όρθιος 3 10

Εκτάσεις γαμπών καθιστός 3 10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 
Πιέσεις ώμων με αλτήρες καθιστός 5  10, 10, 10, 8, 6

Οπισθολαίμιες πιέσεις στο smith 6 10, 10, 8, 6, 10, 10

Πλάγιες εκτάσεις αλτήρων 3
10 Super set με 

προτάσεις 
αλτήρων 3x10

Εκτάσεις για πίσω ώμους 3 15  

Ανασηκώσεις τραπεζοειδών 
με μπάρα 4 10, 8, 6, 6

Ανασηκώσεις τραπεζοειδών
 με αλτήρες 4 10, 8, 6, 6
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Το δεύτερο μήνα της προετοιμασίας μας επειδή έχουμε 
χάσει ήδη αρκετά νερά και λίπος, αρχίζουμε να μειώνουμε 
τα σετ αλλά δίνουμε όμως περισσότερη βάση στην αερο-
βική. 

Οι βασικές ασκήσεις παραμένουν στο πρόγραμμα μας 
αλλάζουμε όμως το στυλ της προπόνησης στις δευτερεύ-
ουσες μειώνοντας τα σετ, σε αυτό το σημείο προσθέτουμε 
και πρωινή αερόβια μισή ώρα κάθε μέρα το πρωί με άδειο 
στομάχι, όπου κάθε μέρα ανεβάζουμε πέντε λεπτά μέχρι 
να φτάσουμε τα σαράντα πέντε όπως κάναμε και στην αε-
ροβική μετά τα βάρη. Το πρόγραμμα λοιπόν διαμορφώνε-
ται κάπως έτσι.

ADVANCED TRAININGΑ
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ΣΤΗΘΟΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις ίσιου πάγκου με μπάρα 5  10, 10, 10, 8, 6

Πιέσεις πάγκου με μπάρα στον επικλινή 6 10, 10, 10, 8, 6, 6

Εκτάσεις αλτήρων στον επικλινή 3 12

Διασταυρώσεις τροχαλίας στο cross over 3 15

Βυθίσεις στο δίζυγο 3 15

ΤΡΙΤΗ

ΠΛΑΤΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Κωπηλατική με μπάρα από σκυφτή θέση 5  10, 10, 10, 8, 6

Άρσεις θανάτου 6 10, 10, 10, 8, 6

Εμπροσθολαίμιες έλξεις τροχαλίας 3 15

Κωπηλατική στο σταυρό 3 15, 12, 12

Οπισθολαίμιες έλξεις τροχαλίας 3 12

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΑ           
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις στην πρέσα 5  10, 10, 10, 8, 6

Βαθύ κάθισμα 6 10, 10, 10, 8, 6, 6

Εκτάσεις τετρακέφαλων στο μηχάνημα 3 15

Προβολές με αλτήρες 3 10 

ΔΙΚΕΦΑΛΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Άρσεις θανάτου με αλύγιστα πόδια 5 10, 10, 10, 8, 6

Κάμψεις μηριαίων δικέφαλων ξαπλωτός 
στο μηχάνημα 3 15

Κάμψεις μηριαίων δικέφαλων όρθιος στο 
μηχάνημα 3 15

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Εκτάσεις στη μηχανή προσαγωγών 3 10

ΓΑΜΠΕΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Εκτάσεις γαμπών όρθιος 3 10

Εκτάσεις γαμπών καθιστός 3 10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΜΟΙ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις ώμων με αλτήρες καθιστός 5  10, 10, 10, 8, 6

Οπισθολαίμιες πιέσεις στο smith 4 10, 10, 8, 6

Πλάγιες εκτάσεις αλτήρων 3 15

Προτάσεις αλτήρων 3 12

Εκτάσεις για πίσω ώμους 3 15  

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Ανασηκώσεις τραπεζοειδών με μπάρα 4 10, 8, 6, 6

Ανασηκώσεις τραπεζοειδών με αλτήρες 3 15
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ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΙΚΕΦΑΛΑ           
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Κάμψεις δικέφαλων με μπάρα όρθιος 5 10, 10, 10, 8, 6

Κάμψεις αλτήρων εναλλάξ 3 15, 12, 12

Κάμψεις αυτοσυγκέντρωσης 3 15, 12, 12

ΤΡΙΚΕΦΑΛΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις ίσιου πάγκου κλειστή λαβή 5 10, 10, 10, 8, 6

Πιέσεις στην τροχαλία με ίσια λαβή 3 15

Εκτάσεις πάνω από το κεφάλι με αλτήρα 
με το ένα χέρι 3 12

ΠΗΧΕΙΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Κάμψεις καρπού με μπάρα 3 15

Ανάποδες κάμψεις καρπού με αλτήρα 3 15

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ *
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Ροκανίσματα με βάρη 3 20

Ανάποδα ροκανίσματα 3 20

* Κάνουμε 2 φόρες εβδομάδα
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ΣΤΗΘΟΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις ίσιου πάγκου με 
μπάρα στο smith

(η μπάρα να κατεβαίνει λίγο 
πιο κάτω από το λαιμό 

πιάνοντας κλειστεί λαβή στο 
ύψος των ώμων)

5  10, 10, 10, 8, 6

Πιέσεις ίσιου πάγκου με 
μπάρα στο smith

(ξεκολλήματα βάζουμε τους 
ορθοστάτες στο ύψος του 
στήθους περίπου ώστε η 

μπάρα να σταματήσει λίγο 
πιο πάνω από το στήθος από 
αυτό το σημείο πιέζουμε την 

μπάρα και μετά την αφήνουμε 
να πέσει στους ορθοστάτες και 

επαναλαμβάνουμε) 

6 10, 10, 10, 8, 6, 6

Διασταυρώσεις τροχαλίας 
στο cross over 3 15

Βυθίσεις στο δίζυγο 3 15

ΔΙΚΕΦΑΛΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Κάμψεις δικέφαλων 
με μπάρα όρθιος 

στην τροχαλία κλειστή λαβή
5 10, 10, 10, 8, 6

Κάμψεις στην τροχαλία πάνω 
από το κεφάλι ένα χέρι 3 15, 12, 12

Κάμψεις στην τροχαλία πλάτης 3 15, 12, 12

ΤΡΙΤΗ

ΠΛΑΤΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Κωπηλατική με μπάρα από σκυφτή θέση
στο smith ανάποδη λαβή 5  10, 10, 10, 8, 6

Κωπηλατική στο σταυρό 6 10, 10, 10, 8, 6, 6

Εμπροσθολαίμιες έλξεις τροχαλίας 
κλειστή λαβή 3 15

Κωπηλατική στο μηχάνημα με ίσια μπάρα 
ανοιχτή λαβή 3 15, 12, 12

Οπισθολαίμιες έλξεις τροχαλίας 3 12

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΑ           
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις στην πρέσα τα πέλματα ανοιχτά 
και οι μύτες να κοιτάνε προς τα έξω 5  10, 10, 10, 8, 6

Βαθύ κάθισμα μπρός στο smith 6 10, 10, 10, 8, 6, 6

Εκτάσεις τετρακέφαλων στο μηχάνημα 3 15

Προβολές προς τα πίσω στο smith 3 10 

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Εκτάσεις στη μηχανή προσαγωγών 3 10

ΓΑΜΠΕΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Εκτάσεις γαμπών όρθιος 3 10

Εκτάσεις γαμπών καθιστός 3 10
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Τον τρίτο μήνα το ποσοστό του λίπους είναι πλέον σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα ειδικά σε αθλητές που φιλοδοξούν 
να πιάσουν πολύ καλή φόρμα, πρέπει οπωσδήποτε τον 
τρίτο μήνα έχουν χαμηλό ποσοστό λίπους. Αυτό βεβαία 
εγκυμονεί κίνδυνους για την υγεία μας επειδή είμαστε 
πολύ επιρρεπείς στους τραυματισμούς αυτήν την περίο-
δο, γιαυτό λοιπόν το πρόγραμμα από εδώ και πέρα είναι 
συγκεκριμένο και ακόμα πιο ασφαλές, το μόνο που δεν 
θέλουμε από εδώ και πέρα είναι ένας τραυματισμός που 
θα καταστρέψει όλους τους κόπους μας.

Όπως είπαμε και πριν σε αυτό το σημείο το πρόγραμ-
μα είναι συγκεκριμένο αλλάζει όλη η τακτική της προπόνη-
σης, αλλάζουμε τις βασικές ασκήσεις δουλεύοντας συγκε-
κριμένες γωνίες (οι ασκήσεις σε αυτό το σημείο δεν είναι 
πολύ συνηθισμένες), αυτό θα μας βοηθήσει να φανεί ο μυς 
δουλεμένος από όλες τις γωνίες. Επίσης εκτός από την τα-
κτική της προπόνησης αλλάζουμε και το Σπλιτ, χωρίζουμε 
τα πόδια σε 2 μέρη την πρώτη μέρα παίζουμε τετρακέφαλα 
και την δεύτερη μέρα μηριαία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
τα πόδια είναι το μισό σώμα μας οπότε χρειάζονται περισ-
σότερη δουλεία από κάθε άλλο σημείο. Ας δούμε λοιπόν 
πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα αυτόν τον μήνα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΜΟΙ           
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις Arnold με αλτήρες καθιστός 5 10, 10, 10, 8, 6

Οπισθολαίμιες πιέσεις στο smith 4 10, 10, 8, 6

Πλάγιες εκτάσεις στην τροχαλία 
με το ένα χέριι 3 15

Προτάσεις με μπάρα οι παλάμες να
κοιτούν προς τα πάνω 3 12

Εκτάσεις για πίσω ώμους στο cross over 
από ψηλά 3 15

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Ανασηκώσεις τραπεζοειδών με μπάρα 4 10, 8, 6, 6

Ανασηκώσεις τραπεζοειδών με αλτήρες 3 15

ΤΡΙΚΕΦΑΛΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις στην τροχαλία με σχοινί 5 10, 10, 10, 8, 6

Εκτάσεις στην τροχαλία πάνω από το 
κεφάλι ένα χέρι 3 15

Κick backs οι παλάμες να κοιτούν προς τα 
πάνω με το ένα χέρι 3 12

ΠΗΧΕΙΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Κάμψεις καρπού με μπάρα 3 15

Ανάποδες κάμψεις καρπού με αλτήρα 3 15

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΗΡΙΑΙΑ ΔΙΚΕΦΑΛΑ           
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Άρσεις θανάτου με αλύγιστα πόδια με 
αλτήρες τα πόδια ενωμένα 5 10, 10, 10, 8, 6

Κάμψεις μηριαίων δικέφαλων ξαπλωτός 
στο μηχάνημα 3 15

Κάμψεις μηριαίων δικέφαλων όρθιος
στο μηχάνημα 3 15

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Εκτάσεις στη μηχανή προσαγωγών 3 10

ΓΑΜΠΕΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Εκτάσεις γαμπών όρθιος 3 10

Εκτάσεις γαμπών καθιστός 3 10

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ *
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Ροκανίσματα με βάρη 3 20

Ανάποδα ροκανίσματα 3 20

* Κάνουμε 2 φόρες εβδομάδα



52  ΜΑΡΤΙΟΣ

Στον τέταρτο και τελευταίο μήνα της προετοιμασίας 
μας φτάνουμε πλέον στην τελική ευθεία, ο τελικός στό-
χος είναι πολύ κοντά. Κανονικά αυτήν την στιγμή πρέπει 
να είμαστε ήδη έτοιμοι για την σκηνή (καλύτερα να είμα-
στε έτοιμοι πιο πριν και να περιμένουμε μέχρι να έρθει 
ώρα για το τελικό φινίρισμα). 

Σε αυτό το σημείο η προπόνηση με τα βάρη δεν μας 
προσφέρει και πολλά πράγματα, παρά μόνο μια βοήθεια 
ώστε να κρατήσουμε μυϊκό ιστό για να μην καταβολια-
στούμε από την υπερβολική δίαιτα και την αερόβια, άλ-
λωστε η ενεργεία μας αυτήν την περίοδο δεν μας επιτρέ-
πει να κάνουμε και πολλά πράγματα στην προπόνηση. 
Δεν χρειάζεται πλέον να δουλέψουμε συγκεκριμένες γω-
νίες η διαφορετικές μυϊκές ίνες, ότι κάναμε κάναμε δεν 
περιμένουμε τον τελευταίο μήνα να φτιάξουμε το σώμα 
μας. Δυο σετ σε κάθε άσκηση είναι αρκετά για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες μας, αλλά αυτά τα σετ όμως πρέπει να 
τα παίξουμε βαριά αλλιώς δεν θα είναι εφικτό να κρατή-
σουμε μυς. Αν είμαστε ήδη έτοιμοι, ίσως σε αυτό σημείο 
πρέπει να μειώσουμε λίγο την αερόβια η να κάνουμε ένα 
διάλειμμα από αυτήν, γιατί υπάρχει περίπτωση να κου-
ράσουμε το σώμα μας και εκείνο να αντιδράσει βγάζο-
ντας υποδόρια νερά. 

Τελευταία Εβδομάδα – Δευτέρα Και Τρίτη: Απο-
γλυκογόνωση

Η τελευταία εβδομάδα είναι και η σημαντικότερη 
στην προετοιμασίας μας, αν όλα πάνε καλά μπορούμε 
να βγούμε ακόμα και 40% καλύτεροι, αν όμως κάτι πάει 
στραβά μπορεί να χαλάσει όλη η προετοιμασία μας γι-
αυτό το λόγο λοιπόν αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι 
συγκεκριμένα. Ο σκοπός της απογλυκογόνωσης είναι 
να αδειάσουμε και τα τελευταία αποθέματα νερού μέσα 
στους μυς, ώστε αργότερα στην υπερπλήρωση οι μυς 
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ΣΤΗΘΟΣ           
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις ίσιου πάγκου με μπάρα 4  10, 10, 10, 6

Πιέσεις πάγκου με μπάρα στον επικλινή 4 10, 10, 10, 6

Εκτάσεις αλτήρων στον επικλινή 2 12, 6

Διασταυρώσεις τροχαλίας στο cross over 2 12, 6

ΔΙΚΕΦΑΛΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Κάμψεις δικέφαλων με μπάρα όρθιος 4 10, 10, 10, 6

Κάμψεις αλτήρων εναλλάξ 2 11, 16

ΤΡΙΤΗ

ΠΛΑΤΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Κωπηλατική με μπάρα από σκυφτή θέση 4  10, 10, 10, 6

Άρσεις θανάτου 5 10, 10, 10, 6, 6

Εμπροσθολαίμιες έλξεις τροχαλίας 2 12, 6

Κωπηλατική στο σταυρό 2 12, 6

Οπισθολαίμιες έλξεις τροχαλίας 2 12, 6

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΑ           
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις στην πρέσα 4  10, 10, 10, 6

Βαθύ κάθισμα 4 10, 10, 10, 6

Εκτάσεις τετρακέφαλων στο μηχάνημα 2 12, 6

Προβολές με αλτήρες 3 12, 6 

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Εκτάσεις στη μηχανή προσαγωγών 3 10

ΓΑΜΠΕΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Εκτάσεις γαμπών όρθιος 3 10

Εκτάσεις γαμπών καθιστός 3 10



ΜΑΡΤΙΟΣ  53

να κρατήσουν περισσότερο γλυκογόνο μέσα τους επειδή θα 
αμυνθούν. Σε αυτό το σημείο η προπόνηση είναι κυκλική, κά-
νουμε δηλαδή όλα τα σημεία σε κάθε προπόνηση εκτός από 
πόδια όπου πρέπει να τα αφήσουμε να ξεκουραστούν και να 
ξεμπουκώσουν. Η μυϊκή ομάδα που χρειάζεται περισσότερο 
άδειασμα την προπονούμε περισσότερο κάνοντας πιο πολλά 
σετ ώστε αργότερα στην υπερπλήρωση να κρατήσει ακόμα 
περισσότερο νερό μέσα στους μυς. Κάνουμε από μια άσκη-
ση για κάθε μυϊκή ομάδα από τέσσερα σετ για τις μεγάλες 
μυϊκές ομάδες και τρία για τις μικρές. Δεν χρειάζεται να προ-
πονηθούμε ως κόπωση, το αν θα κάνουμε αερόβια εξαρτάται 
από τι κατάσταση είμαστε.

Στην υπερπλήρωση δεν κάνουμε προπόνηση γιατί πρέ-
πει να αφήσουμε το σώμα μας να αναρρώσει και να γεμί-
σει σωστά. Στους αγώνες κάνουμε μόνο ζέσταμα λίγο πριν 
βγούμε στην σκηνή και πατάμε κάποιες πόζες.

Καλή επιτυχία!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΜΟΙ           
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις ώμων με αλτήρες καθιστός 4 10, 10, 10, 6

Πλάγιες εκτάσεις αλτήρων 2 12, 6

Προτάσεις αλτήρων 2 12, 6

Εκτάσεις για πίσω ώμους 2 12, 6

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Ανασηκώσεις τραπεζοειδών με μπάρα 2 10, 6

Ανασηκώσεις τραπεζοειδών με αλτήρες 2 12, 6

ΤΡΙΚΕΦΑΛΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Πιέσεις ίσιου πάγκου κλειστή λαβή 4 10, 10, 10, 6

Πιέσεις στην τροχαλία με ίσια λαβή 2 12, 6

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΜΗΡΙΑΙΑ ΔΙΚΕΦΑΛΑ           
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Άρσεις θανάτου με αλύγιστα πόδια 4 10, 10, 10, 6

Κάμψεις μηριαίων δικέφαλων ξαπλωτός 
στο μηχάνημα 2 12, 6

Κάμψεις μηριαίων δικέφαλων όρθιος
στο μηχάνημα 2 12, 6

ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Εκτάσεις στη μηχανή προσαγωγών 3 10

ΓΑΜΠΕΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Εκτάσεις γαμπών όρθιος 3 10

Εκτάσεις γαμπών καθιστός 3 10

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ *
ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Ροκανίσματα με βάρη 3 20

Ανάποδα ροκανίσματα 3 20

* Κάνουμε 2 φόρες εβδομάδα
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IFBB Sacramento Pro 2009Α
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Καλύψη Αγώνων Aπό Tην Oμάδα Tου Bodybuilders.gr

Διεθνής Αγώνας

7 Νοεμβρίου 2009

Μανώλης Καραμανλάκης

PRO
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Στο κατάμεστο “Crest Theater” του Σακραμέντο στην Kαλιφόρνια, 
έλαμψε για μια ακόμη φορά το νέο αστέρι του ελληνικού διεθνούς 
επαγγελματικού bodybuilding, ο εξαίσιος Μανώλης Καραμανλά-
κης. 

Η ομάδα της πιο δημοφιλούς και μεγαλύτερης ιστοσελίδας για 
bodybuilding στην Ελλάδα, Bodybuilders.gr, ταξίδεψε στο μακρι-
νό Sacramento για μια ακόμη αποκλειστική κάλυψη αγώνων με 
συμμετοχή Έλληνα αθλητή.

Ήταν μια πανέμορφη μέρα για όλους τους οποίους απολαμβά-
νουν το άθλημα του Bodybuilding. Το θέατρο Crest, χωρίς καμία 
άδεια θέση, έδειξε ότι παρ όλη την οικονομική κρίση, το άθλημα 
μας κρατά γερά και πιο δυνατό από ποτέ. Περισσότεροι από 200 
αθλητές και αθλήτριες έδωσαν το παρών, σε ερασιτεχνικό και 
επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, στον 2ο μόλις επαγγελματικό του αγώ-
να μέσα σε τρεις μήνες, και μετά από ένα πολύωρο ταξίδι από 
το μακρινό Βόλο, κατάφερε για μία ακόμη φορά να πλασαριστεί 
στους 15 καλύτερους αθλητές του αγώνα, κάνοντας όλους τους 
Έλληνες υπερήφανους για μια τέτοια εθνική επιτυχία. 

Ο Μανώλης, παρουσίασε ένα πολύ πιο ογκώδες μυικό σύνολο, 
φανερά βελτιωμένος και πιο γεμάτος από τον προηγούμενο του 
αγώνα στο Atlantic City.
Πατήστε εδώ για την κάλυψη

Από την μπροστινή διπλή δικεφάλων μέχρι και την τερατώδη 
most muscular, ο Έλληνας αθλητής κατάφερε να αποδείξει ότι 
ανήκει με τους καλύτερους του αθλήματος σε διεθνές επίπεδο. 
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Το καταπληκτικό ποζάρισμα του Μανώλη, με ένα 
πολύ δυνατό κομμάτι από Linkin Park, ξεσήκωσε 
το πλήθος και κέρδισε ένα μεγάλο χειροκρότημα 
από όλους τους θεατές. 

Ήταν ένας πολύ σημαντικός αγώνας για έναν 
τόσο νέο Έλληνα αθλητή. Με την πάροδο του 
χρόνου και τις συνεχής  βελτιώσεις , είμαστε σί-
γουροι ότι ο Μανώλης θα φτάσει ακόμη πιο ψηλά. 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούγεται το όνο-
μα της Ελλάδας και σε επαγγελματικούς αγώνες 
bodybuilding. 

Προσπάθειες σαν αυτή του Μανώλη βοηθούν το 
άθλημα μας θα κερδίζει όλο και περισσότερη δύ-
ναμη και θα προσελκύει νέα παιδιά να ασχολη-
θούν σοβαρά με το ερασιτεχνικό bodybuilding.

Από τη μεριά μας, ευχόμαστε στον Μανώλη, ότι 
το καλύτερο, να είναι πάντα υγιείς και με τα τε-
ράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα δύναμης 
που διαθέτει να καταφέρει να φτάσει στα υψηλό-
τερα σκαλιά του bodybuilding, μέχρι και το Mr. 
Olympia. 

Υποσχόμαστε ότι θα είμαστε εκεί καθ’όλη τη δι-
αδρομή για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και 
να θαυμάσουμε έναν υπέροχο αθλητή και άν-
θρωπο, έναν πανάξιο πρεσβευτή του ελληνικού 
Bodybuilding στο εξωτερικό. 

IFBB Sacramento Pro 2009Α
ΓΩ

Ν
ΕΣ
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Pavol Jablonicky – Manolis Karamanlakis – Martin Kjellstrom
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Robert Pietrkowicz - Kris Dim - Toney Freeman - Ed Nunn - Craig Richardson

Markus Becht - Manolis Karamanlakis - Frederic Sauvage

IFBB Sacramento Pro 2009Α
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Toney Freeman
2. Craig Richardson
3. Robert Pietrkowicz
4. Kris Dim
5. Ed Nunn
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ BODYBUILDING από τους Γιάννη Κερκινέ και Πέτρο Θωμαΐδη

Το «Μίστερ Αθήναι 1966» μέσα από τα μάτια ενός 
μεγάλου ιστορικού αρχείου σωματικής διάπλασης.

Το ιστορικό αρχείο της εφημερίδας 
«Αθλητική Ηχώ» πρόσφατα έγινε δι-

αθέσιμο στο ευρύ κοινό στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.athlitikihxo.gr. Το 
αρχείο περιέχει σκαναρισμένα και δια-
θέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα 
φύλλα μεταξύ των ετών 1945-2007, ένα 
τιτάνιο έργο το οποίο συγχρηματοδοτή-
θηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης.

«Σκαλίζοντας» τα παλαιά φύλλα της 
Αθλητικής Ηχούς, βρήκαμε αρκετές 
αναφορές στο bodybuilding ήδη από το 
1962. Όμως, το αποκορύφωμα της προ-
βολής του αθλήματος της σωματικής δι-
άπλασης στη δεκαετία του ’60 δεν ήταν 
άλλο από την κάλυψη του πρώτου επί-
σημου ελληνικού αγώνα bodybuilding, 
του «Μίστερ Αθήναι 1966», υπό την αι-
γίδα της IFBB. Η εφημερίδα (μπερδεύ-
οντας ακόμα και η ίδια συχνά τις λέξεις 
«μπόντι μπίλντιγκ» και «μπόντι μπίλ-
ντερ») αποτελεί ίσως το μοναδικό μέσο 
ενημέρωσης του κοινού γιαυτό το νέο 
άθλημα, και αφιερώνει αρκετές της σελί-
δες μέσα στο έτος για να προβάλλει τους 
πρώτους αυτούς αγώνες. Φαινόμενο ιδι-
αίτερα αξιοσημείωτο, μιας και σήμερα 
το bodybuilding είναι σχεδόν πλήρως 
ξεχασμένο από το πλήθος, πλέον, των 
ελληνικών αθλητικών εφημερίδων. 

«Δια πρώτην φοράν εις την Ελλάδα μία 
παγκοσμίως γνωστή αθλητική οργάνωσις 
διοργανώνει μεγάλους αγώνες σχετικούς 
με ένα καινούργιο σπορ, σχεδόν άγνωστο 
ακόμα στο πλατύ ελληνικό κοινό. Τούτο 
ονομάζεται «Μπόντυ-μπίλντερ» (sic) και 
κατά λέξιν μεταφράζεται «σωματοδομική». 
Αποβλέπει εις την ομοιόμορφον και αρμο-
νικήν ανάπτυξι του σώματος δια καταλλή-
λων ασκήσεων ενοργάνου γυμναστικής. Το 
σπορ αυτό έχει ήδη κατακτήσει τον κόσμο 
και εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα. Αν 
και κάπως αργά ήλθε επι τέλους και στην 
Ελλάδα. Όπως σε κάθε σπορ οι αθλούμε-
νοι προσπαθούν να επιτύχουν ορισμένα 
ρεκόρ και να νικήσουν σε αγώνες. Έτσι και 
με την σωματοδομική οι αθλούμενοι επιδι-
ώκουν να αποκτήσουν ένα όγκο σώματος, 
ο οποίος είναι συνάρτησις της εκ φύσεως 
κατασκευής του σώματος που να συνδυά-
ζει ιδεώδεις αναλογίες και να προκαλεί την 
αίσθηση του εντυπωσιασμού στο μάτι. 
Απαιτώντας, λοιπόν οι σωματοδόμοι ένα 
εμφανίσιμο σώμα όπως είναι φυσικό λαμ-
βάνουν μέρος στους ανάλογους αγώνες 
οι οποίοι θα αναδείξουν τους καλύτερους. 
Οι αγώνες αυτοί είναι γνωστοί ως διαγω-
νισμοί δια την ανάδειξιν του «Μίστερ Ευ-
ρώπη» π.χ. ή του «Μίστερ Υφήλιος», κ.λ.π. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να 
γίνονται πριν το 1940.» 

Πέρα από την ανάδειξη του πρώτου 
«Μίστερ Αθήναι», η βραδιά θα περιείχε 
μεταξύ άλλων αγώνες πιέσεων πάγκου 
(για όσους έχουν ρεκόρ τουλάχιστον 
130 κιλά), κάμψεων δικεφάλων με μπά-
ρα (για ρεκόρ τουλάχιστον 80 κιλών), και 
χειροπάλης (μπρα ντε φερ πεντάλεπτης 
διάρκειας). Αξιοσημείωτη είναι η παρα-
τήρηση του συντάκτη ο οποίος προσπα-
θεί να προλάβει οποιοδήποτε χλευασμό 
για το ποιόν των αγωνιζομένων: 

«Διαγωνισμός δια την ανάδειξιν του πρώ-
του Μίστερ Αθήναι 1966, εις τον οποίον θα 
ληφθή υπ’όψιν και η μόρφωσις των υπο-
ψηφίων με μικρόν φυσικά συντελεστήν. 
Τούτο γίνεται διότι ο διαγωνισμός θα τε-
λεσθή εις τα πλαίσια του αρχαίου ρητού 
«νους υγιής εν σώματι υγιεί». Διότι δεν εί-
ναι δυνατόν ποτέ να μην εκτιμήση κανείς 
ένα σπουδαστήν του Πανεπιστημίου ή του 
Πολυτεχνείου π.χ., ο οποίος αφού ηνάλω-
σε έτη ολόκληρα δια τας σπουδάς του είχε 
τον ηρωισμόν να γυμνασθή συγχρόνως 
και να επιδείξη κάτι το αξιοθαύμαστον, 
καθ’ήν στιγμήν ένας άλλος υποψήφιος 
δεν είχεν παρά μόνην ασχολίαν του την 
γυμναστικήν. Με δύο λόγια είναι σαφές 
ότι επί ισοβαθμούντων κερδίζει ο πλέον 
μορφωμένος. Πάντως ας μην ανησυχούν 
ορισμένοι εκ των υποψηφίων. Ο καλύτε-
ρος θα νικήσει.»

ΙΣ
ΤΟ

ΡΙ
Κ

Α

Η πρώτη ανακοίνωση του «Μίστερ Αθήναι 1966», στο φύλλο της 12ης Ιανουαρίου 1966 της 
Αθλητικής Ηχούς. Οι αγώνες τελικά έγιναν στα τέλη Μαρτίου.
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Στο φύλλο της 17ης Φεβρουαρίου 
1966, περίπου έναν μήνα πριν τους 
αγώνες, εμφανίζεται στην Αθλητική Ηχώ 
ένα αναλυτικό άρθρο το οποίο εξηγεί 
ίσως για πρώτη φορά στο ελληνικό 
αναγνωστικό κοινό τι ακριβώς είναι 
αυτό το «νέο ωραίο άθλημα» το οποίο 
καλείται μποντιμπίλντινγκ. Εκεί γίνεται 
διαχωρισμός μεταξύ των αρσιβαριστών, 
των bodybuilders και όσων κάνουν 
βάρη για να βελτιωθούν στο άθλημά 
τους. Δίνονται αρκετές διευκρινίσεις για 
τον τρόπο προπόνησης με βάρη, και 
εξηγείται ότι το bodybuilding αποτελεί 
άθλημα, όχι καλλιστεία:

«Δεν πρόκειται περί καλλιστείων. Πρό-
κειται περί αγώνων. Εάν οι αγωνιζόμενοι 
αθληταί ήσαν εκ φύσεως ως εμφανίζονται, 
και δεν υπήρχε άθλημα, τότε θα λέγαμε 
καλλιστεία. Αλλά άθλημα υπάρχει. Με αρ-
χές, κανονισμούς και λεπτομέρειες που 
τρομάζουν τον ανίδεο. Σήμερα το μπο-
ντυμπίλντιγκ έχει αναχθή καθαρώς εις επι-
στήμην με συγχρόνους μεθόδους προπο-
νήσεως, διαίτης, κλπ. Εις τους γυναικείους 
διαγωνισμούς καλλονής αρμόζει η λέξις 
καλλιστεία διότι οι υποψήφιες εγεννήθη-
σαν καλλονές, δεν έγιναν με γυμναστική. 
Αντιθέτως με τους μποντυμπίλντερς οι 
περισότεροι εκ των νικητών των αγώνων 
μποντυμπίλντιγκ κάποτε ήταν αδύνατοι 
και ασθενικοί. Με τη σκληρή όμως και συ-
στηματική προπόνηση κατόρθωσαν να 
επιτύχουν επιδόσεις αξιοθαύμαστους και 
να κατακτήσουν τους τίτλους του «Μίστερ 
Αμέρικα» ή «Μίστερ Υφήλιος», π.χ.(...) Γενι-
κότερα όμως οι ασχολούμενοι με το μπο-
ντυμπίλντιγκ δεν αποβλέπουν οπωσδήπο-
τε να γίνουν Μίστερ. Το άθλημα αυτό είναι 
για όλους μικρούς και μεγάλους. Η μικρή 
ή μεγάλη ανάπτυξις του μυϊκού συστήμα-
τος είναι κάτι που ενθουσιάζει όλους και 
ουδείς είναι δυνατόν να αμφισβητήσει το 
ότι αυτό συμβάλλει θετικά στη διατήρηση 
μιας καλής υγείας χωρίς να υπολογίσωμε 
τον σπουδαιότερο ψυχολογικό παράγο-
ντα που ονομάζεται αυτοπεποίθησις.»

Στο ίδιο άρθρο επιβεβαιώνεται η Δευτέρα 
28η Μαρτίου του 1966 ως η ημερομηνία 
διεξαγωγής του «Μίστερ Αθήναι 1966» 
και ο τόπος διεξαγωγής (με αριθμημένα 
εισιτήρια!), το θέατρο «Γκλόρια» στην 
οδό Ιπποκράτους 7, ανακοινώνεται στο 
φύλλο της 8ης Μαρτίου:

«Δια τους νικητάς έχουν αθλοθετηθή υπό 
της «Γουάιντερ Ελλάς» ελληνικής αντι-
προσωπείας της αμερικανικής «Γουάιντερ 
Μπάρμπελ Κόμπανυ» η οποία παράγει ως 
γνωστόν είδη ενοργάνου γυμναστικής και 
τροφές αθλητών, 15 κύπελλα, 40 επίχρυσα 
μετάλλια, 40 διπλώματα. (...) Τα εισιτήρια 
(όλα ηριθμημένα) προπωλούνται με τα-
χύτατον ρυθμόν εις το ταμείον του θεά-
τρου».

Η 28η Μαρτίου φθάνει, και η Αθλητική 
Ηχώ διαφημίζει για μια ακόμα φορά τον 
αγώνα στις σελίδες της:

Όπως μας ενημερώνει η 
Αθλητική Ηχώ ανήμερα του 
αγώνα (28 Μαρτίου 1966), η 
«ελλανόδικος επιτροπή» των 
αγώνων είναι η εξής:

«Πρόεδρος: Ανδρέας Ζαπατίνας, Διευθυ-
ντής της IFBB για την Ελλάδα και διευθυ-
ντής Γουάιντερ Ελλάς.
Μέλη: Γεώργιος Λιβέρης, Δημοσιογράφος, 
Γεν. Γραμματεύς Τ.Ε. Άρσεως Βαρών, εκ-
πρόσωπος ΕΟΦΠ.
Αλέκος Μεσσήνης, καθηγητής Σωματικής 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δι-
πλωματούχος Αγγλίας και Σουηδίας.

Χριστόφορος Μαριάκης, προπονητής Άρ-
σεως Βαρών, Διεθνής κριτής, διπλωματού-
χος του Ινστιτούτου Γουάιντερ Αμερικής 
και Φαγκό Γαλλίας. Αυθεντία στα θέματα 
μπόντυ-μπίλντιγκ..

Φύλλο 17ης Φεβρουαρίου 1966: «Το μπόντυ μπίλντιγκ κατακτά την Ελλάδα».

Η ανακοίνωση του χώρου διεξαγωγής του 
Μίστερ Αθήναι 1966.

Το έπαθλο 
του Μίστερ Αθήναι 1966

Φύλλο Αθλητικής Ηχούς 28ης Μαρτίου 1966.
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Νικητής, και πρώτος Μίστερ Αθήναι 1966, ο Αντώνης Λιβάνιος:

Αθλητική Ηχώ, φύλλο 29ης Μαρτίου 1966. Ο πρώτος «Μίστερ Αθήναι» Αντώνης Λιβάνιος 
δίπλα στον τότε πρόεδρο της ελληνικής IFBB, 

Ανδρέα Ζαπατίνα.

Οι εννέα αθλητές των τελικών παρατεταγμένοι στη σκηνή του θεάτρου «Γκλόρια».

ΕΛΛΗΝΙΚΟ BODYBUILDINGΙΣ
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Ανδρέας Σιζόπουλος, προπονητής Άρ-
σεως Βαρών, Διεθνής κριτής, μέλος της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Άρσεως Βαρών, 
Διπλωματούχος «Στρένγκθ εντ Χελθ» Αγ-
γλίας. Αυθεντία του αθλήματος μπόντυ-
μπίλντιγκ.
(...)Έχουν κληθή να παραστούν εκπρόσω-
ποι των γραμμάτων, τεχνών και αθλητι-
σμού.»

Εννέα αθλητές αγωνίστηκαν για τον 
τίτλο του πρώτου Μίστερ Αθήναι:

Ελευθέριος1.  Χαλιός
Φίλιππος Στεφανίδης2. 
Ιωάννης Κωστογλάκης3. 
Αλέξανδρος Λημναίος4. 
Γεώργιος Σιδέρης5. 
Βασίλειος Μπουζιάνας6. 
Αντώνιος Λιβάνιος7. 
Γεώργιος Μποτίνης8. 
Σπύρος Κουρ9. μούλης

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα επιτυχής και 
προκάλεσε ενθουσιασμό. Ήταν η αρχή 
της καθιέρωσης του μπόντι μπίλντιγκ 
στην Ελλάδα. Ο αντίκτυπος πέρασε 
και τα σύνορα της χώρας. Αίσθηση 
προκάλεσε το ολοσέλιδο αφιέρωμα του 
τεύχους Οκτωβρίου 1966 (σελ.48) του 
περιοδικού «Mr. America» στο πρώτο 
Μίστερ Αθήνα.

Η Αθλητική Ηχώ περήφανα δείχνει 
στο ελληνικό κοινό φωτογραφία της 
εν λόγω σελίδας όπου διθυραμβικά 
παρουσιάζονται στο αμερικάνικο πε-
ριοδικό οι πρώτοι ελληνικοί αγώνες της 
IFBB. Η φωτογραφία αυτή, παρά την 
κακή της ποιότητα, μεταδίδει ακόμα 
και σήμερα τον ενθουσιασμό των Αμε-
ρικάνων για τον πρώτο επίσημο ελληνικό 
αγώνα σωματικής διάπλασης.

Όπως μας ενημερώνει η Αθλητική Ηχώ 
της 8ης Οκτωβρίου 1966, «οι αγώνες εί-
χαν κινηματογραφηθή και η ταινία, ένα 
δεκάλεπτο ντοκυμανταίρ, προβάλλεται 
τελευταίως με μεγάλη επιwτυχία στους 
κινηματογράφους των Αθηνών και των 
επαρχιών».

Ήταν η πρώτη επαφή του ελληνικού 

κοινού με έναν επίσημο αγώνα σωμα-
τικής διάπλασης. Σήμερα, 45 σχεδόν 
χρόνια μετά, το ευρύ κοινό έχει αποκτή-
σει μακράν περισσότερες οδούς πληρο-
φόρησης για το bodybuilding. Παρόλα 
αυτά, η «μαγεία» της εποχής εκείνης έχει 
χαθεί σε μεγάλο βαθμό. Μακάρι να την 
ξαναβρούμε στο μέλλον.

Το αφιέρωμα του περιοδικού «Μίστερ Αμέρικα» στον πρώτο ελληνικό αγώνα bodybuilding. 
Αξιοσημείωτη η προσέλευση του κοινού όπως φαίνεται στην κάτω δεξιά φωτογραφία.

Αθλητική Ηχώ, φύλλο 8ης Οκτωβρίου 1966.
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