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Εισαγωγή 
Πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί σχετικά με την ενδυνάμωση των μαχητών 

πολεμικών τεχνών. Σίγουρα κάποιες από τις παρακάτω φράσεις μας ακούγονται πολύ 

οικείες: “μην κάνεις βάρη θα σφίξεις και δε θα μπορείς να κινηθείς μετά”, “να κάνεις 

διατάσεις μετά από κάθε προπόνηση για να χαλαρώσουν οι μύες σου”, “αν θες να 

δυναμώσεις ο μόνος σωστός τρόπος είναι οι κάμψεις και οι παραδοσιακές 

οκιναβέζικες ασκήσεις” και πολλά άλλα μη-επιστημονικά αποδεκτά. Τι ισχύει όμως 

στην πραγματικότητα; Η αλήθεια, όπως σε όλα τα πράγματα, είναι κάπου στη μέση. 

Στις μέρες μας με τις περισσότερες πολεμικές τέχνες να έχουν πάρει επαγγελματική 

μορφή και με επιστημονικές έρευνες να γίνονται καθημερινά, είναι εύκολο να 

βγάλουμε σωστά συμπεράσματα. Ας τα δούμε, λοιπόν, ένα ένα.  

Οι πολεμικές τέχνες και ειδικά το Καράτε εντάσσονται μυϊκά στα αθλήματα 

ταχυδύναμης και καρδιοαναπνευστικά μπορούμε να το εντάξουμε στην ίδια 

κατηγορία με τα αθλήματα αθλοπαιδιών, όπως το ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Οι μύες 

μας πρέπει να παράξουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στον μικρότερο δυνατό 

χρόνο. Ένα σπρωχτώ tsuki έχει δύναμη, αλλά δεν έχει ταχύτητα. Ένα χτύπημα με 

επαναφορά πάλι έχει ταχύτητα, αλλά δεν έχει δύναμη. Το καρδιαγγειακό μας 

σύστημα πρέπει να έχει την ικανότητα να αποβάλει το ταχύτερο τα “απόβλητα” 

(γαλακτικό οξύ) της πρώτης κίνησης και να τροφοδοτήσει τα απαραίτητα συστατικά 

στους μύες μας, ώστε να είναι έτοιμοι για την επόμενη μας επίθεση. 
 

Τι επηρεάζει όμως η δύναμη και πως παράγεται; Ο επιστημονικός τύπος της 

ενέργειας είναι  𝑬 =
𝐦𝐯𝟐

𝟐
, όπου m ορίζετε η μάζα του σώματος και v η ταχύτητα 

του. Για να αυξήσουμε τη μάζα που παίρνει μέρος στην κίνηση πρέπει να 

καταφέρουμε να ενεργοποιήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σώματος 

μας. Για παράδειγμα, ένας καρατέκα 80 κιλών δίνει: 
 

α) ένα tsuki από σταθερή θέση χωρίς περιστροφή λεκάνης,  

β) ένα tsuki με περιστροφή της λεκάνης,  

γ) ένα tsuki με περιστροφή της λεκάνης και πίεση της λεκάνης προς τα μέσα. 
 

Στην πρώτη περίπτωση η μάζα είναι ίση με το βάρος του ενός χεριού, δηλαδή 

περίπου 4 κιλά, στη δεύτερη περίπτωση η μάζα είναι ίση με τα μισά του κιλά, δηλαδή 

40, και στην τρίτη περίπτωση χρησιμοποιεί και τα 80 του κιλά. Ας πούμε ότι η 

ταχύτητα v=1 και στις 3 περιπτώσεις. Άρα, ο ίδιος καρατέκα χρησιμοποιώντας το ίδιο 

ενεργειακό νόμισμα, απλά αλλάζοντας την τεχνική του στην πρώτη περίπτωση ασκεί 

δύναμη f=2, στη δεύτερη f=20 και στην τρίτη f=40! Γιατί όπως υπάρχει αυτή η 

μεγάλη απόκλιση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης περίπτωσης;  

Για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ανθρώπινο 

σώμα χωρίζετε και λειτουργεί σε 3 κύρια επίπεδα. Το Οβελιαίο Επίπεδο (sagittal), 

το οποίο κόβει το σώμα ισόποσα σε αριστερό και δεξί μέρος και είναι υπεύθυνο για 

κινήσεις εμπρός και πίσω. Το Μετωπιαίο Επίπεδο (frontal), το οποίο κόβει σώμα 

σε δύο μέρη, πρόσθιο και οπίσθιο και είναι υπεύθυνο για τις πλάγιες κινήσεις. Και 

τέλος, έχουμε το Εγκάρσιο Επίπεδο (transverse), το οποίο κόβει το σώμα σε άνω 

και κάτω μέρος και είναι υπεύθυνο για τις στροφικές κινήσεις. Το σώμα μας 

λειτουργεί καλύτερα και πιο αποτελεσματικά όταν λειτουργεί αντίθετα το κάθε μισό 

που κόβετε από κάθε άξονα. Για παράδειγμα, ένα tsuki κινείται στο οβελιαίο επίπεδο. 

Για να είναι αποτελεσματικό το χτύπημα, το μισό μας σώμα λειτουργεί με κίνηση 

μπροστά (το χέρι που χτυπάει) και το δεύτερο μισό λειτουργεί αντίθετα κάνοντας 

hikite. 
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Το ανθρώπινο σώμα για να 

προστατεύσει τα εσωτερικά όργανα 

από κραδασμούς και ζημιές έχει 

διάφορα σημεία σαν αμορτισέρ. 

Ένα από αυτά τα σημεία είναι η 

μέση μας. Αποτελείται από 5 οστά 

– σπόνδυλους, στους οποίους 

ανάμεσα υπάρχει το μεσοσπονδύλιο 

υγρό, το οποίο μπορούμε να το 

φανταστούμε ως ένα είδος ζελέ. 

Αυτοί οι σπόνδυλοι ονομάζονται 

οσφυϊκοί (lumbar), και σχηματίζουν 

τη λεγόμενη οσφυϊκή καμπύλη. 

Όταν εμείς ανασηκώσουμε τη 

λεκάνη μας προς τα εμπρός και 

πάνω τότε αυτή η καμπύλη που 

θυμίζει ένα “ς”, ευθυγραμμίζεται με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

απορροφήσει πια κραδασμούς. 

Γεγονός το οποίο κάνει το σώμα 

μας ενιαίο δίνοντας μας τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε 

ολόκληρη τη μάζα του σώματος 

μας. Αυτή η κίνηση όμως, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε 

και τη δύναμη του εδάφους! 
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Γνωρίζουμε από τη φυσική και τον Τρίτο Νόμο του Νεύτωνα ότι: "Για κάθε δράση 

μιας δύναμης, υπάρχει μια αντίθετη δύναμη αντίδρασης". Αν, λοιπόν, πιέσουμε προς 

τα κάτω (όπως ορίζουν οι κινησιολογικές αρχές παραγωγής δύναμης της World 

Fudokan Federation), η δύναμη που θα ασκήσουμε στο έδαφος, θα επιστέψει σε εμάς 

ακριβώς η ίδια, και αφού δε θα απορροφηθεί από τη μέση μας θα καταλήξει στο 

σημείο κρούσης και θα προστεθεί στο χτύπημα μας. 
 

Όπως είδαμε στον παραπάνω τύπο, τον καθοριστικότερο παράγοντα για ένα χτύπημα 

παίζει η ταχύτητα! Ευτυχώς, έχουμε πολλά εργαλεία για να τη βελτιώσουμε! Πρέπει 

όμως πρώτα να δούμε από τι αποτελείται και πώς λειτουργεί ένας μυς. Κάθε μυς 

αποτελείται από μυϊκές ίνες. Αυτές χωρίζονται σε δύο βασικούς τύπους, τις τύπου 1 ή 

αλλιώς βραδείας συστολής ή ερυθρές μυϊκές ίνες και στις τύπου 2 ή αλλιώς ταχείας 

συστολής ή λευκές μυϊκές ίνες. Οι ερυθρές ίνες έχουν μεγάλη ποσότητα 

μυοσφαιρίνης και συστέλλονται με βραδύ ρυθμό. Αντλούν ενέργεια από το ΑΤΡ, που 

προκύπτει από οξειδωτική φωσφορυλίωση, διότι περιέχουν μεγάλο αριθμό 

μιτοχονδρίων. Οι λευκές ίνες έχουν μεγαλύτερη διάμετρο από τις ερυθρές, 

συστέλλονται γρήγορα, αλλά δεν αντέχουν σε συνεχή βαριά εργασία. Οι λευκές 

μυϊκές ίνες χωρίζονται πάλι σε 2 κατηγορίες. Τις Τύπου ΙΙx, οι οποίες παράγουν την 

περισσότερη δύναμη, αλλά είναι απίστευτα αναποτελεσματικές. Αυτό οφείλεται στην 

υψηλή δραστηριότητα ΑΤΡάσης της μυοσίνης τους, της χαμηλής οξειδωτικής 

ικανότητας και της βαριάς εξάρτησης από τον αναερόβιο μεταβολισμό. Και τις 

Τύπου ΙΙa, οι οποίες είναι γνωστές ως ενδιάμεσες ίνες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

είναι μία μίξη τύπου Ι και τύπου ΙΙx, με συγκρίσιμη ένταση. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εξίσου από το αερόβιο και το αναερόβιο ενεργειακό σύστημα. 

Αυτές οι ίνες έχουν υψηλότερη οξειδωτική ικανότητα και έχουν αυξημένη αντοχή 

στην κόπωση σε σχέση με τις ίνες τύπου IIx. 

 

 

 
 
 

Οι μυϊκές ίνες περιβάλλονται από κινητικό νευρώνα, ο οποίος περίπου στο μέσο της 

μυϊκής ίνας διακλαδώνεται και συνάπτεται στο μέσο κάθε μυϊκές ίνες και ονομάζετε 

τελική κινητική πλάκα. Ο κινητικός νευρώνας μαζί με τις μυϊκές ίνες που νευρώνει 

αποτελούν μια λειτουργική μονάδα, που λέγεται κινητική μονάδα. Η μυϊκή συστολή 

πραγματοποιείται μετά από “ηλεκτρική” εντολή που μεταφέρεται από τον εγκέφαλο 

στην κινητική μονάδα μέσω των νεύρων. Σε κάθε άρθρωση προσφύονται δυο μυϊκές 

ομάδες, οι αγωνιστές και οι ανταγωνιστές μύες. Όταν ο αγωνιστής μυς συσπάτε, ο 

ανταγωνιστής που είναι υπεύθυνος για την ακριβώς αντίθετη κίνηση, δηλαδή, 

απενεργοποιείται. 
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Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό για να είναι ένα χτύπημα πιο γρήγορο (άρα και 

δυνατό), πρέπει να επικεντρωθούμε στην προπόνηση των λευκών μυϊκών ινών, στη 

μυϊκή συναρμογή (πόσο καλά συνεργάζονται αγωνιστές - ανταγωνιστές μύες), στη 

νευρομυϊκή συναρμογή (πόσες μυϊκές ίνες μπορεί να ενεργοποιήσει ένας κινητικός 

νευρώνας) και στον χρόνο αντίδρασης (ο χρόνος που απαιτείτε για να φτάσει το 

ηλεκτρικό ερέθισμα από τον εγκέφαλό στο μυ). Η προπόνηση μας πρέπει να έχει 

στόχο τους παραπάνω παράγοντες. Ας πάρουμε κάθε παράγοντα ξεχωριστά. 

 

 

Λευκές μυϊκές ίνες   
Οι λευκές μυϊκές ίνες έχουν αρκετούς παράγοντες που μπορούν να τις επηρεάσουν, 

όπως η ηλικία, το φύλο, οι ορμόνες και άλλα. Επειδή αυτούς τους παράγοντες δεν 

μπορούμε να τους αλλάξουμε θα ασχοληθούμε μόνο με το προπονητικό κομμάτι. Οι 

συγκεκριμένες ίνες, όπως είπαμε είναι υπεύθυνες για τις εκρηκτικές κινήσεις, οπότε 

πρέπει να κάνουμε τέτοιες κινήσεις, ώστε να τις προπονήσουμε. Για να γίνει πιο 

εύκολα κατανοητό θα αναφερθούμε σε ένα πολύ συχνό λάθος που γίνετε στο καράτε. 

Πολλοί λανθασμένα θεωρούν ότι κάνοντας χαμηλές στάσεις σε σταθερή θέση, θα 

κινούμαστε ταχύτερα ή θα κλωτσάμε δυνατότερα. Σίγουρα οι χαμηλές στάσεις έχουν 

πολλά άλλα πλεονεκτήματα που δεν είναι στιγμή να αναλύσουμε, όμως δεν είναι 

τρόπος εκγύμνασης των ποδιών μας για κάποια εκρηκτική κίνηση, όπως η βάδιση ή η 

κλωτσιά. Αυτό γίνεται γιατί, όπως είπαμε οι λευκές ίνες δεν μπορούν να αντέξουν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε όταν εμείς είμαστε σε χαμηλή στάση στην ουσία 

ενεργοποιούμε και δουλεύουν οι ερυθρές μυϊκές. Όταν όμως θέλουμε να 

μετακινηθούμε πιο γρήγορα ή να κλωτσήσουμε δυνατά χρειαζόμαστε τις λευκές 

μυϊκές ίνες, οι οποίες δεν έχουν προπονηθεί από την προηγούμενη διαδικασία! 

Βέβαια, δεν ισχύει το ίδιο στην περίπτωση γρήγορης μετακίνησης από χαμηλή 

στάση, όπου έχουμε πολύ καλά προπονητικά αποτελέσματα. 
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Για να γίνει πιο εύκολα κατανοητός ο τρόπος ενδυνάμωσης που πρέπει να 

χρησιμοποιούμε θα φέρω ως παράδειγμα κάποιες ασκήσεις τις οποίες θα μπορούσαμε 

να κάνουμε. Αν στόχος μας είναι το κάτω μέρος του σώματος, ώστε να καταφέρουμε 

πιο δυνατές κλωτσιές ή πιο γρήγορη μετακίνηση, μια καλή άσκηση είναι τα 

καθίσματα με αναπήδηση. Σε αυτή την άσκηση έχουμε τα πόδια μας στο άνοιγμα των 

ώμων, χαμηλώνουμε το σώμα μας σαν να θέλουμε να κάνουμε μια χαμηλή kiba dachi 

και από αυτή τη στάση πηδάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Τα σημεία που πρέπει να 

προσέξουμε και σε αυτή την άσκηση αλλά και γενικά στην πλειοψηφία των 

ασκήσεων ενδυνάμωσης είναι: 

a. ο αριθμός των επαναλήψεων: δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 12 επαναλήψεις 

γιατί στις περισσότερες επαναλήψεις ξεκινάμε να προπονούμε διαφορετικό μυϊκό 

μηχανισμό. Για καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να επαναλάβουμε όσα σετ 

θέλουμε. Ο χρόνος ανάμεσα στα σετ πρέπει να είναι από 30 – 60 δευτερόλεπτα.  

b. Αναπνοή: Είναι πολύ βασικό να εκπνέουμε τη στιγμή που παράγουμε το 

μέγιστο έργο. Όπως εκπνέουμε τη στιγμή που χτυπάμε έτσι τη στιγμή που νικάμε 

το βάρος, πρέπει να εκπνέουμε. Μέσα στο θώρακα μας γίνετε μια τεράστια μάχη 

χώρου μεταξύ καρδιάς και πνευμόνων. Τη στιγμή, λοιπόν, που παράγουμε το 

μέγιστο έργο, η καρδιά μας συσπάτε εξίσου δυνατά, ώστε να μας τροφοδοτήσει με 

τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται οι μύες μας για να λειτουργήσουν. 

Αν την ίδια στιγμή οι πνεύμονές μας είναι “φουσκωμένοι” από αέρα 

καταλαβαίνουμε εύκολα πόσο τεράστια πίεση θα δεχθεί η καρδιά μας και πόσο 

επικίνδυνο και μη-αποδοτικό είναι αυτό.  

c. Εύρος κίνησης των αρθρώσεων: Κάθε άρθρωση έχει κάποια “νεκρά” 

σημεία, δηλαδή σημεία στα οποία η συντριπτική πλειοψηφία των μυών 

απενεργοποιείται και την άρθρωση συγκρατούν οι τενόντιοι σύνδεσμοι καθώς και 

οι χόνδροι. Αυτά τα σημεία είναι στο 100% της κίνησης και στο 45%. Για να το 

καταλάβουμε καλύτερα θα πάρουμε ως παράδειγμα την άρθρωση των γονάτων. 

Όταν στεκόμαστε όρθιοι, μπορούμε να μείνουμε έτσι ακόμα και για ώρες χωρίς 

καμία σοβαρή μυϊκή κούραση. Αν όμως βρισκόμαστε σε μία χαμηλή στάση, μετά 

από κάποια ώρα θα νιώσουμε τους μύες μας να κουράζονται, να σφίγγονται και να 

καίνε. Αν προσπαθήσουμε να πάμε χαμηλότερα και το γόνατο μας σχηματίσει 

γωνία μικρότερη των 45 μοιρών, δηλαδή πλέον να καθόμαστε σε εμβρυακή 

στάση, θα νιώσουμε τους μύες μας απενεργοποιούνται. Το να αποφεύγουμε τα 

νεκρά σημεία πέρα από μείωση προπονητικής απόδοσης, είναι υπεύθυνα και για 

μια πληθώρα τραυματισμών. Ένας τέτοιος τραυματισμός είναι το σύνδρομο του 

τενίστα (tennis elbow) στο οποίο, στο πλήρες εύρος της κίνησης οι μύες 

απενεργοποιούνται και ενεργοποιούνται οι σύνδεσμοι, οι οποίοι είναι ανίκανοι να 

απορροφήσουν την ένταση και τους κραδασμούς που δέχεται ο αγκώνας, με 

αποτέλεσμα τη συσσώρευση μικροτραυματισμών. Το πιο αποδοτικό και ασφαλές 

εύρος κίνησης, στο οποίο θα δούμε καλά προπονητικά αποτελέσματα είναι μεταξύ 

170-90 μοιρών ή σε μια κινητική μονάδα με πιο περιορισμένο εύρος κίνησης, 

περίπου 5-10 μοίρες πριν από το τελικό εύρος κίνησης. Τα παραπάνω είναι στην 

ουσία και ο λόγος που ειδικά όσοι έχουν μεγάλες ζώνες δεν πρέπει να έχουν 

τελείως τεντωμένο το πίσω πόδι σε μια zenkutsu dachi.  
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Μυϊκή και νευρομυϊκή συναρμογή  

Αν και πρόκειται για δυο διαφορετικές δεξιότητες, θα τις εξετάσουμε μαζί, γιατί 

προπονητικά καλλιεργούνται με τον ίδιο τρόπο. Ο χρυσός κανόνας είναι να 

αποφεύγουμε τις απομονωτικές ασκήσεις ενδυνάμωσης, όπως για παράδειγμα πιέσεις 

στήθους σε μηχάνημα. Οι κύριοι λόγοι είναι δύο. 
 

Πρώτον, ο μυς τον οποίο γυμνάζουμε δυναμώνει περισσότερο από τον ανταγωνιστή 

μυ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα,  τη στιγμή της κίνησης είτε να μην υπάρχει ο σωστός 

έλεγχος, είτε να μην παράγεται η ανάλογη δύναμη. Ας φανταστούμε ένα tsuki. Τη 

στιγμή που χτυπάμε στο μετωπιαίο επίπεδο οι κυρίως αγωνιστές μύες είναι ο μείζων 

και ελάσσων θωρακικός και ο κυρίως ανταγωνιστής ο ρομβοειδής μυς. Στο οβελιαίο 

επίπεδο έχουμε ως ενέργεια και αγωνιστική κίνηση το tsuki και ανταγωνιστική το 

hikite. Στο hikite οι κύριοι μύες είναι οι προαναφερθέντες αλλά με ακριβώς ίση και 

αντίθετη δράση. Όπως καταλαβαίνουμε, η συνολική παραγόμενη ενέργεια που θα 

έχει η κίνησή μας, θα είναι ανάλογη με το έργο του πιο αδύναμου μυ, γιατί αγωνιστές 

και ανταγωνιστές μύες πρέπει να έχουν την ίδια αλλά αντίθετη ισχύ. Εάν έχουμε 

δυναμώσει απομονωτικά ένα μυ, όπως για παράδειγμα τους θωρακικούς μύες, αν 

είμαστε τυχεροί απλά δε θα δούμε καμία διαφορά. Αν όμως επιμείνουμε σε αυτό τον 

τρόπο ενδυνάμωσης τότε θα έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Οι θωρακικοί μύες, οι 

οποίοι θα είναι πιο ισχυροί απ’ ότι οι ανταγωνιστές τους, θα αρχίσουν να έλκουν τους 

βραχίονες και τους ώμους προς τα μέσα. 

Οι ανταγωνιστές μύες της πλάτης θα προσπαθούν να αντισταθούν, ώστε να 

συγκρατήσουν το σώμα στη σωστή του θέση, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε μια 

συνεχή τάση και ενδεχομένως διάταση. Αυτή η δύσκολη θέση της πλάτης, την κάνει 

να μην μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η συνολική δύναμη μας και ο σωστός έλεγχος των κινήσεων. 
 

Μια καλή λύση για τους λάτρεις του γυμναστηρίου είναι οι ασκήσεις με τροχαλίες, οι 

οποίες μπορούν να μας δυναμώσουν σε όλο το εύρος κίνησης. Επίσης, έχουν το 

πλεονέκτημα επειδή δεν έχουν συγκεκριμένη τροχιά κίνησης, να ενεργοποιούν και 

βοηθητικούς μικρότερους μύες, οι οποίοι προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την 

κίνηση. Έτσι, εκπαιδεύουμε και το νευρικό μας σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε 

ετοιμότητα να ενεργοποιεί ανά πάσα στιγμή τις κατάλληλες μυϊκές μονάδες.  

 Ένα άλλο πολύ σημαντικό εργαλείο ενδυνάμωσης είναι τα λάστιχα γυμναστικής. Τα 

συγκεκριμένα λάστιχα υπάρχουν σε μια αρκετά μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, όπου 

κάθε χρώμα προσφέρει διαφορετική σκληρότητα – αντίσταση, και μπορούμε να 

επιλέξουμε ανάλογα το επίπεδο δυσκολίας που θέλουμε. Τα λάστιχα έχουν δύο 

πλεονεκτήματα. Πρώτον, μπορούμε να ενδυναμώσουμε οποιαδήποτε κίνηση 

θέλουμε, από οποιαδήποτε στάση θέλουμε. 
 

Δεύτερον, όταν το λάστιχο επανέρχεται στη φυσική του θέση, αναγκαστικά 

ενεργοποιεί και τους ανταγωνιστές μύες. Θα αναφέρουμε δυο παραδείγματα για να 

γίνει καλύτερα κατανοητό. Κατά καιρούς έχουμε δει ακόμα και έμπειρους δασκάλους 

και ασκούμενους στην προσπάθεια ενδυνάμωσης τους να πιάνουν έναν αλτήρα ή ένα 

βαρύ αντικείμενο και να εκτελούν κάποιο kata ή κάποια τεχνική. Αυτό είναι ένα 

απαράδεκτο λάθος, το οποίο μπορεί να διορθωθεί με τα λάστιχα γυμναστικής. Ας 

φανταστούμε ότι εκτελούμε από μια σταθερή στάση αλλεπάλληλα tsuki κρατώντας 

μια αντίσταση. Το χέρι μας κινείται στο εγκάρσιο επίπεδο, κάθετα με το σώμα μας. 

Οπότε και το έργο που θέλουμε να παραχθεί βρίσκετε κάθετα με το σώμα μας. 
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Η αντίσταση όμως που κρατάμε, παίρνει την ιδιότητα και το βάρος της από τη 

βαρύτητα, η οποία είναι παράλληλα με το σώμα μας στο μετωπιαίο επίπεδο. Έτσι, 

αντί να δυναμώνει τις κινήσεις μας, δεν προσφέρει τίποτα άλλο από το να χαλάει την 

τεχνική μας. Εάν τώρα αντικαταστήσουμε την αντίσταση με ένα λάστιχο σε κάθε 

χέρι, στα οποία η άλλη άκρη τους βρίσκεται δεμένη σε ένα σταθερό σημείο πίσω μας, 

τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Η αντίσταση του λάστιχου παράγεται από 

την προσπάθεια του να επανέλθει στο φυσικό του μήκος. Έτσι, η αντίσταση του θα 

είναι ίδια με την κίνηση που θέλουμε να δυναμώσουμε. Το άλλο χέρι όμως που 

εκτελεί hikite, δέχεται τη βοήθεια από το λάστιχο με αποτέλεσμα να πηγαίνει πιο 

γρήγορα στην τελική του θέση. Έτσι, εκτός από το κέρδος στη δύναμη, το 

νευρομυϊκό μας σύστημα αναγκάζεται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, την οποία 

όταν καταφέρει να αφομοιώσει μετά από κάποιες προπονήσεις, θα είναι σε θέση να 

ενεργοποιεί τον κατάλληλο ρυθμό ινών, ώστε να επαναλάβει αυτή τη γρήγορη 

κίνηση. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να γυμνάσουμε όποια κίνηση και αν θέλουμε 

είτε δυναμώνοντας τη με τη μορφή αντίστασης, είτε προσαρμόζοντάς τη σε 

μεγαλύτερες ταχύτητες με τη μορφή υποβοήθησης. 
 

Ένας ακόμα τρόπος που μπορεί να γίνει οπουδήποτε, αλλά έχει ένα μεγαλύτερο 

βαθμό δυσκολίας, είναι οι ασκήσεις ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας με το σώμα μας.  

 

Ως ιδιοδεκτικότητα ορίζουμε την ικανότητα να ορίζουμε τη θέση του σώματος μας 

στον χώρο, να καθορίζουμε με ακρίβεια τις κινήσεις των άκρων μας, να 

αντιλαμβανόμαστε και να καθορίζουμε την ακριβή θέση ενός αντικειμένου στο χώρο. 

Ισορροπία από την άλλη, είναι η ικανότητα διατήρησης μιας θέσης και εκτέλεσης 

μιας κίνησης ενάντια στη βαρύτητα με την κατάλληλη ευθυγράμμιση όλων των 

αρθρώσεων όλων των τμημάτων του σώματος. Η ισορροπία βασίζεται στην 

ακεραιότητα πολλών συστημάτων του σώματος, όπως το νευρικό, το μυοσκελετικό 

και το αισθητικό (το οποίο περιλαμβάνει το οπτικό, το αιθουσαίο και το 

σωματοαισθητικό). Από τους ορισμούς αυτών των δύο δεξιοτήτων καταλαβαίνουμε 

πόσο απαραίτητες είναι για τις πολεμικές τέχνες, καθώς και πόσο πολύ μπορούν να 

μας βελτιώσουν, είτε στην απόδοση είτε για την αποφυγή τραυματισμών. 

 

Πριν φτάσουμε στον τρόπο προπόνησης, θα αναφέρουμε και θα εξετάσουμε ένα 

παράδειγμα για το που, πότε και πως συναντάμε αυτές τις δεξιότητες. Έχουμε 

ακούσει πολλές φορές, από παλαιότερους δασκάλους να μας λένε κάντε kime. Αν 

ρωτήσουμε κάποιον από αυτούς όμως τι ακριβώς είναι το kime και πως 

επιτυγχάνεται, η πλειοψηφία δεν ξέρει να απαντήσει. Κάποιοι θα πούνε απλά “βάλε 

δύναμη”. Λίγο λιγότεροι θα πούνε κάποιες μεταφυσικές τους ανησυχίες σχετικά με το 

ki και ελάχιστοι θα πουν ότι είναι η στιγμή που σε ένα χτύπημα, αποδίδουμε το 

μέγιστο δυνατό συνδυάζοντας βλέμμα, κίνηση, πνεύμα και στάση. Επιστημονικά και 

προπονητικά μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για τη στιγμή που λειτουργεί στο 

μέγιστο η ιδιοδεκτικότητα μας. 

 

Ας ξεκινήσουμε από δυο βασικά όργανα της ισορροπίας και την ιδιοδεκτικότητας, τα 

μάτια και τα αυτιά μας. Τα μάτια λειτουργούν με δυο συστήματα, το σύστημα 

εστίασης και το περιβαλλοντικό. Τη στιγμή της επίθεσής μας λειτουργεί το σύστημα 

εστίασης. Την ίδια στιγμή, τα αυτιά μας, πέρα από το να αντιλαμβάνονται τον ήχο, 

είναι και ρυθμιστές για τη λειτουργική απόδοση. 
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Η εικόνα καθώς και το δικό μας kiai, μόλις γίνουν αντιληπτά από τα αισθητήρια 

όργανα μας, κατευθύνονται μέσω των νευρώνων (κυρίως νευρώνες τρίτης τάξης) 

στον εγκέφαλό μας, και συγκεκριμένα στον οπτικό θάλαμο. Από εκεί ξεκινούν 

νευρικές δικτυωτές οδοί που καταλήγουν σε όλες σχεδόν τις περιοχές του 

εγκεφαλικού φλοιού. Από εκεί το μήνυμα της επίθεσής μας φτάνει μέσω του 

κεντρικού νευρικού συστήματος, στο τενόντιο σύστημα Golgi, το οποίο είναι 

υπεύθυνο για τον έλεγχο της τάσης των μυών. Μπροστά στο σήμα κινδύνου που 

δέχεται, επιτρέπει μεγαλύτερη τάση του μυ, άρα περισσότερες ενεργές μυϊκές ίνες και 

τελικά δυνατότερο χτύπημα. Ο ίδιος μηχανισμός ενεργοποιείται, αν σκεφθούμε και 

σε ένα χτύπημα tsudan, για παράδειγμα ότι δε χτυπάμε στην κοιλιακή χώρα. Αλλά το 

χέρι μας είναι σαν ένα τεράστιο λάστιχο νερού που εκτοξεύει νερό όσο πιο μακριά 

γίνεται. Το χτύπημα μας διαπερνάει το στομάχι του αντιπάλου και φτάνει μέχρι την 

πλάτη του. Αυτή η σκέψη θα δώσει εντολή στο σώμα μας να προσπαθήσει να το 

κάνει πράξη. Έτσι, θα ενεργοποιηθούν και πάλι όλοι οι σχετικοί μηχανισμοί, ώστε να 

υπάρξει μεγαλύτερη τάση μυών και έτσι να παραχθεί περισσότερο έργο. 
 

 
Το τενόντιο σύστημα Golgi. 

 

 

 Αφού, λοιπόν, έγινε κατανοητό το πόσο σημαντική είναι η ιδιοδεκτικότητα, ας δούμε 

πως μπορούμε να την προπονήσουμε σε συνδυασμό με τη μυϊκή ενδυνάμωση. Ο 

ιδανικότερος τρόπος είναι οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος μας σε όσο πιο 

δύσκολη και ασφαλή θέση μπορούμε να τοποθετηθούμε. Όπως σε κάθε μορφή 

άσκησης έτσι και εδώ είναι πολύ βασική η αρχή της προοδευτικότητας. Αυτός ο 

τρόπος ενδυνάμωσης έχει άλλο ένα πλεονέκτημα, ότι γυμνάζουμε παραπάνω από μία 

μυϊκή ομάδα. Επειδή, όμως ασκήσεις υπάρχουν άπειρες θα πάρουμε ως παράδειγμα 

μόνο τις κάμψεις (push-ups). Με αυτή την άσκηση ενεργοποιούνται όλοι σχεδόν οι 

μύες μας, όχι μόνο στην προσπάθεια υπερνίκησης του βάρους, αλλά και στην 

προσπάθεια στήριξης του κορμού μας σε ευθεία θέση. Αυτή η προσπάθεια 

σταθεροποίησης του κορμού μας είναι αυτή που δίνει αλλεπάλληλα ερεθίσματα 

βελτιώνοντας τη μυϊκή συναρμογή, την ιδιοδεκτικότητα και την ισορροπία μας. Σε 

έναν αρχάριο με αδύναμο μυϊκό σύστημα μπορούμε να ξεκινήσουμε από όρθια θέση. 

Βρισκόμαστε παράλληλα με ένα τοίχο σε απόσταση όσο είναι τα χέρια μας 

τεντωμένα συν μια παλάμη. Ακουμπάμε τα χέρια μας στον τοίχο κρατώντας το σώμα 

μας ευθεία. Φέρνουμε το σώμα μας κοντά στον τοίχο λυγίζοντας τους αγκώνες μας 

και μετά σπρώχνουμε μέχρι το σημείο πριν να τεντώσουν τα χέρια μας. Όταν είμαστε 

έτοιμοι προχωράμε στο επόμενο επίπεδο δυσκολίας. 
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Ξαπλώνουμε στο έδαφος με το πρόσωπο μας να κοιτάζει το έδαφος. Φέρνουμε τα 

χέρια δίπλα από το στήθος και ανασηκώνουμε τον κορμό μας. Σε αυτό το σημείο το 

σώμα μας από τη λεκάνη και κάτω, παραμένει στο έδαφος. Στο επόμενο επίπεδο 

κρατάμε τον κορμό μας μέχρι τα γόνατα σταθερό, και ανασηκωνόμαστε. Από τα 

γόνατα και κάτω συνεχίσουμε να είμαστε προσκολλημένοι στο έδαφος. Προσοχή! Ο 

κορμός μας πρέπει να βρίσκετε σταθερά σε μια άκαμπτη ευθεία. Εάν δημιουργηθεί 

καμπύλη στην μέση υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Αν δεν μπορούμε να 

κρατήσουμε αυτή την ευθεία γυρνάμε πάλι στο προηγούμενο επίπεδο. Μετά, στο 

επόμενο επίπεδο τα μόνα σημεία που είναι σε επαφή με το έδαφος είναι οι παλάμες 

και τα δάκτυλα των ποδιών μας, ενώ ο κορμός πας πάντα βρίσκετε σε μια άκαμπτη 

ευθεία. 

 

Αφού έχουμε δυναμώσει αρκετά ώστε να εκτελούμε με ασφάλεια, προχωράμε με 

έμφαση στην ισορροπία και ιδιοδεκτικότητα. Για αρχή, κάνουμε κάμψεις έχοντας το 

ένα πόδι στον αέρα. Όταν φτάνουμε στη μεγίστη απόσταση από το έδαφος μένουμε 

ακίνητοι και εκτίνουμε το αντίθετο χέρι, ώστε η βάση στήριξής μας να είναι 

διαγώνια. 

Αν θέλουμε περισσότερη δυσκολία και περισσότερα ερεθίσματα, θα χρειαστούμε μια 

βάση ισορροπίας ή μια ιατρική μπάλα (medicine ball). Τοποθετούμε το εργαλείο 

ισορροπίας κάτω από τις βάση στήριξης (αριστερό, δεξί χέρι ξεχωριστά, και τα δυο 

πόδια μαζί) εναλλάξ. Η κεντρική ιδέα είναι να βρισκόμαστε σε όσο πιο ασταθή θέση 

μπορούμε και να εκτελούμε δυναμικά προσπαθώντας να ισορροπήσουμε. Υπάρχουν 

πάρα πολλές παραλλαγές ακόμα. Αν έχει γίνει κατανοητή η κεντρική ιδέα μπορούμε 

να προσθέσουμε τις δικές μας παραλλαγές.  
  

  

Χρόνος αντίδρασης   
Με τον όρο “χρόνος αντίδρασης” εννοούμε τον χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή 

που αντιληφθούμε ένα ερέθισμα μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι μύες και το 

σώμα μας να αντιδράει. Ένα ερέθισμα μπορεί να γίνει αντιληπτό από τις αισθήσεις 

μας, όπως μια εισερχόμενη επίθεση, ή μη-αντιληπτό όπως η σκέψη να ξεκινήσω μια 

επίθεση. Για να το καταλάβουμε, ας αναλύσουμε την περίπτωση που δεχόμαστε μια 

επίθεση. Η εικόνα γίνεται αντιληπτή από τα μάτια και στέλνεται στον εγκέφαλο. Ο 

εγκέφαλος με τη σειρά του αναλύει τα δεδομένα που έχει παραλάβει από τα μάτια. 

Αφού αξιολογηθεί αν αυτό που βλέπουμε είναι επικίνδυνο ή όχι, ο εγκέφαλος μας 

αποφασίζει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντίδρασης. Όταν αποφασιστεί πως 

πρέπει να δράσουμε, στέλνεται το μήνυμα αντίδρασης στους μύες που πρέπει να 

αντιδράσουν και αυτοί με τη σειρά τους ενεργοποιούνται. Αυτό το σύστημα 

διεργασιών ονομάζεται ανακλαστικό. Όπως καταλαβαίνουμε, όλη αυτή η διαδικασία 

απαιτεί κάποιον χρόνο. Για να μειώσουμε αυτόν το χρόνο υπάρχουν δυο τρόποι. Ο 

πρώτος είναι να έχουμε τους μύες μας σε ήπια τάση από πριν. O δεύτερος είναι να 

ενεργοποιήσουμε το αντανακλαστικό σύστημα. 
 

Σχετικά με την πρώτη περίπτωση, έχει αποδειχθεί ότι αν ένας μυς είναι ήδη 

ενεργοποιημένος, στο δεύτερο ερέθισμα που θα του δοθεί θα είναι πιο παραγωγικός 

και θα δράσει πολύ πιο γρήγορα από το αρχικό ερέθισμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό 

είναι κάτι το οποίο ασυναίσθητα το χρησιμοποιούμε συνέχεια. Όταν βρισκόμαστε σε 

shizentai ή kamae δεν έχουμε τα χέρια μας χαλαρά να κρέμονται. 
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Αντίθετα, πρέπει να έχουμε τους μύες μας ήδη να λειτουργούν, ώστε να μπορούν να 

λειτουργήσουν καλύτερα και πιο άμεσα μόλις χρειαστεί. Ο Dr. Ilija Jorga shinam 

τονίζει αυτή την πρακτική ονομάζοντάς τη συσπείρωση και παρομοιάζοντάς τη με 

ελατήριο. Χαρακτηριστικό είναι επίσης και το παράδειγμα με τα δύο συνεχόμενα 

χτυπήματα που μας δίνει στα σεμινάριά του. Πάντα το δεύτερο χτύπημα προκαλεί 

περισσότερη ζημιά είτε χτυπάμε άνθρωπο, είτε makiwara. Ακόμα και αν 

προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε με την ίδια δύναμη επειδή οι μύες μας είναι ήδη 

ενεργοποιημένοι από την πρώτη επίθεση, το δεύτερο χτύπημα θα είναι τουλάχιστον 

1,5 φορά δυνατότερο και ταχύτερο. 

 

Ο τρόπος προπόνησης και βελτίωσης αυτής της ικανότητας επιτυγχάνεται με το 

“παιχνίδι της έντασης”. Αυτός ο τρόπος προπόνησης είναι γνωστός ως intervall και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προπόνησης είτε στην καθημερινή μας 

προπόνηση είτε σε προπόνηση ενδυνάμωσης. Ενδεικτικά μπορούμε να εκτελέσουμε 

ένα kata τουλάχιστον 4 φορές (ανάλογα με το επίπεδο φυσικής κατάστασης 

συστήνεται να κάνουμε περισσότερα από 4 kata). Στην πρώτη εκτέλεση, κάνουμε όσο 

πιο δυνατά μπορούμε. 

Μόλις ολοκληρώσουμε, χωρίς να κάνουμε καθόλου παύση, ξεκινάμε τη δεύτερη 

εκτέλεση με ένταση περίπου 65%. Μόλις ολοκληρωθεί, ξεκινάμε πάλι χωρίς 

διάλειμμα να εκτελούμε στο 100% και ούτω καθεξής. Σημαντικό είναι να μην 

επιλέξουμε kata με πολλά shime. Σε πιο προχωρημένο επίπεδο καλό είναι να 

χρησιμοποιήσουμε δυο διαφορετικά kata, ένα που θα εκτελείται δυνατά και ένα στο 

65%. Το kata που θα είναι στο 100% προτείνεται να έχει γραμμικές κινήσεις και να 

αποτελείται από περισσότερες τεχνικές από το kata που θα κάνουμε στο 65%. Με τον 

ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε βασικές τεχνικές με αναλογία 4 βηματισμοί δυνατά 

και 2 λίγο πιο χαλαρά. 
 

Ένας ακόμα τρόπος εναλλαγής έντασης είναι η μέθοδος “tabata”. Η συνολική 

διάρκεια άσκησης με αυτή τη μέθοδο είναι 4-16 λεπτά. Αυτός ο χρόνος είναι 

χωρισμένος σε 20 δευτερόλεπτα πολύ έντονης άσκησης και 10 δευτερόλεπτα 

ηρεμίας. Ας χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα το τρέξιμο ως εργαλείο προπόνησης. 

Για 20 δευτερόλεπτα τρέχουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Τα επόμενα 10 

δευτερόλεπτα σταματάμε και δεν κάνουμε τίποτα. Μετά πάλι τρέχουμε γρήγορα 20 

δευτερόλεπτα και ούτω καθεξής. Μπορούμε αν θέλουμε να πετύχουμε ενδυνάμωση 

με κάποια πιο κλασική άσκηση όπως push-ups χρησιμοποιώντας το ίδιο πλάνο. Μια 

καλή ιδέα για να εντάξουμε τη συγκεκριμένη μέθοδο στην καθημερινή μας 

προπόνηση και να κάνουμε πιο ευχάριστη την προπόνηση είναι η παρακάτω. 

Επιλέγουμε το kata στο οποίο εξασκούμαστε εκείνη την περίοδο και το διαιρούμε σε 

4 ή 8 κομμάτια ανάλογα με το μέγεθος του kata. Εκτελούμε χωρίς διακοπή και όσο 

πιο δυναμικά μπορούμε το πρώτο κομμάτι για 20 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια 

κάνουμε 10 δευτερόλεπτα διάλειμμα και συνεχίζουμε με το επόμενο κομμάτι του 

kata. 
 

Σχετικά με το αντανακλαστικό σύστημα, μπορούμε εκτός από να το εκπαιδεύσουμε, 

να εκμεταλλευτούμε και τις ήδη υπάρχουσες κινήσεις. Ένα παράδειγμα υπάρχοντος 

αντανακλαστικού είναι η βάδιση. Αν ανασηκώσουμε και πατήσουμε τη μια φτέρνα 

μας, τότε αντανακλαστικά ανασηκώνεται και η άλλη με αποτέλεσμα να γίνει 

γρηγορότερη η μετακίνηση μας. Αυτός ο τρόπος μετακίνησης διδάσκεται και 

εφαρμόζεται από τον Dr. Ilija Jorga shinam. 
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Δυστυχώς, για να καλλιεργήσουμε ένα νέο αντανακλαστικό δεν έχουμε αρκετά 

εργαλεία. Ένα αντανακλαστικό αφομοιώνεται μόνο μετά από πολλές επαναλήψεις. 

Έτσι, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι τα kata και γιατί πρέπει να κάνουμε 

κάθε kata πολλές φορές. Σε μικρότερες ηλικίες καλό είναι να ξεκινήσουμε 

καλλιεργώντας πρώτα τις αντιδράσεις των μαθητών μέσω παιχνιδιών. Ένα τέτοιο 

παιχνίδι είναι το εξής. Δύο μαθητές βρίσκονται ο ένας απέναντι από τον άλλον σε 

απόσταση μάχης. Εμείς έχουμε δύο ίδια αντικείμενα διαφορετικού χρώματος πίσω 

από την πλάτη μας. Κάθε μαθητής έχει ένα χρώμα. Όταν εμφανιστεί το χρώμα του, 

πρέπει να πιάσει τον άλλον μαθητή πριν προλάβει να τρέξει σε κάποιο σημείο που 

έχουμε πει από πριν. Με αυτό το παιχνίδι καλλιεργούμε την αντανακλαστική 

αντίδραση σε οπτικά ερεθίσματα σε μικρότερα παιδιά. 
 

Όλα τα παραπάνω κάνουν την προπόνηση πιο ενδιαφέρουσα. Όμως πώς και πότε θα 

προλάβουμε να τα εντάξουμε στην ήδη γεμάτη προπόνησή μας; Η αλήθεια είναι, το 

ποιο κομμάτι απ’ όλα θα προπονήσουμε, αλλά ακόμα και η ένταση που θα έχουμε 

στην προπόνησή μας δεν πρέπει για κανένα λόγο να είναι ίδια για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. Το προπονητικό μας πλάνο, με σκοπό να αποφύγουμε τραυματισμούς 

και να είναι πιο αποτελεσματικό, θα πρέπει να χωρίζεται σε προπονητικούς κύκλους. 

Συγκεκριμένα ένα έτος πρέπει να διαιρείται σε 2 έως 4 προπονητικές περιόδους. 

Κάθε περίοδος διαιρείται σε 3 προπονητικούς μεσόκυκλους. Οι μεσόκυκλοι αυτοί 

είναι:  

1. ο κύκλος της αερόβιας βάσης 

2. ο κύκλος της μεταβατικής περιόδου – αναερόβιο κατώφλι 

3. ο κύκλος ταχύτητας/ισχύος – φορμάρισμα 

 

Πριν αναλύσουμε κάθε κύκλο ξεχωριστά πρέπει να αναφέρουμε κάποιες βασικές 

αρχές που θα μας βοηθήσουν στον προπονητικό σχεδιασμό. Από την εργοφυσιολογία 

γνωρίζουμε ότι για να αφομοιωθεί από το σώμα μας μια επιβάρυνση απαιτούνται 3-4 

εβδομάδες. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του χρόνου τότε ή η προπόνηση μας δε 

θα έχει μόνιμο αποτέλεσμα ή ακόμα χειρότερα θα έχουμε τραυματισμό, ο οποίος 

πολύ πιθανό να είναι και σοβαρός. Αυτό γίνεται κυρίως γιατί δεν προσαρμόζονται 

όλα τα μέρη του σώματός μας στον ίδιο χρόνο. Για παράδειγμα, οι μυϊκές ίνες 

χρειάζονται λίγες ημέρες μόνο για να αποκατασταθούν και να αντέξουν μεγαλύτερη 

επιβάρυνση. Όμως, οι τένοντες χρειάζονται λίγο περισσότερο από εβδομάδα, και το 

οστό στο οποίο βρίσκεται ο τένοντας ακόμα περισσότερο χρόνο. Έτσι, 

αντιλαμβανόμαστε ότι εάν νιώθοντας δυνατοί αυξάνουμε καθημερινά την 

επιβάρυνση, τότε οι μυϊκές ίνες που θα έχουν προσαρμοστεί στο φορτίο, θα έλκουν 

με μεγαλύτερη ένταση τους τένοντες. Εάν οι τένοντες δεν έχουν προλάβει να 

προσαρμοστούν, τότε θα έχουμε μυϊκή θλάση. Εάν όμως έχουν προσαρμοστεί οι 

τένοντες ενώ τα οστά μας όχι ακόμα θα έχουμε το λεγόμενο κάταγμα προπόνησης. 

Για τους παραπάνω λόγους ένας μεσόκυκλος διαρκεί αυστηρά από 4 έως 8 εβδομάδες 

με ιδανικό διάστημα τις 5 εβδομάδες. Οι προπονητικοί κύκλοι δεν απαιτείται να 

έχουν ίδια χρονική διάρκεια. Ένα άλλο βασικό που πρέπει να προσέξουμε είναι ο 

ρυθμός αύξησης της επιβάρυνσης. Η αύξηση πρέπει να γίνετε σταδιακά. Η περίοδος 

αλλαγής της επιβάρυνσης ή μετάβασης από έναν κύκλο σε άλλο, είναι η περίοδος με 

τους περισσότερους τραυματισμούς. 
 

Βασικός παράγοντας σχεδιασμού επίσης είναι η ηλικία. Όσο και αν ακούγεται 

οξύμωρο στους ενήλικες και μεγαλύτερους σε ηλικία έχουμε μια μεγαλύτερη 

ευελιξία. 
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Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουμε για έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό, ακόμα 

και μεγάλος σε ηλικία να είναι κάποιος είναι το ιατρικό ιστορικό και το επίπεδο 

φυσικής κατάστασης. Σε ανήλικους εκτός από τα προαναφερθέντα πρέπει να 

αποφεύγουμε τις υψηλές εντάσεις σε ένα κύκλο. Προσοχή, δεν εννοούμε ότι 

απαγορεύεται σε μια προπόνηση να υπάρχει μεγάλη ένταση, αλλά απαγορεύεται ένας 

κύκλος που θα περιέχει μόνο μεγάλη ένταση. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να 

προστατέψουμε την καρδιακή υγεία των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, με συχνές, 

υψηλής έντασης προπονήσεις η προσαρμογή που γίνεται στην καρδιά είναι να 

δυναμώσει το μυοκάρδιο, ώστε να μπορεί η καρδιά να στέλνει με μεγαλύτερη ένταση 

αίμα. Αυτό σημαίνει ότι το πάχος της καρδιάς μεγαλώνει. Ένα παιδί όμως που 

βρίσκεται στην ανάπτυξη, αναπτύσσονται όλα του τα όργανα. Η καρδιά προσπαθεί να 

μεγαλώσει σε όγκο, όμως το δυνατό μυοκάρδιο της έχει στερήσει την ελαστικότητα 

δυσκολεύοντας αυτή την ανάπτυξη, δημιουργώντας μεγάλες πιέσεις που δυστυχώς 

μπορεί να έχουν πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Από την άλλη πλευρά οι χαμηλής 

έντασης και μεγάλης διάρκειας προπονήσεις μεγαλώνουν τον όγκο της καρδιάς, 

βοηθώντας την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. 

 

 

Οι προπονητικοί κύκλοι είναι γνωστοί και χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα. 

Στην αρχαία Ελλάδα τον σχεδιασμό αναλάμβανε ο παιδοτρίβης. Στους ενήλικες 

υπάρχουν αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία. Χαρακτηριστικές αυτών είναι, ενός 

από τους μεγαλύτερους αρχαίους Έλληνες μαχητές. Ο συγκεκριμένος 

χρησιμοποιούσε ένα μοσχάρι. Το έπαιρνε νεογέννητο και το έβαζε στους ώμους του 

κάνοντας με αυτό προπόνηση. Όσο το μοσχάρι μεγάλωνε και βάραινε, ο χρόνος 

προπόνησης μίκρυνε και η ένταση αυξανόταν. Μόλις το μοσχάρι ενηλικιωνόταν το 

αντικαθιστούσε με νέο νεογέννητο. Παρόμοιο τρόπο προπόνησης χρησιμοποιούσε 

και ο sensei Gichin Funakoshi, όπως αναφέρεται στο βιβλίο “Καράτε-Ντο: Ο δρόμος 

της ζωής μου”. Ο δάσκαλος έκανε προπόνηση, όταν ακόμα βρισκόταν στην Οκινάβα, 

στην οροφή του σπιτιού του. Όταν ερχόταν  η περίοδος των ανεμοθυελλών, που όπως 

αναφέρει οι θύελλες αυτές ήταν πολύ δυνατές, έπιανε μια ασπίδα την οποία την έβαζε 

κόντρα στον άνεμο. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούσε αντίσταση, και όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει, οι γείτονες του έλεγαν ότι μοιάζει σαν να πολεμάει με τον 

άνεμο. Αυτή η πρακτική στην ουσία δημιουργεί προπονητικούς κύκλους, οι οποίοι 

έχουν κορύφωση την εποχή των θυελλών και κάμψη την εποχή της καλοκαιρίας. 

Έχοντας στο μυαλό μας αυτούς τους βασικούς κανόνες, αλλά και το πόσο σημαντικοί 

είναι οι προπονητικού κύκλοι, ας δούμε κάθε κύκλο ξεχωριστά.  
 

  

Κύκλος αερόβιας βάσης  

Θα ξεκινήσουμε μελετώντας τον κύκλο αερόβιας βάσης. Σε αυτόν τον προπονητικό 

κύκλο, όπως αναφέρεται και στο όνομα ο στόχος μας είναι η βελτίωση της αερόβιας 

κατάστασής μας. Αυτό το πετυχαίνουμε διατηρώντας μια σχετικά σταθερή ένταση 

προπόνησης, για μεγάλη διάρκεια. Ο χρόνος προπόνησης πρέπει να είναι από 50-90 

λεπτά. Οι καρδιακοί παλμοί μας πρέπει να είναι στο 70-84% της μέγιστης καρδιακής 

συχνότητας. 
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Αυτή η περίοδος καλό είναι να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια. Στην ουσία 

είναι η βάση η οποία μας επιτρέπει να φτάσουμε σε υψηλότερο επίπεδο, καθώς και να 

αποφύγουμε τραυματισμούς. Οι προσαρμογές που θέλουμε να πετύχουμε είναι 

κυρίως η βελτίωση της καρδιακής συχνότητας, η βελτίωση του κυκλοφορικού, η 

αναπνευστική λειτουργία και η αφομοίωση δεξιοτήτων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά 

όταν καταβάλλεται μέγιστη προσπάθεια, γιατί το καρδιαγγειακό μας σύστημα θα 

μπορέσει να στείλει περισσότερο αίμα και ενεργειακή τροφή, αλλά επίσης ακόμα και 

αν δε βρισκόμαστε στον αερόβιο μηχανισμό παραγωγής ενέργειας, το καλό 

καρδιαγγειακό θα βοηθήσει στη γρηγορότερη απομάκρυνση των αποβλήτων (πχ 

γαλακτικό οξύ). Σε αυτή την περίοδο μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα νέο kata, να 

κάνουμε διορθώσεις σε διάφορες τεχνικές και να διορθώσουμε λεπτομέρειες 

κάνοντας πολλές επαναλήψεις. Καλό είναι ο κύριος όγκος της προπόνησης να είναι 

τα kata. 
 

Εάν θέλουμε να προσθέσουμε στην προπόνηση μας ασκήσεις ενδυνάμωσης, 

μπορούμε να φτιάξουμε ένα κυκλικό πρόγραμμα σταθμών, το οποίο θα γίνεται στο 

τέλος της προπόνησης. Οι σταθμοί ενός κύκλου μπορούν να είναι από 4 έως 12. Ως 

σταθμό εννοούμε μια άσκηση. Κάθε άσκηση εκτελείται για συγκεκριμένο χρόνο πχ 

10-30 δευτερόλεπτα. Μόλις περάσει αυτός ο χρόνος συνεχίζουμε αμέσως με τη 

δεύτερη άσκηση, χωρίς να μεσολαβήσει κάποιο διάλειμμα. 

Το σύνολο των σταθμών ονομάζεται κύκλος. Στην προπόνηση μας μπορούν να 

υπάρχουν 3-4 κύκλοι. Ανάμεσα στους κύκλους μεσολαβεί διάλειμμα μικρής 

διάρκειας (30 δευτερολέπτων το πολύ), το οποίο μπορεί να είναι παθητική ή 

ενεργητική  ξεκούραση. Στην παθητική απλά περιμένουμε να περάσει ο χρόνος 

κάνοντας βαθιά εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Στην ενεργητική 

μπορούμε να κάνουμε ένα kata αλλά σε πάρα πολύ αργό ρυθμό. 
 

Για να συνεχίσει η προπόνηση μας να είναι αερόβια και να δουλέψει περισσότερο το 

καρδιαγγειακό μας η σειρά των ασκήσεων πρέπει να είναι έτσι προσαρμοσμένες, 

ώστε η καρδιά μας να στέλνει αίμα σε αντίθετες κατευθύνσεις. Δηλαδή αν κάνουμε 

μια άσκηση ενδυνάμωσης στήθους, η δεύτερη πρέπει να είναι ενδυνάμωσης ποδιών.  

 

Ακολουθεί ενδεικτικό πρόγραμμα: 

 

 

1. κάμψεις με ανοιχτή λαβή 
 

 
2. βαθιά καθίσματα 
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3.ισομετρικές έλξεις στο έδαφος 

 

 
4. άλματα με πλάγιες προβολές  

(μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λάστιχο 

γυμναστικής ή μια ζώνη)  

 

 
5. κάμψεις με κλειστή λαβή 
 

 
6. εμπρόσθιες προβολές  

 

 
7.ανάποδη σανίδα 
 

 
 

 

8. γέφυρα γοφών   

 

 
 

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι σε αυτόν τον κύκλο, αν κάποιος θέλει να πάει 

σε ένα συμβατικό γυμναστήριο για προπόνηση με αντιστάσεις, μπορεί να το κάνει 

χωρίς καμία αρνητική επίπτωση στην απόδοσή του.  
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Μεταβατική περίοδος – αναερόβιο κατώφλι  

Συνεχίζουμε μελετώντας τη μεταβατική περίοδο ή αλλιώς το αναερόβιο κατώφλι. Σε 

αυτόν τον κύκλο οι στόχοι μας είναι η αύξηση του αναερόβιου κατωφλιού, η 

αντίσταση  στην κόπωση, η χρήση του γαλακτικού οξέος ως πηγή ενέργειας και η 

εξειδικευμένη ενδυνάμωση. Ο χρόνος προπόνησης πρέπει να είναι 45-60 λεπτά. Οι 

καρδιακοί παλμοί πρέπει να είναι στο 90% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. 
 

Στην ουσία αυτός ο προπονητικός κύκλος είναι κύκλος εξειδίκευσης. Δεν πρέπει να 

υπάρχουν πολλές ή καλύτερα καθόλου αλλαγές και διορθώσεις στις τεχνικές που 

έχουν διδαχθεί στον πρώτο κύκλο. Η μέθοδος προπόνησης που χρησιμοποιούμε σε 

αυτόν το κύκλο είναι η μέγιστη προσπάθεια για μικρό χρονικό διάστημα ή οι 

εναλλαγές έντασης. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να κάνουμε το kata μας όσο πιο 

δυνατά μπορούμε, να υπάρξει ένα διάλειμμα 20-30 δευτερολέπτων και μετά να το 

επαναλάβουμε. Εάν θέλουμε να προσθέσουμε κάποια άσκηση ενδυνάμωσης, όπως 

για παράδειγμα κάμψεις ή καθίσματα θα μπορούσαμε να την κάνουμε αμέσως μετά 

το kata και πριν από το διάλειμμα που θα μεσολαβήσει. Προσοχή, στις ασκήσεις 

ενδυνάμωσης σε αυτόν το κύκλο δεν πρέπει να ξεπεράσουμε τις 8 επαναλήψεις. Εάν 

επιλέξουμε τις εναλλαγές έντασης (θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός αλλά και από 

τους πιο δύσκολους τρόπους προπόνησης) μπορούμε να συνδυάσουμε kata και 

βασικές τεχνικές. Η ιδέα είναι για μία μέγιστη προσπάθεια t χρόνου, πρέπει να 

ακολουθεί χωρίς διάλειμμα άσκηση χαμηλής έντασης χρόνου t/2. Ενδεικτικά, δύο 

πολύ δυνατά kata και ένα πολύ χαλαρό για τουλάχιστον 4 φορές. Δύο διαδρομές με 

βασικές τεχνικές δυνατά, μια άσκηση ενδυνάμωσης και μια διαδρομή βασικών 

τεχνικών χαλαρά.  

  

Οι ασκήσεις ενδυνάμωσης που θα επιλέξουμε, είτε στη διάρκεια της προπόνησης είτε 

αυτόνομα, πρέπει να αποτελούνται από ε κρηκτικές, κατά προτίμηση κρουστικές 

(αντιδραστική μέθοδος προπόνησης) και κάποιες πολύ-μυϊκές ασκήσεις. 

Σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι η κάθε επανάληψη σε μια άσκηση 

ενδυνάμωσης έχει διάρκεια 4 δευτερόλεπτα. Όταν, λοιπόν, λέμε μια άσκηση 

εκρηκτική ή κρουστική εννοούμε ότι πρέπει να έχουμε νικήσει την αντίσταση ή να 

έχουμε πραγματοποιήσει την κρούση σε 1 δευτερόλεπτο και στα επόμενα 3 να 

διατηρούμε την αντίσταση. Θα φέρουμε δυο παραδείγματα για να γίνει πιο εύκολα 

αντιληπτό. Θα ξεκινήσουμε με τα βαθιά καθίσματα με αναπήδηση. Εάν πηδάμε 

ανεξέλεγκτα δε θα δούμε κάποια βελτίωση, αντίθετα θα καταστρέψουμε τα γόνατα 

μας. Ο σωστός και ασφαλής τρόπος είναι, να βρισκόμαστε σε μια θέση ελάχιστα 

χαμηλότερα από μια kiba dachi με τα πέλματα ελάχιστα πιο κοντά μεταξύ τους. 

Μένουμε ακίνητοι για 3 δευτερόλεπτα και μετά πραγματοποιούμε ένα άλμα όσο πιο 

ξαφνικά και δυνατά μπορούμε. Όταν προσγειωθούμε μένουμε στην αρχική θέση για 3 

δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνουμε. Ένα δεύτερο και χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η makiwara, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται κατά κόρον σε αυτόν τον κύκλο 

και να αποφεύγεται στον πρώτο κύκλο. Μετά από μια εκρηκτική κίνηση και μια 

κρούση (tsuki), μένουμε ακίνητοι πιέζοντας τη makiwara για 3 δευτερόλεπτα και 

μετά επαναλαμβάνουμε. 

  

Τον λόγο για τον οποίο είναι τόσο σημαντικές οι εκρηκτικές και οι κρουστικές 

ασκήσεις θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε με λίγα λόγια με βάση τα όσα έχουμε 

ήδη αναφέρει. Μια εκρηκτική κίνηση προσπαθεί να υπερνικήσει μια αντίσταση στον 

ελάχιστο δυνατό χρόνο ενεργοποιώντας τις λευκές μυϊκές ίνες. 
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Όπως καταλαβαίνουμε ενεργοποιείται ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός με όταν κάνουμε 

κάποια τεχνική. Στις κρουστικές ασκήσεις, εκτός από το ότι είναι μια προσομοίωση 

της στιγμής ενός χτυπήματος, έχουμε επίσης πολύ καλά μυϊκά κέρδη. Τη στιγμή της 

κρούσης ενεργοποιούνται αντανακλαστικά οι ανταγωνιστές μύες με σκοπό να 

προστατέψουν την άρθρωση μετά από αυτό το βίαιο χτύπημα. Εάν επαναφέρουμε 

αμέσως χωρίς να μείνουμε για 3 δευτερόλεπτα, όπως είπαμε, τότε ή θα 

τραυματιστούμε ή στην καλύτερη θα προπονήσουμε μόνο τους ανταγωνιστές μύες. 

Τη στιγμή όμως που μένουμε ακίνητοι, σε πρώτο στάδιο ενεργοποιούνται οι 

αγωνιστές μύες σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, ώστε να καταφέρουν να νικήσουν το 

αντανακλαστικό των ανταγωνιστών. Σε δεύτερο στάδιο οι μύες μας παραμένουν σε 

τάση, ώστε να συνεχίσουν να νικάνε την αντίσταση που παρέλαβαν από την κρούση. 

Αυτή η τάση πέρα από τα προπονητικά κέρδη, είναι στην ουσία αυτή που μας 

προστατεύει από έναν ενδεχόμενο τραυματισμό. 
 

Ακολουθεί ενδεικτικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης: 

Το πρόγραμμα μας δε θα έχει καθόλου χρόνο ξεκούρασης. Οι επαναλήψεις των 

ασκήσεων αλλάζουν με τη μορφή ίσιας και ανάποδης πυραμίδας ανά σετ ασκήσεων. 

Κάθε σετ αποτελείται από 5 ασκήσεις. Οι επαναλήψεις αφορούν κάθε άσκηση 

ξεχωριστά. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα μας όσο πιο γρήγορα 

μπορούμε. Η μορφή των επαναλήψεων είναι  10-8-6-8-10. 

 

Οι ασκήσεις είναι: 

 

 

 

1. κάμψεις με αναπήδηση 
 

 

2.βαθειά καθίσματα 
 

 

3. κάμψεις με παλαμάκια 
 

 

 

 

 

 

4. έλξεις στο μονόζυγο 
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4. χτυπήματα στη makiwara 
 

 

 

 

Σημαντική σημείωση: Τέτοιας μορφής προγράμματα με τόση μεγάλη ένταση δεν 

πρέπει να γίνονται πάνω από 2 φορές την εβδομάδα για αποφυγή τραυματισμού, 

καθώς και εμφάνισης συμπτωμάτων υπερπροπόνησης. Επιτρέπεται όμως να κάνουμε  

μεμονωμένες ασκήσεις 8 επαναλήψεων στη διάρκεια της προπόνησης. Θα 

μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι επιβάλλεται η χρήση makiwara σε αυτό τον κύκλο.  
  

 

 

Κύκλος ταχύτητας/ισχύος – φορμάρισμα   
Συνεχίζουμε μελετώντας τον κύκλο ταχύτητας/ισχύος ή φορμάρισμα. Σε αυτόν τον 

κύκλο οι στόχοι μας είναι: η μεγιστοποίηση της μεταφοράς οξυγόνου, η 

μεγιστοποίηση ισχύος και η αύξηση της ταχύτητας. Η ένταση της προπόνησης πρέπει 

να είναι στο 95% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας και η προπόνηση δεν πρέπει να 

ξεπερνάει τα 30 λεπτά. 

 

Σε αυτόν τον κύκλο υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος υπερπροπόνησης. Για να το 

αποφύγουμε αυτό επιλέγουμε η διάρκεια αυτού του κύκλου να είναι η μικρότερη 

δυνατή. Κάτι ακόμα που κάνουμε είναι να χωρίσουμε αυτόν τον κύκλο σε δύο ακόμα 

μικρότερους κύκλους, έναν στον οποίο θα ασχοληθούμε μόνο με την ταχύτητα και 

έναν μόνο με το φορμάρισμα. Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου οι δραστηριότητες 

μας είτε είναι kata, βασική τεχνική ή ενδυνάμωση και πρέπει να είναι στο μέγιστο της 

έντασης για μικρή διάρκεια. Γενικά, αποφεύγουμε τις πολλές ασκήσεις ενδυνάμωσης 

σε αυτόν το κύκλο, εάν όμως κρίνουμε ότι χρειαζόμαστε κάποιες, πρέπει να είναι 

στοχευμένες στην ταχύτητα και να αποτελούν το ελάχιστο δυνατό κομμάτι της 

προπόνησης. Ενδεικτικά μπορούμε στο τέλος της προπόνησης να πάμε στην άκρη του 

dojo, να κάνουμε μια κάμψη με αναπήδηση και να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα 

μπορούμε στην άλλη άκρη του dojo. Εκεί, περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα και 

επαναλαμβάνουμε για 10-15 φορές. Μπορούμε επίσης να κάνουμε 5 κάμψεις με 

αναπήδηση και αμέσως το kata μας δυνατά. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο για 4-8 φορές 

με διάλειμμα ανάμεσα σε κάθε προσπάθεια. Ακόμα και αυτές οι ασκήσεις μπορούν 

να γίνουν μόνο στο πρώτο μισό του κύκλου, δηλαδή στον μεσόκυκλο της ταχύτητας. 

Μόλις μπούμε στον μεσόκυκλο του φορμαρίσματος ρίχνουμε την όγκο της 

προπόνησης στο 20-50% διατηρώντας όμως υψηλή ένταση. Πολύ σημαντικό είναι σε 

αυτή την περίοδο να δώσουμε μεγάλη σημασία στην αποκατάσταση. 
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Γενικά ο στόχος μας στη φάση του φορμαρίσματος είναι να αποδώσει το σώμα μας 

το μέγιστο των δυνατοτήτων του, αλλά και να ξεκουραστεί διατηρώντας τις 

προσαρμογές που κατάφερε το προηγούμενο διάστημα. Εκτός από αυτό, με την 

ξεκούραση, στην ουσία ετοιμάζουμε το σώμα μας να ξανά ξεκινήσει χωρίς 

προβλήματα ή υπερποπόνηση από την αρχή με τον πρώτο κύκλο (αερόβιας βάσης). 

Ενδεικτικά, η προπόνηση μας μπορεί να αποτελείται από πολύ καλή προθέρμανση με 

πολλές διατάσεις. Ακολουθεί 5-10 λεπτά το πολύ kumite. Μετά, περίπου 5 λεπτά 

βασικές τεχνικές στο μέγιστο της έντασης που μπορούμε. Στη συνέχεια, 4-5 φορές το 

kata μας, όσο πιο δυνατά μπορούμε και τέλος αποκατάσταση. Ως αποκατάσταση 

μπορούμε να κάνουμε κάποιο kata πάρα πολύ χαλαρά και χωρίς να έχουμε χαμηλές 

στάσεις. Ιδανικά επιλέγουμε κάποιο αναπνευστικό kata (hangetsu, tensho). Επίσης, 

λίγο χαλαρό περπάτημα μέσα στο dojo με βαθιές εισπνοές. Τέλος, μερικές διατάσεις. 
 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τις πρώτες μέρες εναλλαγής από έναν κύκλο σε 

άλλο, είμαστε πιο επιρρεπείς στους τραυματισμούς. Για αυτό το λόγο, αλλάζουμε τον 

ρυθμό της προπόνησης σταδιακά. Κάτι ακόμα πιο σημαντικό, που δεν πρέπει να 

ξεχνάμε είναι ο λόγος ύπαρξης των προπονητικών κύκλων. Ο λόγος δεν είναι για να 

είμαστε έτοιμοι για κάποιους αγώνες. Αλλά, με αυτόν τον σχεδιασμό θα αποφύγουμε 

τραυματισμούς, υπερκόπωση, υπερποπόνηση και θα αποφύγουμε να φτάσουν οι 

ικανότητες μας σε τέλμα. 

Για τον επιτυχή σχεδιασμό των προπονητικών περιόδων είναι σημαντικό να έχουμε 

στο μυαλό μας τις υποχρεώσεις και τις διακοπές που έχουμε ήδη προγραμματίσει 

μέσα στον χρόνο. Για παράδειγμα, για κάποια έγχρωμη ζώνη το έτος μπορεί να έχει 2 

περιόδους. Ως αρχή της περιόδου (πρώτος κύκλος αερόβιας βάσης) έχουμε την πρώτη 

μέρα μετά τις εξετάσεις και ως τέλος (φάση φορμαρίσματος) τις εξετάσεις. Για 

κάποια μαύρη ζώνη θα μπορούσε ο χρόνος να αποτελείται από 3 περιόδους. Ως αρχή 

μπορούμε να έχουμε την επιστροφή από τις διακοπές (πρωτοχρονιά - Χριστούγεννα, 

Πάσχα, καλοκαίρι). Τέλος της περιόδου μπορούν να είναι οι ημέρες διακοπών ή 

κάποιοι προγραμματισμένοι αγώνες εάν συμμετέχουμε σε αυτούς. 

 

Ενδεικτικά, η προπονητική περίοδος πρέπει να είναι όπως το παρακάτω σχήμα: 
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Επίλογος 

Με την εργασία αυτή ο στόχος ήταν να δοθούν τα βασικά εργαλεία, ώστε να 

προπονηθούμε με όσο το δυνατόν πιο σωστό και επιστημονικό τρόπο. Όπως με 

επιστημονικό τρόπο διδάσκει η World Fudokan Federation, γεγονός που την κάνει να 

είναι η ελίτ του shotokan. Δε δόθηκαν συγκεκριμένες ασκήσεις παρά μόνο ως 

παράδειγμα, αφού κάθε δάσκαλος ανάλογα με την εμπειρία του και τις ανάγκες των 

μαθητών του μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε εκατομμύρια ασκήσεων. Τα κριτήρια 

όμως επιλογής της άσκησης πρέπει είναι όλα τα προαναφερθέντα, ώστε να 

αποφύγουμε τραυματισμούς και να μπορούμε να προπονούμαστε στο karate χωρίς 

προβλήματα για όσο ζούμε. Αφού για το karate ακόμα και ολόκληρη ζωή δεν είναι 

αρκετή. 
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