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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

1. Εικόνα που να εμπνέει 

2. Επικοινωνιακό χαρακτήρα 

3. Μεταδοτικότητα 

4. Χιούμορ 

5. Ικανότητα να ψυχολόγει 

6. Ερευνητικότητα  

7. Αποφασιστικότητα  

8. Να γνωρίζει τη γλώσσα του σώματος 

9. Σωστή χρεία και ένταση φωνής  

10. Οπτική επαφή με τους εκπαιδευομένους 

11. Αλληλεπίδραση 

12. Διατήρηση  ισορροπιών 

13.  Γνωστής του εξοπλισμού που χειρίζεται 

14. Να διαθέτει ειδικευμένες γνώσεις 

15. Να έχει παραδείγματα   

16. Εμπειρική τοποθέτηση  

17. Να μπορεί να αντιμετωπίσει το «ΑΝ» 

18.  Να έχει καταπολεμήσει το «ΕΓΩ» 

 

 

ΠΛΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 Ιδέα 

 Καταγραφή για το που απευθύνετε το πρόγραμμα  

 Σκοπός και στόχοι προγράμματος 

 Αυτογνωσία δυνατοτήτων εκπαιδευτή 

 Υλικοτεχνική υποδομή 

 Ανθρώπινο δυναμικό – εθελοντές 

 Ημερολογιακή ανάλυση προγράμματος 

 Θεωρητικός τομέας 

 Πρακτικός τομέας 

 Δημιουργία προγράμματος και δοκιμαστικού τεστ 

 Ανάλυση από  εκπαιδευτικό team (κενά προγράμματος) 

 Προώθηση – διαφήμιση 

 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος 

 Αποτελέσματα προγράμματος 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  

 Εκπαίδευση με παιχνίδια 

 Επικοινωνία 

 Να κατανοήσει το παιδί τον εαυτό του και να τον αποδεχτεί 

 Επιβράβευση 

 Εποικοδομητική κριτική  
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 Ευθύνες που του αναλογούν 

 Ενθαρρύνουμε, υποστηρίζουμε, διδάσκουμε δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων 

 Αποφεύγουμε τις ταμπέλες 

 Ζητάμε τη γνώμη του για θέματα που το αφορούν 

 Εκπαιδεύουμε τα παιδία στη θετική σκέψη 

 Όχι στο ‘’ Έτσι λέω εγώ’’ 

 Τους εξηγούμε για την σπουδαιότητα των καλών οικογενειακών σχέσεων 

αλλά  και πως μπορούν να ωφεληθούν από τις φιλικές του σχέσεις 

 Τα διευκολύνουμε να αναπτύξουν τα μοναδικά τους  ταλέντα και ικανότητες. 

 Τα μαθαίνουμε να θέτουν στόχους και να έχουν φιλοδοξίες 

 Τα εκπαιδεύουμε να μαθαίνουν από τα λάθη τους 

 Το βασικό όλων είναι  ο εκπαιδευτής να έχει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

 Ο ενήλικας  επιλεγεί να εκπαιδευτεί για συγκεκριμένο λόγο 

 Ο ενήλικας έχει προγενέστερη εμπειρία και γνώσεις 

 Έχει την δυνατότητα να κάνει έρευνα  

 Έχει θέληση για ενεργή συμμετοχή 

  Δημιουργεί εμπόδια στη μάθηση  

 Αναπτύσσει άμυνες και παραιτείται εύκολα 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ  

 

 Κάντε μια λίστα με τα θετικά του χαρακτήρα σας  

 Καταγράψτε τα θετικά της μέρας σας 

 Κάντε μια λίστα με τα επιτεύγματα σας  

 Γράψτε πως θα ήθελα να νιώθω ή τι θα ήθελα να κάνω για να θαυμάζω τον 

εαυτό μου 

 Κάντε μια λίστα με στοιχεία  του εαυτού σας που σας αρέσουν  

 Καταγράψτε τους τρόπους με τους οποίους θα νιώθατε καλύτερα  

 Σκεφτείτε πράγματα που σας κάνουν να γελάτε, τρόπους να βοηθήσετε τους 

άλλους, λογούς για να γιορτάσετε, λογούς για να είστε περήφανοι 

 Κάθομαι με έναν φίλο μου και συμφωνούμε να επαινεί ο ένας τον άλλο για 10 

λεπτά 
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

 

ΑΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

 

 Αρνητική αυτό εικόνα  

 Φόβος αποτυχίας 

 Φόβος κριτικής 

 Φόβος απογοήτευσης του εαυτού ή των άλλων 

 Φόβος του αγνώστου 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

 Σεβασμός στο χώρο, τον εκπαιδευτή και στους άλλους εκπαιδευμένους 

 Ο μαθητής θα πρέπει να είναι ενεργό μέλος της ομάδας  

 Σεβαστή  η άποψη όλων  

 Εχεμύθεια προσωπικών πληροφοριών  

 Δίνουμε χρόνο επικοινωνίας σε όλους 

 Ενημερώνουμε σε περίπτωση απουσίας μας 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

 

 Μείωση του άγχους του εκπαιδευόμενου  της πρώτης επαφής 

 Γνωριμία με τα υπόλοιπα μέλη 

 Καθορισμός κανόνων λειτουργιάς και πρόγραμμα 

 Διερεύνηση στόχων εκπαιδευόμενου 

 Αυτοπαρουσίαση εκπαιδευόμενου  

 Τακτοποίηση ζευγαριών 

 

 

ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

1. Καθημερινότητα  

2. Ανάγκες  

3. Εμπειρία  

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

1. Να αντιληφτεί 

2. Να κατανοήσει 

3. Να αποδεχτεί 

 

 

 



 

4 
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΑ 

 

 Ενεργή συμμέτοχη του εκπαιδευόμενου κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης  

 Ένταξη του εκπαιδευόμενου στην ομάδα 

 Εμπειρία και ολοκληρωμένη γνώση εκπαιδευτή 

 Θέληση εκπαιδευτή  

 Εικόνα εκπαιδευτή  

 Ικανότητα εκπαιδευτή στην επίλυση προβλημάτων 

 Θετικό, ομαδικό κλίμα 

 Ενθάρρυνση - Κίνητρα   

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ 

 Κουτσομπόλης 

 Κυκλοθυμικός 

 Εριστικός 

 Θύμα 

 Αμφισβητίας 

 Εγωκεντρικός 

 Ντροπαλός 

 Ζηλόφθονας 

 Φλύαρος 

 Εκμεταλλευτής 

 Κόλακας 

 Υπερβολικά αρνητικός 

 Επίμονος 

 Διεστραμμένος 

 Επικριτικός 

 Αλαζόνας 

 Βουβός 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 

 Διατήρηση της ψυχραιμίας  

 Διατήρηση της αξιοπρέπειας  

 Επιλέξτε την σωστή στιγμή για αντιπαράθεση 

 Αποφύγετε τις αντιδράσεις – προσπαθήστε να είστε περισσότερο δυναμικοί 

 Ξεχωριστέ το πρόβλημα 

 Χρησιμοποιήστε ευπρεπές χιούμορ 

 Ρίξτε όλα τα φώτα πάνω στο πρόβλημα 

 Θάρρος και ασφάλεια στην αντιμετώπιση των νταήδων 

 Αλλάξτε στάση από το ακολουθώ στο ηγούμαι 

 Να βάζετε  ευδιάκριτα όρια 

  Να θέσετε ξεκάθαρα τις συνέπειες 
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ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (I3) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Διδασκαλία τεχνικής ανάλογα με την αντίληψη του μαθητή. 

 

2. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

Η δεξιότητα εξασκείται με μερική και ευφυή ανάσταση. 

 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Όταν ο εκπαιδευόμενος δείξει εμπιστοσύνη στην συγκεκριμένη δεξιότητα, 

μπορούμε να ενσωματώσουμε την δεξιότητα σε μια δυναμική κατάσταση. 

 

 

 

ΣΤΑΔΙΑ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

1. Προετοιμασία για εκμάθηση τεχνικής (π.χ. ιδιαίτερη προθέρμανση) 

 

2. Πήγες 

 

3. Σύνδεση με σχετική τεχνική 

 

4. Σύνδεση με παιχνίδι  ή κάποια φυσική κίνηση 

 

5.  Φυσική αντίδραση 

 

6. Παρουσίαση προβλήματος 

 

7.  Επίδειξη 

 

8. Επίδειξη σε αργή κίνηση από διαφορετικές γωνιές 

 

9. Επεξήγηση σταδίων τεχνικής 

 

10.  Dry Drill  σε στάδια  

 

11. Ζευγάρια σε στάδια  

 

12. Αρχές και ερωτήσεις 

 

13. Εκτέλεση τεχνικών με υπό stress 

 

14. Τελικό Drill  

 

15. Παρουσίαση επόμενης τεχνικής  
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ΠΛΑΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

 Επωνυμία και περιεχόμενο 

 Ημερομηνία 

 Χώρος 

 Εξοπλισμός 

 Διαφήμιση 

 Άφιξη – αναχώρηση 

 Ηλικιακή καταγραφή 

 Αίτηση με πλήρη στοιχεία 

 Ιατρικό ιστορικό 

 Ποινικό ιστορικό 

 Αξιολόγηση προγράμματος 
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LESSON PLAN  
 
 

STAGES    

Warm up Ζέσταμα ανάλογο της τεχνικής που 
θα διδαχτεί.   

10 – 15 Λεπτά  

Review Υπενθύμιση και σύνδεση με 
προηγούμενη τεχνική.  

 

Game Παιχνίδι σχετικό της τεχνικής.  
 

 

Problem analysis  Ανάλυση του προβλήματος. 
 

 

New technique Ανάλυση τεχνικής. 
 

 

Wow demo Επίδειξη. 
  

 

Stages analysis  Ανάλυση σταδίων  τεχνικής.  
 

 

Dry drill 
 

Ατομική εξάσκηση τεχνικής. Σε 
στάδια.  

 

Wet drill Ατομική εξάσκηση τεχνικής 
ελεύθερα. 

 

Pairs   Εξάσκηση τεχνικής σε ζευγάρια. Σε 
στάδια και ελεύθερα.  

 

Game / pressure / fighting Ολοκλήρωση εξάσκησης με 
παιχνίδι ή υπό πίεση ή με Fighting. 

 

Questions Απάντηση σχετικών ερωτήσεων.  
 

 

Next lesson  Επίδειξη επόμενης τεχνικής.  
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KRAV MAGA & IMI LICHTENFELD 

 
Επίσημου συστήματος  των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF) 
Γεννήθηκε το 1910 - Βουδαπέστη, Ουγγαρία 
Πέθανε: 9 Ιανουαρίου 1998 - Νετάνια, Ισραήλ 
 
Ο Imrich "Imi" Lichtenfeld γεννήθηκε στη Βουδαπέστη και μεγάλωσε στη 
Μπρατισλάβα, της Τσεχοσλοβακίας κατά τη διάρκεια των πτωτικών ετών της 
Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. 
Ο πατέρας του, ο Samuel Lichtenfeld, ήταν μια εξαιρετική φιγούρα και είχε τεράστια 
επιρροή στη ζωή του Imi. Για 20 χρόνια ο πατέρας του ασχολιόταν με την πάλη, την 
άρση βαρών και ήταν ακροβατικός σε τσίρκο. Στο τέλος της καριέρας του τσίρκου, ο 
Samuel άνοιξε ένα κλαμπ πάλης και προσχώρησε στην αστυνομία όπου έγινε ο 
επικεφαλής εκπαιδευτής της μονάδας αστυνομίας. 
ο Imi, όπως ο πατέρας του, υπερέβη στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων 
γυμναστική, πάλη, και πυγμαχία, κερδίζοντας πολλά πρωταθλήματα πυγμαχίας και 
πάλης. 
Όταν οι φασιστικές / αντισημιτικές ομάδες άρχισαν να εμφανίζονται στη Μπρατισλάβα 
τη δεκαετία του 1930, ο Lichtenfeld έγινε ηγέτης μιας ομάδας Εβραίων νέων που 
εμπόδισε τους φασίστες να εισέλθουν στην εβραϊκή συνοικία. Ως αποτέλεσμα, 
συμμετείχε σε πολλά βίαια επεισόδια. Το 1940 ο Lichtenfeld έφυγε για την 
Παλαιστίνη με το πλοίο Pentcho.  Ένα περιπετειώδες ταξίδι που διήρκεσε  δύο 
χρόνια. 
Έφτασε στην Παλαιστίνη το 1942 και άρχισε να διδάσκει το σύστημα μάχης στα μέλη 
της εβραϊκής αντίστασης  Haganah και Palmach (αμυντικές δυνάμεις πριν την IDF). 
Δίδαξε φυσική αγωγή, κολύμβηση, πάλη, χρήση του μαχαιριού και άμυνα κατά των 
μαχαιριών. 
Όταν το 1948 ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, ο Imi προσχώρησε στην 
IDF  ως  επικεφαλής εκπαιδευτής του Krav Maga και για σχεδόν 20 χρόνια 
εκπαίδευσε στρατεύματα και ειδικές μονάδες, εξευγενίζοντας και αναπτύσσοντας τις 
μοναδικές μεθόδους αυτοάμυνας. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, ο 
Imi ανέπτυξε μια μέθοδο για αναρρίχηση σχοινιών και το πέρασμα τοίχων για την 
IDF, τα οποία διδάσκονται μέχρι σήμερα. 
Το 1964, ο Imi αποστρατεύεται από την IDF και το Krav Maga γίνεται  υποχρεωτικό 
μέρος της εκπαίδευσης όλων των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ. 
Ο Imi εκπαίδευσε τους καλύτερους μαχητές των ελίτ  ισραηλινών μονάδων και 
δημιούργησε  πολλές γενιές εκπαιδευτών Krav Maga. Για αυτό, κέρδισε την 
αναγνώριση των υψηλότερων τάξεων του στρατού. 
Για να διαδώσει τη μέθοδο του Krav Maga, O Imi δημιούργησε 2  κέντρα 
εκπαίδευσης στο Ισραήλ., Ένα στο Τελ Αβίβ και ένα στην Νετάνια, την πόλη 
κατοικίας του. 
Στη δεκαετία του 1980 άρχισε να αναπτύσσεται το Krav Maga σε όλο τον κόσμο. Ο 
Imi ξεκίνησε συνεργασία με Ισραηλινούς και Αμερικανούς εκπαιδευτές για να 
εισαγάγει το σύστημα στο FBI και άλλες ομοσπονδιακές αστυνομικές μονάδες. Μέχρι 
σήμερα, το Krav Maga είναι το σύστημα που έχει διδαχτεί σε διάφορα μέρη του 
κόσμου, σε πολίτες και σώματα ασφαλείας. 
  
Ο Imi Lichtenfeld απεβίωσε στις 9 Ιανουαρίου 1998, σε ηλικία 87 ετών. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το Krav Maga είναι ένα άμεσο και δυναμικό σύστημα αυτοάμυνας, που φτιάχτηκε για 

τις ανάγκες του ισραηλινού στρατού και στην συνέχεια προσαρμοστικέ στις ανάγκες 

των πολιτών αλλά και άλλων εξειδικευμένων ομάδων, όπως σωματοφύλακες, 

στρατιωτικούς, κ.α.  

Το Krav Maga για την εκμάθηση του χρησιμοποιεί ασκήσεις, τεχνικές, τακτικές και 

σενάρια, τα οποία αν δεν εκτελούνται σωστά μπορεί να προκαλέσουν σωματικές 

βλάβες που με την σειρά τους θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην κανονική ροη της 

ζωής μας.  

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανονισμοί: 

1. Προσερχόμαστε στον χώρο 15’ λεπτά νωρίτερα για να προετοιμαστούμε. 

2. Όταν περιμένουμε προσπαθούμε να μην ενοχλούμε τα άλλα τμήματα που 

πιθανόν να λειτουργούν. 

3. Στην εκπαίδευση φοράμε πάντα το επίσημο μπλουζάκι και παντελόνι της Krav 

Maga Science.. 

4. Τα κινητά τηλεφώνα είναι κλειστά ή σε αθόρυβη λειτουργία. 

5. Δεν πίνουμε νερό και δεν φεύγουμε από το μάθημα χωρίς άδεια από τον 

εκπαιδευτή.  

6. Οποιαδήποτε αδιαθεσία, τραυματισμός και ενόχληση θα πρέπει να αναφέρετε 

αμέσως στον εκπαιδευτή. 

7. Αν για κάποιο λόγο κάποιος αργήσει δεν προσέρχεται στον χώρο του μαθήματος 

αν πρώτα δεν τον καλέσει ο εκπαιδευτής. Περιμένει στην άκρη και μόλις του κάνει 

νόημα ο εκπαιδευτής χαιρετά ‘’ Kida ‘’ και εντάσσετε αθόρυβα στο μάθημα.  

8. Κατά την διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να εκτελούν τις ασκήσεις 

και τις τεχνικές χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα τους  και 

των συνασκούμενων τους. 

9. Ότι δεν καταλαβαίνουμε ρωτάμε τον εκπαιδευτή όσες φόρες χρειαστεί. 

10. Ο προπονητικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιείτε μόνο κατά την διάρκεια της 

εκπαίδευσης και πάντα υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή. 

11. Μετά τον τελικό χαιρετισμό ‘’Kida’’  όλοι οι ασκούμενοι θα πρέπει να αποχωρούν 

από την αίθουσα. 

Για να μεγιστοποιήσετε το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης σας προτείνουμε τα εξής:  
 

 Φέρνετε πάντα μαζί σας το έντυπο της ύλης. 

 Μετά το τέλος της εκπαίδευσης σημειώστε ποιες τεχνικές διδαχτήκατε. 

 Αν έχετε οποιαδήποτε  απορία. Ρωτήστε.  

 Προσπαθήστε να μην χάνετε εκπαιδεύσεις. 

 Συνεργαστείτε με διαφορετικά άτομα. 

 Εξασκηθείτε μονοί σας, μόνο αν γνωρίζετε απόλυτα την τεχνική.   
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ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ 

 
ο Συνταγματάρχης Πεζοναυτών Τζεφ Κούπερ έφτιαξε τον χρωματικό κώδικα όπου 
συμβολίζει την ετοιμότητα-επίγνωση της κατάστασης μας αντιστοιχίζοντας τα 
διαφορετικά επίπεδα με διαφορετικά χρώματα. Ο ίδιος είχε γράψει αρχικά για 
τέσσερα χρώματα (λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο) αλλά αργότερα οι 

Αμερικανικές Δυνάμεις Πεζοναυτών πρόσθεσαν στα εγχειρίδια τους και ένα πέμπτο, 
το μαύρο χρώμα. Έτσι ανάλογα με του που έχετε εκπαιδευτεί ίσως να γνωρίζετε για 
τέσσερα ή πέντε χρώματα (ή ζώνες όπως τα αναφέρουν μερικοί). Εδώ θα 

περιγράψουμε και τα πέντε ώστε το άρθρο μας να είναι όσο το δυνατόν πιο 
ολοκληρωμένο στο περιεχόμενο του. 
 
 

 

 

ΛΕΥΚΟ 

Η κατάσταση κατά την οποία δεν έχουμε καμία επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω μας 

και δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τίποτα. Δυστυχώς, κάτι που βλέπουμε όλο και 

περισσότερο με άτομα που περπατάνε με σκυμμένα κεφάλια μέσα στα κινητά τους 

τηλέφωνα ή/και με ακουστικά αποκλείοντας την ακοή και όραση τους από ότι 

συμβαίνει γύρω τους. Τα άτομα αυτά είναι αυτά που βλέπετε μερικές φορές σε 

φάρσες όταν συμβαίνει κάτι να παγώνουν, να σηκώνουν τα χέρια ή να φωνάζουν 

πράγματα όπως «Θεέ μου! Τι γίνεται;» χωρίς ουσιαστικά να κάνουν κάποια χρήσιμη 

αντίδραση. Όποιος πιστεύει ή δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για την ασφάλεια δε θα 

πρέπει ποτέ, ούτε στον ύπνο, να βρίσκεται σε αυτή τη κατάσταση. 

 

ΚΙΤΡΙΝΟ 

Ήρεμη κατάσταση παρατηρώντας (σε φυσιολογικό βαθμό) τι συμβαίνει γύρω μας και 

έχοντας κάποιο γενικό σχέδιο αντίδρασης. Όπως έγραφε ο ίδιος ο Συνταγματάρχης 

Πεζοναυτών Τζεφ Κούπερ αυτή είναι η κατάσταση στην οποία πρέπει να είμαστε 

πάντα, κατά γράμμα είχε πει «Απλώς λες στον εαυτό σου ότι σήμερα ίσως να είναι η 

μέρα που θα πρέπει να αμυνθώ για τη ζωή μου». Προηγουμένως αναφέραμε ότι δε 

πρέπει να είμαστε στη λευκή κατάσταση ούτε κατά τη διάρκεια του ύπνου και εδώ θα 

δούμε τι εννοούμε. Κατά τον ύπνο πρέπει να είμαστε επίσης σε κίτρινη κατάσταση, 

δηλαδή να έχουμε ένα σχέδιο άμεσης αντίδρασης όταν αντιληφθούμε κάποια απειλή. 

Να γνωρίζουμε τα σημεία κάλυψης από πυρά στο σπίτι μας, τους συνηθισμένους και 

ασυνήθιστους ήχους, κτλ. Με απλά λόγια θα λέγαμε ότι η κίτρινη κατάσταση είναι η 

κατάσταση αυτή που περνάμε ήσυχα τη καθημερινότητα μας αλλά κάπου στην άκρη 

του μυαλού μας ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή ίσως να πρέπει να δώσουμε τη μάχη 

της ζωής μας και άρα αντιμετωπίζουμε τα πάντα με αυτό κατά νου. 
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ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

Επικείμενος κίνδυνος, αυξημένη επίγνωση της κατάστασης. Σε αυτή τη κατάσταση 

μπορούμε να έρθουμε μόνο από τη κίτρινη κατάσταση. Σημαίνει ότι έχουμε 

αντιληφθεί κάποια ύποπτη κίνηση ή απειλή. Για παράδειγμα, βλέπουμε έναν οδηγό 

να σταματάει λίγο πιο μπροστά και να κατεβαίνει με επιθετική διάθεση, ή για 

παράδειγμα, ακούμε πυροβολισμούς ή πιο απλά, βρισκόμαστε στο σπίτι μας και 

ακούμε ένα τζάμι να σπάει. Τότε μπαίνουμε στη πορτοκαλί κατάσταση. Δηλαδή 

σταματάμε τη ρουτίνα-καθημερινή μας δραστηριότητα και αρχίζουμε να δίνουμε 

βάρος στη παρατήρηση και ανάλυση της κατάστασης. Αρχίζουμε να βάζουμε το 

σχέδιο αντίδρασης που έχουμε σε εφαρμογή όπως για παράδειγμα αν βρισκόμαστε 

σε επικίνδυνο σημείο καταφεύγουμε σε κάποιο πιο ασφαλές, κτλ. Την ίδια στιγμή 

ψυχολογικά προετοιμαζόμαστε για να αμυνθούμε για τη ζωή μας ή να 

προστατέψουμε τις ζωές άλλων. Όταν είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει απειλή 

μπορούμε να επιστρέψουμε στη κίτρινη κατάσταση. 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ 

Απλά πράγματα, βρισκόμαστε σε μάχη. Εδώ χωρίς δεύτερη σκέψη πρέπει να 

εφαρμόσουμε δυναμικά το σχέδιο αντίδρασης που είχαμε στο μυαλό μας, είτε αυτό 

είναι κάλυψη, διαφυγή, αντιμετώπιση της απειλής, κτλ. Σε αυτό το στάδιο δε πρέπει 

να υπάρχει κανένας δισταγμός ή δεύτερη σκέψη. Ο Συνταγματάρχης Τζεφ Κούπερ 

έχοντας κατά νου τις ένοπλες συμπλοκές είχε γράψει ότι στη κόκκινη κατάσταση 

πρέπει να έχουμε τη ψυχολογία του «Αν συμβεί το περιστατικό Χ τότε θα αρχίσω να 

πυροβολώ προς τον επιτιθέμενο μέχρι να μην είναι πλέον απειλή». Ουσιαστικά είναι 

η κατάσταση που κανένας δε θέλει να βρεθεί ποτέ αλλά όταν βρεθεί δε θα μπορέσει 

να επιβιώσει χωρίς σχέδιο. 

 

ΜΑΥΡΟ 

Κατάσταση πανικού, σε αυτή τη κατάσταση βρίσκονται μόνο τα άτομα που ήταν σε 

λευκή κατάσταση όταν κάτι συνέβη το περιστατικό και τώρα πρέπει να αντιδράσουν 

χωρίς κανένα σχέδιο. Σχεδόν πάντα αυτό καταλήγει σε πολύ άσχημα αποτελέσματα 

γιατί σε στιγμές κρίσεως υπάρχουν τόσα πολλά που συμβαίνουν που χωρίς σχέδιο 

άμεσης αντίδρασης είναι απίθανο να τα επεξεργαστούμε αρκετά γρήγορα αλλά και να 

αντιδράσουμε αποτελεσματικά. 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ & ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 ΚΟΚΚΙΝΟ        75% - 100% 

 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ   25% - 75% 

 ΚΙΤΡΙΝΟ           5% - 25% 

 ΜΑΥΡΟ            ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Οπτικά ερεθίσματα    0,25 ms 

Ηχητικά ερεθίσματα   0,17 ms 

Ερεθίσματα αφής      0,15 ms 
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ΦΟΒΟΣ 

Ο φόβος είναι ένα βασικό συναίσθημα του ανθρώπου που προκαλείται από τη 

συνειδητοποίηση ενός πραγματικού ή πλασματικού κινδύνου ή απειλής. Είναι 

ένας μηχανισμός προστατευτικού χαρακτήρα, μια φυσιολογική αμυντική αντίδραση 

του οργανισμού χωρίς να απαιτείται συνειδητή σκέψη.  

Η αντανακλαστική αντίδραση του φόβου είναι αποτέλεσμα διέγερσης ενός αμυντικού 

συστήματος με το οποίο είναι προικισμένος ο άνθρωπος. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η 

περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την αντίδραση αυτή είναι μια περιοχή 

του εγκεφάλου που ονομάζεται αμυγδαλή, η οποία είναι μέρος του μεταιχμιακού 

συστήματος, το οποίο σχετίζεται με τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά. Η 

αμυγδαλή δέχεται πληροφορίες από το θάλαμο (τον ενδιάμεσο σταθμό οπτικών κι 

ακουστικών οδών) και μάλιστα οι πληροφορίες φτάνουν στην αμυγδαλή νωρίτερα 

από ότι φτάνουν στο φλοιό. Έτσι η άμεση αυτή προβολή του θαλάμου μπορεί να 

διεκπεραιώνει σύντομα αρχέγονες συναισθηματικές αποκρίσεις, κάτι που είναι 

σημαντικό σε περίπτωση κινδύνου. Με άλλα λόγια εξηγεί το γιατί είμαστε ικανοί να 

αντιδράσουμε σχεδόν αστραπιαία στον κίνδυνο, προτού προλάβουμε να σκεφτούμε 

και να συνειδητοποιήσουμε τι συμβαίνει. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ 

Η έκφραση του φόβου στο ανθρώπινο πρόσωπο περιλαμβάνει, τη διεύρυνση των 

ματιών, τα φρύδια συγκεντρώνονται, και τα χείλη τεντώνονται οριζόντια. Οι μύες που 

χρησιμοποιούνται για τη φυσική κίνηση βρίσκονται σε ένταση προκειμένου το θύμα 

να επιτεθεί ή να διαφύγει τον κίνδυνο, εμφανίζεται εφίδρωση λόγω αυξημένης ροής 

του αίματος που είναι αναγκαία για να μεταφέρει στο υπόλοιπο του σώματος, μαζί με 

οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες, θερμότητα, ωθώντας στην εφίδρωση για να δροσίσει 

το σώμα. 

 Ο φοβισμένος άνθρωπος σε πρώτη αντίδραση στέκεται σαν άγαλμα ακίνητος και 

έχει δύσπνοια, οι τρίχες στο δέρμα του σηκώνονται και υπάρχει περίπτωση να 

εμφανιστεί τρέμουλο στους μύες .  

 

 Όταν ο κίνδυνος ή η απειλή είναι συγκλονιστική ή απότομη, μια κοινή αντίδραση 

είναι η κάλυψη (για να προστατευτούν) ευάλωτα τμήματα της ανατομίας, κυρίως 

στο πρόσωπο και το κεφάλι. 

 

  Όταν το ερέθισμα που θα προκαλέσει τον φόβο συμβεί απροσδόκητα, το θύμα 

μπορεί ενδεχομένως να αντιδράσει πηδώντας ή παραμερίζοντας. Η καρδιακή 

πίεση του ατόμου αυξάνεται και οι κτύποι της καρδιάς επιταχύνονται και αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα η αναπνοή να είναι βιαστική. 

 

 Ο φόβος είναι αναλλοίωτος όσο προπονημένος ή εκπαιδευμένος είναι κάποιος 

 

 Αυτοί που μπορούν να ανταπεξέλθουν τον δεχτήκαν και δουλεύουν μαζί  τους 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%85%CE%B3%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%AE_(%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82_(%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%AE
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΧΗΣ / ΦΥΓΗΣ 

 

 Η αντίληψη απειλής ενεργοποιεί το σώμα είτε για μια μάχη μέχρι θανάτου είτε για 

μια απελπισμένη φυγή. (Fight or Flight) 

 

 Η μάχη μέχρι θανάτου έρχεται είτε από τα πιστεύω μας είτε για να υποστηρίξουμε 

αγαπημένα μας πρόσωπα. 

 

 Η απελπισμένη υποχώρηση έρχεται από βέβαιη ήττα λόγω ανώτερου αντιπάλου 

ή από κάτι που δεν μπορούμε να νικήσουμε π.χ. φωτιά. 

 

 Οι βιοχημικές αλλαγές που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή μας κάνουν είτε 

επιθετικούς, καταπολεμώντας την απειλή με πυγμή είτε δειλούς. 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HICKS 

 

 Όσες πιο πολλές επιλογές – απαντήσεις έχω για ένα πρόβλημα τόσο 

μεγαλύτερος ο χρόνος αντίδρασης. 

 

Η ΟΡΜΟΝΗ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ 

 Η ορμόνη αδρεναλίνη είναι ένας πολύ σημαντικός νευροδιαβιβαστής  του 

ανθρώπου που βοηθά τον οργανισμό να κινητοποιεί όλες τις πήγες ενεργείας 

του. 

 

 Η υπερβολική έκκριση αδρεναλίνης ενεργοποιεί έναν γενικό συναγερμό που  

ονομάζετε αντίδραση μάχης φυγής. 

 

 Η αδρεναλίνη μπορεί να δώσει πραγματικές υπερδυνάμεις. 

 

  Η αδρεναλίνη περιορίζει την ορθολογική σκέψη επιτρέποντας την εκδήλωση 

πρωτόγονων αντιδράσεων. 

 

 Κατά την αντίδραση μάχης ή φυγής υπάρχει περισσότερη ανάγκη για δράση 

παρά για σκέψη. 

 

 

ΘΩΡΑΚΙΣΗ / ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

 

 Η αυτόματη, απερίσκεπτη αντίδραση όταν βρίσκεστε αντιμέτωποι με ξαφνική 

απειλή, είναι το σώμα να πάρει μια στάση κάλυψης, ασπίδας για να 

προστατευτεί. 
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 Όταν το ερέθισμα που θα προκαλέσει τον φόβο συμβεί  απροσδόκητα, το θύμα 

μπορεί ενδεχόμενος να αντιδράσει πηδώντας ή παραμερίζοντας. 

 Όταν βρίσκεστε με το παιδί σας ή κάποιο άλλο αγαπημένο σας πρόσωπο, 

ενστικτωδώς μπορεί να χρησιμοποιήσετε το σώμα σας για ασπίδα. 

 

 

ΠΑΓΩΜΑ (Frieze)  

 

 Μια τρίτη αντανακλαστική αντίδραση είναι το πάγωμα. Όπως αντιδρά ένα κουνέλι 

στον προβολέα. 

 

 Οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν για να αντιληφτούν τον κίνδυνο. 

 

 Το πάγωμα αποκόπτει όλους τους άσχετους θορύβους και αλλάζει την οπτική 

εστίαση. 

 

 Το πάγωμα δίνει χρόνο για τη μεγάλη φυγή. 

 

 

ΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥΝΕΛ 

 

 Το οπτικό τούνελ δημιουργείται από: 

1. Υπερβολικό φόβο – άμυνα σε κατάσταση πανικού 

2. Έντονη σωματική μάχη για τη ζωή μου 

 

 Το οπτικό τούνελ από ψυχολογική σκοπιά δημιουργείται από έλλειψη 

εκπαίδευσης πάνω στο στρες. Με αποτέλεσμα την έντονη αναπνοή και την 

απολυτή συγκέντρωση στο αντικείμενο που μας προκαλεί το φόβο. 

 

 Είναι ένα στάδιο πριν το Black out. 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΤΟΥΝΕΛ 

 

1. Μηδενική αντίληψη χώρου 

2. Μηδενική αντίληψη άλλων απειλών 

3. Έλλειψη αντίληψης χρόνου 

4. Αδυναμία αυτοπροστασίας 

5. Αδυναμία κάλυψης συνεργάτη 

6. Αδυναμία προστασίας εργοδότη 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥΝΕΛ 

 

1. Συστηματική προπόνηση με στρες 

2. Γνώση του μηχανισμού δημιουργίας του οπτικού τούνελ 

3. Γνώση της ειδικότητας σας και του όπλου 

4. Εποίκιση με αγχωτικές καταστάσεις μέσω εκπαίδευσης 
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5. Γνώση μιας τεχνικής χαλάρωσης 

6. Αυτογνωσία 

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

 Η αυτοάμυνα δεν έχει καμία σχέση με ένα καυγά ή μια συμπλοκή. 

 Σε μια κατάσταση ζωής ή θανάτου μας ενδιαφέρει μόνο η επιβίωση. 

 Αυτοί που ήταν ανεκπαίδευτοι έχουν νικήσει περισσότερους από τους τεχνίτες. 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 Τακτική επιθετικότητα μπορεί να οριστεί ως η υπολογισμένη ψυχρή επιθυμία και 

ικανότητα, για να επιβιώσεις με  οποιοδήποτε μέσο κριθεί αναγκαίο.  

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

 Που μπορώ να βρω διαφυγή 

 Αυτοσχέδια όπλα 

 Κάλεσμα βοηθείας 

 Πως μπορώ να τον εξαπατήσω 

 Ποτέ μην αποκαλύπτετε τις προθέσεις σας 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

 Όσο και αν εκπαιδευτώ η πρώτη αντίδραση σε κάτι που δεν περιμένω και θα με 

απειλήσει , θα είναι αντανακλαστική είτε το θέλω είτε όχι. 

 

 Όσο και αν θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο μετά την πρώτη αντίδραση αν ο 

εγκέφαλος μου κρίνει ότι απειλούμαι, θα αντιδράσει κατάλληλα χωρίς την 

συγκατάθεση μου. 

 

 Εκπαιδεύομαι πάνω στις αντανακλαστικές αντιδράσεις και τις κάνω μέρος της 

εκπαίδευσης μου. 
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ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ KRAV MAGA 

ΑΡΧΕΣ 

1 Οι τεχνικές θα πρέπει να βασίζονται στα ενστικτώδη αντανακλαστικά.  
2  Άμυνα και  αντεπίθεση θα πρέπει να είναι ταυτόχρονες.  

3 Οι επιθέσεις θα πρέπει να εστιάζονται στα ευάλωτα σημεία.  

4 Μια τεχνική θα πρέπει να είναι αποτελεσματική σε διαφορετικές περιπτώσεις.  

6 Απόλυτη αποφασιστική δράση.  

7 Συνεχόμενη μαχητική δράση, ώστε να μην υπάρχει χρόνος από τον 
αντίπαλο να αντιδράσει (Retzev). 

7 Χρήση τεχνικών υποταγής αν είναι δυνατόν για γρήγορη αποκλιμάκωση. 

8 Οι τεχνικές θα πρέπει να είναι προσιτές στον μέσο όρο και όχι μονό για 
αθλητές.  

9 Εκπαίδευση σε μια τεχνική και στην συνέχεια χτίσιμο πάνω της.  

10 Οι τεχνικές θα πρέπει να λειτουργούν και από μειονεκτική θέση. 

11 Η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει πραγματικές συνθήκες και stress.  

12 Χρήση κοινών, καθημερινών αντικειμένων για άμυνα και επίθεση.  

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ   

Κατάσταση μυαλού: 
 

Σε μια φυσική αντιπαράθεση, είναι 
πιθανό να αντιμετωπίσετε μια 
ανεξέλεγκτη έκρηξη άγχους, 
φόβου και έξαψης – 
αναστάτωσης. Η ψυχική και 
φυσική προετοιμασία θα σας 
επιτρέψει να αξιοποιήσετε την 
συγκεκριμένη κατάσταση  και να 
την διοχετεύσετε σε σωστή δράση. 
Η ψυχική εμπιστοσύνη και η 
αντοχή παρέχουν ένα 
αποφασιστικό πλεονέκτημα σε μια 
βίαιη συνάντηση. Εξοικονομήστε 
τόσο τις διανοητικές όσο και τις 
σωματικές ικανότητές σας έτσι 
ώστε να μπορέσετε να αναλάβετε 
δράση χωρίς να σκεφτείτε. 
 

Τα τέσσερα βήματα δράσης: 
 

Όταν αντιμετωπίζεται τέτοιες καταστάσεις, ο 
νους περνάει μια σειρά από βήματα για να 
επιλέξει μια απάντηση.       
 

1. Αναγνώριση απειλών 
2. Ανάλυση καταστάσεων 
3. Επιλογή είδους δράσης 
4. Δράση ή αδράνεια 

 

Αντιδρώντας σε μια επίθεση: 
 

Μια επίθεση θα σας εκπλήξει και 
θα σας αναγκάσει ίσως να 
αντιδράσετε από μια 
απροετοίμαστη κατάσταση. Ως εκ 
τούτου, η αντίδρασή σας θα είναι 
ενστικτώδης και αντανακλαστική. 
 
Η εκπαίδευση Krav Maga σας 
προετοιμάζει για αυτό ακριβώς. Οι 

Κατανοώντας το ανθρώπινο σώμα: 
 
Το σώμα μπορεί να αντέξει ένα υψηλό ποσό 
σωματικής πίεσης. Η αδρεναλίνη είναι ένας 
ισχυρός ενεργοποιητής και επιτρέπει στο σώμα 
να αντέχει τον πόνο και την εξάντληση. Η 
ανθεκτικότητα και αντοχή του σώματος 
λειτουργεί τόσο για τον αμυνόμενο όσο και για 
τον επιτιθέμενο. Για να σταματήσετε έναν 
επιτιθέμενο, στοχεύστε στις ευπαθείς και 
ζωτικές περιοχές του σώματος 
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ενστικτώδεις αντιδράσεις σας να 
είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς.  

χρησιμοποιώντας retzev. 

Όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική  
εκπαίδευση: 

Η εκπαίδευση υπό όσο το 
δυνατόν πιο ρεαλιστικές 
συνθήκες, θα σας βοηθήσει να 
ξεπεράσετε την παράλυση που 
προκαλεί το άγχος. Θα μάθετε 
πώς να ξεπερνάτε τον φόβο και 
τον πανικό. Θα μάθετε 
αποτελεσματικά να 
προσαρμόζεστε διανοητικά σε μια 
σκληρή και βίαιη πραγματικότητα. 

Οπτικοποίηση και σχεδιασμός σεναρίων: 
 

Χρησιμοποιήστε το μυαλό σας για να 
εκπαιδεύσετε το σώμα σας για να αντιδράσει 
αυτόματα και ενστικτωδώς στον κίνδυνο. 
Οπτικοποίηση και προγραμματισμός σεναρίων 
ενισχύουν την εμπιστοσύνη σας, μειώνουν το 
φόβο, βελτιώνουν την τεχνική σας και σας 
βοηθούν να αντιμετωπίσετε απροσδόκητες 
εχθρικές καταστάσεις, γιατί θα τις έχετε 
οραματιστεί εκ των προτέρων. 
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ΑΡΧΕΣ ΑΜΥΝΑΣ KRAV MAGA 

Άμυνα με το σώμα (100%) + Άμυνα Με χέρια/πόδια (100%) = 200% 

Άμυνα με το σώμα 

                                                      1. Κίνηση προς τις 8 βασικές κατευθύνεις 

                                                      2. Ανοδική ή καθοδική κίνηση 

                                                      3. Κυκλική κίνηση 

                                                      4. Στροφή και κίνηση (Tai Savaki)    

Άμυνα Με χέρια/πόδια 

1. Μπλοκάρισμα 360O χέρια – πόδια  

2. Έκτροπη  

3. Κάρφωμα 

4. Γλίστρημα 

5. Σταμάτημα 

 

ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ KRAV MAGA 

Είδη επίθεσης 

                                                    1. Άμεσα – ευθείες επιθέσεις  

                                                    2. Εμέσα – καμπυλωτές επιθέσεις 

Αρχές επίθεσης 

1. Διάτρηση στόχου 

2. Ενεργεία (Ek=mv2/2)  

3. Σκληρό – μαλακό 

4. Επαναφορά   

 

ΡΥΘΜΟΣ 

 

(1) Φυσικός (2) Ασύνδετος, (3) Σπασμένος 1,5  (4) Συνεχής (5) 1,1Ταυτόχρονος  
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VITAL POINTS 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ KRAV MAGA 

Retzev: Μια εβραϊκή λέξη που αναφέρεται στη συνεχή κίνηση στην μάχη. Η Retzev, 

η ραχοκοκαλιά του σύγχρονου krav maga, σας διδάσκει να μετακινείτε το σώμα σας 

ενστικτωδώς μαχητικά χωρίς να σκεφτείτε την επόμενη σας κίνηση. Όταν βρίσκεστε 

σε επικίνδυνη κατάσταση, θα βρείτε αυτόματα τη σωματική και ψυχική σας κατάρτιση 

για να ξεκινήσετε μια απρόσκοπτη, συντριπτική αντεπίθεση. Το Retzev είναι μια 

γρήγορη και αποφασιστική κίνηση που συνδυάζει όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης 

krav maga. Οι αμυντικές κινήσεις μεταβαίνουν αυτόματα σε επιθετικές κινήσεις για να 

εξουδετερώσουν την επίθεση, αφαιρώντας στον αντίπαλό χρόνο για να αντιδράσει. 

Μαχητική στάση: κάντε ένα βήμα μπροστά, με το αριστερό πόδι. Γυριστέ το 

αριστερό σας πέλμα περίπου 30 μοίρες προς τα δεξιά. Το δεξί πόδι σας  πρέπει να 

βρίσκετε στην μπάλα του πέλματος με τα δάκτυλα να κοιτάζουν ευθεία μπροστά. Τα 

πόδια θα πρέπει να είναι παράλληλα, με το 55% περίπου του βάρους σας να 

κατανέμεται στο μπροστινό σας πόδι. Οι βραχίονες τοποθετούνται μπροστά από το 

πρόσωπό σας και κάμπτονται ελαφρώς προς τα εμπρός περίπου σε μια γωνία 60 

μοιρών.  

Live Side: Όταν αντιμετωπίζετε το μπροστινό μέρος του αντιπάλου σας και ο 

αντίπαλός σας μπορεί να σας δει και να χρησιμοποιήσει και τα δύο χέρια και τα δύο 

πόδια εναντίον σας. 

Dead side: Η νεκρή πλευρά του αντιπάλου σας, σε αντίθεση με την ζωντανή πλευρά 

του, σας τοποθετεί πίσω από τον πιο κοντινό του ώμο ή πρόσωπο με την πλάτη του. 

Είναι μια πλεονεκτική θέση για να αμυνθείτε  και να ελέγξετε επειδή είναι δύσκολο για 

τον επιτιθέμενο να χρησιμοποιήσει τα χέρια και τα πόδια του. Επίσης τοποθετεί τον 

αντίπαλο ανάμεσα σε σας και κάθε πρόσθετη απειλή τρίτων. Θα πρέπει πάντα να 

μετακινηθείτε στη νεκρή πλευρά όταν είναι δυνατόν.  

Same Side: Το χέρι ή το πόδι του αντιπάλου τοποθετείτε απέναντι από ίδιο σας χέρι 

ή πόδι.  

Near Side: Τα άκρα του αντιπάλου σας κοντά στο σώμα σας. 

Εξωτερική άμυνα: Μια εξωτερική άμυνα μπλοκάρει μια εξωτερική επίθεση, δηλαδή 

μια άμυνα προς το εξωτερικό του σώματος σας.  

Εσωτερική άμυνα: Μια εσωτερική άμυνα μπλοκάρει με κατεύθυνση προς το 

εσωτερικό του σώματος σας. 

Βγαίνοντας από τη γραμμή επίθεσης: Χρησιμοποιώντας την κίνηση του σώματος 

για να κάνετε αποφυγή δράσης κατά μιας γραμμικής επίθεσης, όπως μια ευθεία 

γροθιά ή λάκτισμα. Μια τέτοια κίνηση αναφέρεται επίσης ως διάλυση της γωνίας 

επίθεσης. 

Tai Sabaki: Ένα βήμα 180 μοιρών περιστρέφοντας το ένα πόδι πίσω για να 

δημιουργήσετε ροπή στρέψης σε μια άρθρωση για μια τεχνική ρήξης ή έλεγχου. 
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Cavalier: Μόχλευση του καρπού που αναγκάζει τον αντίπαλο να κινηθεί εναντίον του 

φυσικού εύρους κίνησης, συνήθως σε συνδυασμό με Tai Sabaki για πρόσθετη 

δύναμη. 

Trapping: Εμφανίζεται όταν πιέζετε ή πιάστε τα χέρια του αντιπάλου με το ένα χέρι, 

αφήνοντάς σας με ένα ελεύθερο χέρι για να συνεχίσετε τη μάχη. 

 
 
KRAV MAGA TIPS   
 

1. Οι γροθιές δουλεύονται πρώτα από  Semi passive stance και στην συνέχεια από 
fighting. Μπορεί να δουλευτούν και από passive stance, για εξάσκηση της 
ταχύτητας αντίδρασης και των αντανακλαστικών.  
 

2. Όλες οι τεχνικές σταδιακά θα πρέπει να δουλεύονται από όλες τις στάσεις και 
καταστάσεις επαγρύπνησης. 

 
3. Οι ασκούμενοι απομακρύνονται πάντα από την ευθεία της επίθεσης όταν 

ολοκληρώσουν μια τεχνική.   Στην περίπτωση που ο επιτιθέμενος είναι 
οπαλισμένος με μαχαίρι, ο αμυνόμενος μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής 
απομακρύνεται τρέχοντας. Αν δεν μπορεί να τρέξει θα πρέπει να οπλιστεί με 
κάποιο αντικείμενο που βρίσκεται κοντά του. Σε καμία περίπτωση δεν μένει κοντά 
στον οπλισμένο επιτιθέμενο όποια και αν είναι η κατάσταση του μετά την τεχνική.   

 

4. Μια βίαιη κατάσταση ολοκληρώνετε όταν δεν υπάρχει πια κίνδυνος.  
 

5. Προσπαθούμε να μην βρεθούμε στο έδαφος.  
 

6. Αν βρεθούμε στο έδαφος θα πρέπει να σηκωθούμε το συντομότερο δυνατόν.  
 

7. Πρώτος μας στόχος σε μια συμπλοκή είναι η αποκλιμάκωση.  
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Φυσική Ισορροπία: Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να παραμένει όρθιος και 

σταθερός.   Ο μαχητής για να επιτύχει μια άμυνα ή επίθεση θα πρέπει να διατηρεί 

συνεχώς την ισορροπία του. Παράλληλα θα πρέπει να ισορροπεί για να διατηρεί μια 

θέση ισχύος. Σε μια μάχη οι ισορροπία χωρίζετε σε δυο μέρη:  

1) Στην μετακίνηση του σώματος με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται ή αποκτάται 

ισορροπία. 

2) Στην εκμετάλλευση της  αδυναμίας  ισορρόπησης του αντίπαλου. 

 

Ψυχική ισορροπία: Ο επιτυχημένος μαχητής πρέπει επίσης να διατηρήσει μια 

ψυχική ισορροπία. Δεν πρέπει να επιτρέψει φόβο ή θυμό να ξεπεράσει την ικανότητά 

του να είναι συγκεντρωμένος ή να αντιδρά ενστικτωδώς σε μια μάχη. 

 

Θέση: Η θέση αναφέρεται στη θέση του μαχητή στο σχέση με τον αντίπαλό του. Μια 

βασική αρχή όταν δεχόμαστε επίθεση είναι να μετακινήσουμε  το σώμα μας σε μια 

ασφαλή θέση - δηλαδή, εκεί που  η επίθεση δεν μπορεί να συνεχίσει, εκτός αν ο 

επιτιθέμενος κινήσει ολόκληρο το σώμα του. Στη συνέχεια, ο αντίπαλος για να ξανά 

επιτεθεί θα πρέπει να αλλάξει τη θέση του. Είναι συνήθως ασφαλές να 

απομακρυνθούμε από  τη γραμμή επίθεσης σε γωνία 45 μοιρών, είτε προς τον 

αντίπαλο είτε μακριά από αυτόν. Αυτή η θέση δίνει ασφάλεια και  επιτρέπει την 

εκμετάλλευση  της αδύναμης  θέσης του αντιπάλου. Κίνηση σε πλεονεκτική θέση 

απαιτεί ακριβή χρονισμό και αντίληψη της απόστασης.  

 

Συγχρονισμός:  Ένας μαχητής πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί τον καλύτερο 

χρόνο για να μετακινηθεί από  μια πλεονεκτική θέση σε μια επίθεση. Εάν κινείται 

πολύ σύντομα, ο εχθρός θα προβλέψει την κίνηση του και να προσαρμόσει την  

άμυνα του. Εάν ο μαχητής κινείται πολύ αργά, ο εχθρός θα τον χτυπήσει.  Ο  

μαχητής πρέπει να ξεκινήσει την επίθεση του ή την αντεπίθεση  του στην κρίσιμη 

στιγμή όταν ο αντίπαλος είναι πιο ευάλωτος. 

 

Απόσταση:  Η απόσταση είναι η σχετική απόσταση μεταξύ των θέσεων του 

αντιπάλους. Ένας μαχητής τοποθετεί τον εαυτό του όπου η απόσταση είναι προς 

όφελός του. Ο μαχητής πρέπει να μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση του, 

αλλάζοντας τη θέση και αναπτύσσοντας επιθέσεις ή αντεπιθέσεις. 

 

Ορμή: Η ορμή είναι η τάση ενός σώματος σε κίνηση προς την κατεύθυνση της 

κίνησης, εκτός κι αν επιδράσει μια άλλη δύναμη. Σώμα ή μάζα σε κίνηση αναπτύσσει 

δυναμική. Όσο μεγαλύτερη είναι η σωματική μάζα ή η ταχύτητα κίνηση, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ορμή. Ως εκ τούτου, ένας μαχητής πρέπει να κατανοήσει τα 

αποτελέσματα αυτής της αρχής και να τα εφαρμόζει προς όφελός του. Ο μαχητής 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την ορμή του αντιπάλου του - δηλαδή, μπορεί να 

τοποθετήσει τον αντίπαλο σε μια ευάλωτη θέση χρησιμοποιώντας τη δυναμική του 

εναντίον του. Η ορμή του αντιπάλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσθέσει 

ενέργεια σε έναν μαχητή για τη δική του επίθεση ή αντεπίθεση, συνδυάζοντας τις 

μάζες σώματος σε κίνηση. Ο μαχητής πρέπει να γνωρίζει ότι ο εχθρός μπορεί επίσης 

να επωφεληθεί την αρχή της ορμής.  
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Μόχλευση:  Ένας μαχητής χρησιμοποιεί μόχλευση χρησιμοποιώντας τη φυσική 

κίνηση του σώματός του για να τοποθετήσει τον αντίπαλό του σε μια θέση αφύσικης 

κίνησης. Ο μαχητής χρησιμοποιεί το σώμα του ή μέρη του σώματός του για να 

δημιουργήσει ένα φυσικό μηχανικό πλεονέκτημα σε μέρη του σώματος του εχθρού. 

Με τη χρήση μόχλευσης, μπορούμε να νικήσουμε έναν μεγαλύτερο ή ισχυρότερο 

αντίπαλο. 

 

ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ  

 Περίμετρος 

 Είδος απειλής και επίπεδο κινδύνου 

 Σωματοδομή επιτιθέμενου / επιτιθέμενων 

 Προφίλ αμυνόμενου (πολίτης, αστυνομικός)    

 

ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ   

 Θέση  επιτιθέμενου  

 Εργαλείο που έχω εξοικείωση  
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ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ & ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Υπάρχει όριο πόσο στρες μπορούμε να χειριστούμε, αν  υπερβούμε το όριο 

καταρρέουμε και χάνουμε τη  δυνατότητα αντιμετώπισης και  συγκέντρωσης.  

1. Η ικανότητα του να σκεφτείς και να σχεδιάσεις χάνετε.   

2. Visual tunnel effect (μείωση περιφερειακής όρασης)  

3. Επιμήκυνση χρόνου – αίσθηση ότι ο χρόνος προχώρα αργά  

(Ένοιωθα ότι δεν θα σταματήσει - τελειώσει ποτέ)  

4.  Αποσύνθεση αναμνήσεων -  αμνησία – λανθασμένες μνήμες  

 

Στατιστικά Αντιδράσεων 

1. 12% - 15% ξέρουν τι να κάνουν για να 

επιβιώσουν. 

2. 70% - 75% θα είναι αλαφιασμένοι – 

σοκαρισμένοι θα προσπαθήσουν να κάνουν 

κάτι αλλά όχι συντονισμένα. 

3. 3% - 15% freeze – κλαίνε, ουρλιάζουν. 

 

Δεν ξέρουμε ποιος θα αντιδράσει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. 

 

 Το κλειδί της επιβίωσης είναι η προετοιμασία. 

 Πρέπει να σκεφτείς και να προετοιμαστείς όταν είσαι εκτός του πραγματικού 

κινδύνου. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ  

1. Το μαχαίρι πολλαπλασιάζει την δύναμη σε αυτόν που το έχει. 

2. Το μαχαίρι δεν επιτίθεται – επιτίθεται αυτός που κρατάει το μαχαίρι. 

3. Το μαχαίρι εξαρτάται από αυτόν που το κρατάει. 

4. Το μαχαίρι επεκτείνει το σώμα. 

5. Αν δεν μπορείς να ρίξεις γροθιά δεν μπορείς και να μαχαιρώσεις. 

6. Ένα μαχαίρι μπορεί να κόψει από διαφορετικές μεριές. 

7. Ένα κατσαβίδι μπορεί να διαπεράσει εύκολα στο σώμα. 

8. Το μαχαίρι είναι ποιο επικίνδυνο από ένα πιστόλι. 

a) Είναι εύκολα διαθέσιμο. 

b) Με το πιστόλι αν έχεις 5 σφαίρες μπορείς να σκοτώσεις μέχρι 5 άτομα. 

c) Το πιστόλι πυροβολεί μόνο ευθεία. 

d) Το επικίνδυνο δεν είναι το κάρφωμα αλλά το  slash. (μπορεί να 

καρφώσεις με μαχαίρι 20 φορές και να αποτύχεις να βρεις αρτηρία,  το 

slash μπορεί εύκολα να βρει αρτηρίες ή να κόψει μύες και τένοντες). 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ  

1. Η καλύτερη άμυνα σε μαχαίρι είναι το τρέξιμο. (πάντα κλειστό παπούτσι). 

2. Έλεγχος της βλάβης  (κατάλληλα ρούχα, μανίκια ). 

3. Ελέγχω – παγιδεύω το μαχαίρι.  

4. Εξουδετερώνω τον επιτιθέμενο. 

5. Δημιουργώ απόσταση.  
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ΜΕΡΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ  
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INSTRUCTORS NOTES BASIC LEVEL 
 
WARM-UP 

1. 10’ Τρέξιμο σε όλες τις κατευθύνσεις με ασκήσεις  
2. 30 κοιλιακοί 
3. 15 ραχιαίοι  
4. 30 κάμψεις 
5. 30 βαθιά καθίσματα 
6. 5’ διατάσεις  
7. 30 χτυπήματα ασπίδας    
8. Επανάληψη προηγούμενου μαθήματος 
9. Παιχνίδι 
10. Προετοιμασία νέου μαθήματος 

 
 
 
SKILLS P1 

1. 30sec punching on the pad standing  
2. 30sec punching down on the pad from full mount   
3. 30sec punching up from your back  
4. 30 sit ups, 20 pushups, 10 squat  

 
SKILLS P2   

1. 30 sec punching on the pad standing  
2. 30 sec punching down on the pad from full mount   
3. 30 sec punching up from your back 
4. 15 sec left roundhouse kicking 
5. 15 sec right roundhouse kicking   
6. 30 sit ups, 30 pushups, 30 squat,  

 
 
SIMULATIONS & TACTICS 
 
1. Time line distance – against an attacker attempting a front chock 
2. Searching and attacking 2 attackers holding a punch pad. 
3. Free work of preventing and defending (eyes open). 
4. Free work of releases (eyes close).  
5. Zombie game (2 Vs 1) using: Prevention + Choke Releases. 
6. Defense Vs. 2 attackers circling and performing all learned attacks. 
7. Striking combinations Vs. 2 attackers holding a Punch pad. 
8. Defending against a person sitting on the defender (mounted) and punching  
9. Prevent the attacker from performing chokes and side headlocks by kicking. 
10. Defending Implementing the principles of inside & outside defense against 1 

attacker, 
11. Coming to either choke or grab defender in a side headlock. 
12. Releasing Release from side headlock by sliding backwards. 
13. Defense Vs. 3 assailants (knife ice-pick attack, kick, punch). Defend by using 

kicks, inside defenses, outside defenses & late releases. 
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INSTRUCTORS NOTES INTERMEDIATE LEVEL  
 
SKILLS P3 

1. 45 sec punching on the pad standing  
2. 45 sec punching down on the pad from full mount   
3. 10 releases from chocks  
4. 10 releases from bear hugs  
5. 10 releases from headlocks  
6. 10 sit ups, 10 pushups, 10 squat,10 burpees 

 
SKILLS P4  

1. 10 sit ups, 10 pushups, 10 squat,10 burpees 
2. 4 Vs 1attackers coming from 360 degrees around 

defender. 
3. Using stick, kicks, and punches. Defender begins 

from eyes open position (1 min). 
 

 
SIMULATIONS & TACTICS 

 
1. Preforming releases and late releases, starting with eyes close (soft and hard 

solutions). 
2. 2 Vs. 1 - Bear Hug (later a Headlock) from Behind and a Second Attack from the 

Front.  
3. Defending against an Opponent Attacking from Different Angles  
4. Inside or outside defenses against punches (circular or straight) coming from 

various directions. Defender is looking forward, attacker is moving in a half-circle 
in front of him.  

5. Against a strike from behind – move away diagonally forward while turning and 
reacting.  

6. Defense against attacks coming from 360 degrees around defender 
7. Using nelson, guillotine, chokes. Defender begins from eyes close position. 
8. 2 Vs. 1 - Bear Hug (later a Headlock) from Behind and a Second Attack from the 

Front . 

9. Returning attacker following the defender's technique, the attacker returns with a 
relevant attack, with/out a weapon 
 
 

 KRAV MAGA TIPS   
 

1. Δείξε σοβαρότητα στην εκμάθηση των τεχνικών. Όπως εκτελούνται οι  τεχνικές 
στην σχόλη, με τον ίδιο τρόπο θα εκτελεστούν και στην πραγματικότητα.   
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INSTRUCTORS NOTES ADVANCE LEVEL 
 
 
SKILLS  

1. 10 sit ups 
2. 10 pushups 
3. 10 squat 
4. 10 burpees 
5. 4Vs 1 armed & unarmed  attackers coming from 360 degrees around 

defender (1,5 min) 
 

 
SIMULATIONS & TACTICS 
Defending against different Attacks coming from Variety of Angles 

1. Releases from all grabs, holds and chokes - all angles 
(Defender begins each drill from an eyes close position). 

2. Zombie Vs. 4 attackers defend all attacks - all angles and targets. 
(Defender begins each drill from an eyes open position). 

3. Defending against a variety of previously unknown attacks, the defender begins 
from eyes-close position (ground position Vs. 2). 

4. Zombie Vs. 2 Knife + Kicks + Stick. Rounds of 2 min - 1. Defending against a 
variety of previously unknown attacks - Defender begins from eyes-open position. 

 
INSTRUCTORS NOTES  
 
 
SKILLS  

6. 10 sit ups 
7. 10 pushups 
8. 10 squat 
9. 10 burpees 
10. 4Vs 1 armed & unarmed  attackers coming from 360 degrees around 

defender (1,5 min) 
 

 
SIMULATIONS & TACTICS 
Defending against different Attacks coming from Variety of Angles 

5. Releases from all grabs, holds and chokes - all angles 
(Defender begins each drill from an eyes close position). 

6. Zombie Vs. 4 attackers defend all attacks - all angles and targets. 
(Defender begins each drill from an eyes open position). 

7. Defending against a variety of previously unknown attacks, the defender begins 
from eyes-close position (ground position Vs. 2). 

8. Zombie Vs. 2 Knife + Kicks + Stick. Rounds of 2 min - 1. Defending against a 
variety of previously unknown attacks - Defender begins from eyes-open position. 
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INSTRUCTORS NOTES  
 
Fighting Drills (2 Vs. 1 targeting) 

1. One attacker with knife 
2. Two attackers with knife  
 
Simulations and Tactics: Defending against different Attacks coming from 
Variety of Angles 
Defending against a variety of previously unknown attacks - Defender begins from 
eyes-open position, and is encouraged to use a technique as close as possible to the 
correct one. Same drill but defender begins from eyes-close position. 
Release and late release soft and hard solution starting from Contact Attacks. 
 
Zombie Game (2 Vs. 1 defending against a variety of (unknown) attacks.  

The defender begins the drill from a stationary position with the eyes-open. The 
student should aim to employ solutions that are as close to the curriculum technique 
as possible. 
 
Fighting Skills: Students will be tested on 3 rounds of fighting 

Light Fighting with protective safety gear. 
 
Simulation Game and Tactics 

1. The defender begins the drill from a stationary position with the eyes closed. 
Initial attacks from opponent begin with contact to defender body. 

2. Zombie Game (3 Vs. 1) defending against a variety of (unknown) attacks. The 
defender begins the drill from a stationary position with eyes opened. The student 
should aim to employ solutions that are as close to the curriculum technique as 
possible. 

 
Fighting Drills 

1. Free work against combinations of attacks, including tactical movement on the 
ground. 

2. Attacking 3 shield targets, stationary and on the move, from different angles, 
distances, heights and positions. The attacker begins his combinations of attacks 
from different stances (fighting/passive/semi-passive). The student should train to 
demonstrate an explosive series of attacks and reach 100% speed and power 
throughout. 
 

Fighting Skills 2 rounds of fighting 
 
Simulation Games and Tactics Against Different Attacks coming from a Variety 
of Angles 
1. Starting from ground position, release, get up and defend Vs. 2nd attacker. 
2. Zombie Game (4 Vs. 1): Student begins from eyes-open position, defending 
3. against random attacks. These attacks should include stick attacks, bear hugs, 

stone 
4. attacks and use of shield objects. The student is tested on his ability to utilize 

correct technical solutions to attacks from the syllabus. 
 
Fighting Drills - 4 Vs. 1 

1. Attacking 4 different targets  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

 

Στάδιο 1 (Προπαρασκευαστικό) 

Η διάρκεια αυτού του σταδίου είναι 5-10 λεπτά. Ο σκοπός είναι να αυξηθεί η 

σωµατική θερµοκρασία, και να γίνουν ελαφρές διατάσεις των βασικών µυϊκών 

οµάδων. Θα πρέπει να αρχίζουµε µε ελαφρό τρέξιµο, στη συνέχεια να κάνουνε 

διάφορες δροµικές ασκήσεις, και να τελειώσουµε µε ελαφρές διατάσεις των βασικών 

µυϊκών οµάδων.  

 

Στάδιο 2 (Κύριο)  

∆ιαρκεί 8-15 λεπτά. Ο σκοπός περιλαµβάνει αύξηση του καρδιακού σφυγµού, 

αύξηση των επιπέδων προσοχής, και αύξηση του βαθµού διάτασης των µυών και 

τενόντων. Αρχίζουµε µε τρέξιµο και διάφορες δροµικές ασκήσεις, και τελειώνουµε µε 

διατατικές ασκήσεις. Εν τούτοις, οι εντάσεις των ασκήσεων σε αυτό το στάδιο είναι σε 

υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε το στάδιο 1και οι διατατικές ασκήσεις φθάνουν στο 

πλήρες εύρος. Σε αυτό το στάδιο όλες σχεδόν οι µυϊκές οµάδες θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν και δραστηριοποιηθούν.  

 

Οργάνωση Οργάνωση της Προθέρµανσης Στάδιο 3 (Ατοµικό)  

∆ιαρκεί 5-10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου ο ενδιαφερόµενος 

επικεντρώνετε σε ατοµικές ασκήσεις οι οποίες αφορούν εξειδικευµένες κινήσεις ή 

µυϊκές οµάδες. Για παράδειγµα, η βελτίωση του κινητικότητας αρθρώσεων µε 

περιορισµένο εύρος λόγω κάποιου τραυµατισµού είναι το πλέον κοινό πρόβληµα 

που περιµένει την λύση του στο παρόν στάδιο. Επίσης θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν κινήσεις οι οποίες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην κυρίως 

προπόνηση ή στον αγώνα που θα ακολουθήσει (π.χ. κινήσεις κωπηλασίας, τένις, 

κ.λ.π.).  
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ΣΤΑΔΙΑ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

16. Προετοιμασία για εκμάθηση τεχνικής (π.χ. ιδιαίτερη προθέρμανση) 

 

17. Πήγες 

 

18. Σύνδεση με σχετική τεχνική 

 

19. Σύνδεση με παιχνίδι  ή κάποια φυσική κίνηση 

 

20.  Φυσική αντίδραση 

 

21. Παρουσίαση προβλήματος 

 

22.  Επίδειξη 

 

23. Επίδειξη σε αργή κίνηση από διαφορετικές γωνιές 

 

24. Επεξήγηση σταδίων τεχνικής 

 

25.  Dry Drill  σε στάδια  

 

26. Ζευγάρια σε στάδια  

 

27. Αρχές και ερωτήσεις 

 

28. Εκτέλεση τεχνικών με υπό stress 

 

29. Τελικό Drill  

 

30. Παρουσίαση επόμενης τεχνικής  
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LESSON PLAN  
 
 

STAGES    

Warm up Ζέσταμα ανάλογο της τεχνικής που 
θα διδαχτεί.   

10 – 15 Λεπτά  

Review Υπενθύμιση και σύνδεση με 
προηγούμενη τεχνική.  

 

Game Παιχνίδι σχετικό της τεχνικής.  
 

 

Problem analysis  Ανάλυση του προβλήματος. 
 

 

New technique Ανάλυση τεχνικής. 
 

 

Wow demo Επίδειξη. 
  

 

Stages analysis  Ανάλυση σταδίων  τεχνικής.  
 

 

Dry drill 
 

Ατομική εξάσκηση τεχνικής. Σε 
στάδια.  

 

Wet drill Ατομική εξάσκηση τεχνικής 
ελεύθερα. 

 

Pairs   Εξάσκηση τεχνικής σε ζευγάρια. Σε 
στάδια και ελεύθερα.  

 

Game / pressure / fighting Ολοκλήρωση εξάσκησης με 
παιχνίδι ή υπό πίεση ή με Fighting. 

 

Questions Απάντηση σχετικών ερωτήσεων.  
 

 

Next lesson  Επίδειξη επόμενης τεχνικής.  
 

 

 
 
 

 
 


