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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
 Στο ευρύτερο πλαίσιο της διδακτικής μεθοδολογίας Dynamo Kettlebells, ο στόχος αυτού του 

εισαγωγικού σεμιναρίου είναι η διδασκαλία της Βασικής Αιώρησης με Kettlebell (Kettlebell Swing). Τόσο για τους 

ασκούμενους που ασχολούνται συστηματικά με την προπόνηση δύναμης ή τον αθλητισμό όσο και για εκείνους 

που επιθυμούν να βελτιώσουν την υγεία και την ποιότητα της ζωής τους, η άσκηση αυτή κατέχει κεντρική θέση 

για μια σειρά από λόγους.

 Κατ’αρχάς η Βασική Αιώρηση μας διδάσκει πώς να παράγουμε δύναμη με τους ισχυρούς γλουτιαίους 

μύες, αντί να χρησιμοποιούμε με λάνθασμένο τρόπο τους μύες γύρω από τις ευαίσθητες περιοχές της μέσης και 

των γονάτων. Με τον τρόπο αυτό, αφενός αυξάνεται κατακόρυφα η παραγωγή ισχύος στην αθλητική κίνηση και 

στην καθημερινή ζωή, αφετέρου προλαμβάνονται τραυματισμοί στη μέση και τα γόνατα

 Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι καθ’ εαυτήν η Βασική Αιώρηση με Kettlebell, προσφέρει 

πολλαπλά οφέλη για την υγεία, όπως είναι η ενδυνάμωση του μυϊκού  και του καρδιαγγειακού συστήματος 

(προπόνηση δύναμης και αντοχής ταυτόχρονα) και η πρόληψη πολλών μορφών αρθρίτιδας στα γόνατα, τα ισχύα, 

τους ώμους και τα δάχτυλα. Δηλαδή, ακόμη και αν ο ασκούμενος δεν διδαχτεί καμία από τις προχωρημένες 

ασκήσεις με kettlebells, η αιώρηση είναι από μόνη της πιο ωφέλιμη από τη μεγάλη πλειοψηφία των ασκήσεων 

που μπορεί να εκτελέσει κάποιος σε ένα συμβατικό γυμναστήριο! 

 Τέλος, η Βασική Αιώρηση είναι η απλούστερη από τις βαλλιστικές ασκήσεις με kettlebells, και αποτελεί 

τη βάση πάνω στην οποία θα ‘οικοδομηθούν’ στη συνέχεια συνθετότερες ασκήσεις όπως το επολέ (clean) και το 

αρασέ (snatch).
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ KETTLEBELLS

Σε γενικές γραμμές η προπόνηση με kettlebells είναι ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους για να γυμναστείτε, 

αρκεί να τηρηθούν μερικοί κανόνες ασφαλείας:

Πριν βάλετε την προπόνηση με kettlebells (όπως επίσης και οποιοδήποτε άλλο είδος γυμναστικής) στη ζωή 

σας, εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία για την κατάσταση της υγείας σας, πάρτε πρώτα έγκριση από το 

γιατρό σας.

Να ελέγχετε πάντα και διαρκώς το χώρο γύρω σας για πιθανά εμπόδια, άλλους ασκούμενους, ενδεχόμενα 

σημεία όπου το πάτωμα/έδαφος είναι ολισθηρό ή άλλους κινδύνους.

Ειδικά στις βαλλιστικές άρσεις με kettlebells (όπως είναι η Βασική Αιώρηση), η λαβή σας είναι συχνά ο 

αδύναμος κρίκος, ειδικά αν δεν έχετε εμπειρία στην προπόνηση δύναμης. Πιθανότατα λοιπόν, τα δάχτυλα και 

οι μύες του πήχεος θα κουραστούν νωρίτερα από το υπόλοιπο σώμα σας. Αν νιώθετε ότι τα δάχτυλά σας 

δεν ‘κρατάνε’ άλλο, αφήστε το kettlebell κάτω και ξεκουραστείτε!

Μην προσπαθήσετε να σταματήσετε ένα kettlebell που εκτελεί ελεύθερη πτώση – φύγετε αμέσως 

από τη μέση! Αν χάσετε τον έλεγχο του kettlebell στη διάρκεια μίας άρσης (αν ακολουθήσετε τον κανόνα 

#3, είναι μάλλον απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο), μην προσπαθήσετε να το πιάσετε ή να το σταματήσετε και 

απομακρυνθείτε αμέσως από το σημείο όπου θα πέσει.

Μην ξεκουράζεστε ακίνητοι και ποτέ σε καθιστή θέση. Εάν ο καρδιακός ρυθμός σας έχει αυξηθεί πολύ 

κατά τη διάρκεια της άσκησης (αν έχετε ‘λαχανιάσει’ πολύ), και σταματήσετε να κινείστε απότομα, ο φόρτος  

για την καρδιά είναι υπερβολικά μεγάλος. Συνεχείστε να κινείστε (περπάτημα, ήπιο τροχάδην επί τόπου κ.λπ.), 

μέχρις ότου ο καρδιακός ρυθμός σας επανέλεθει γύρω στις 120 σφίξεις ανά λεπτό (ή μέχρι να μπορείτε να 

μιλάτε κανονικά χωρίς να ασθμαίνετε).

Η καλή τεχνική είναι ο σημαντικότερος κανόνας ασφαλείας. Φροντίστε να μάθετε τις άρσεις από 

κάποιον που τις γνωρίζει καλά και φροντίστε να εκτελείτε κάθε επανάληψη με τεχνική όσο γίνεται 

πιο κοντά στο τέλειο. Αν, κατά τη διάρκεια ενός σετ, δεν μπορείτε να διατηρήσετε την τεχνική σας καλή, 

σταματήστε και ξεκουραστείτε.

Δεν υπάρχουν κανόνες ασφαλείας που να προβλέπουν τα πάντα. Η κοινή λογική θα σας δώσει τις 

απαντήσεις για κάθε περίπτωση.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ΜΕΡΟΣ 1ο: 
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΜΥΪΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

1.1 η ευκινησία των ισχύων

ΣΚΟΠΟΣ
• Η αύξηση του εύρους κίνησης της έκτασης του ισχύου
• Η κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στην έκταση του ισχύου και την έκταση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικης στήλης

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ
• Στηριχτείτε στο γόνατο του αριστερού ποδιού και στο πέλμα του δεξιού
• Το δεξιό πόδι πρέπει να βρίσκεται ευθεία μπροστά σας και όχι πλάγια
• Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια σας είναι παράλληλα μεταξύ τους

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Με το θώρακα ανοιχτό, πιέστε το αριστερό ισχύο προς τα εμπρός με σύσπαση του αριστερού γλουτού
• Πιέστε έτσι ώστε να αισθανθείτε μία ελαφριά διάταση στο μπροστινό μέρος του αριστερού ισχύου
• Κρατήστε αυτή τη θέση για δύο δευτερόλεπτα και ελάτε ξανά στην αρχική θέση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Κρατήστε την κοιλιά ελαφρά σφιγμένη και αισθανθείτε ότι ‘ψηλώνετε’ από τον κόκκυγα μέχρι την κορυφή του κεφαλιού
• Αποφύγετε τη λόρδωση στη μέση – μην αφήνετε την κοιλιά να πεταχτεί προς τα έξω
• Μην υπερβάλετε την διάταση

ΣΕΤ – ΕΠΑΝΑΛΗψΕΙΣ
• Εκτελέστε οκτώ πιέσεις των δύο δευτερολέπτων για κάθε πλευρά
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1.2 βασική γέφυρα

ΣΚΟΠΟΣ
• Η αύξηση του εύρους κίνησης της έκτασης του ισχύου και η κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στην έκταση του ισχύου και την έκταση της 
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικης στήλης.
• Η ενεργοποίηση των γλουτιαίων μυών κατά την προθέρμανση

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ
• Ξαπλώστε στο πάτωμα, με τους βραχίονες στο πλάι, τα γόνατα λυγισμένα σε γωνία λίγο μικρότερη των 90 μοιρών και ολόκληρα τα πέλματα να 
ακουμπούν στο πάτωμα (όχι στις μύτες των ποδιών).

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Σφίξτε την κοιλιά και με σύσπαση των γλουτών ανυψώστε τη λεκάνη από το πάτωμα και κρατήστε τη θέση για δέκα δευτερόλεπτα.
• Εκτελέστε την κίνηση μέχρι το εύρος που επιτρέπουν τα ισχύα σας και αποφύγετε τη υπερέκταση στη μέση!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Πιέστε το πάτωμα με τις φτέρνες και εκτελέστε την κίνηση με τους γλουτούς, όχι τους μύες της μέσης!

ΣΕΤ – ΕΠΑΝΑΛΗψΕΙΣ
• Εκτελέστε δέκα επαναλήψεις.

Λάθος εκτέλεση: η μέση είναι σε υπερέκταση
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1.3 σανίδα

ΣΚΟΠΟΣ
• Η ενεργοποίηση των σταθεροποιητικών μυών του μέσου κορμού και η ενδυνάμωσή τους έτσι ώστε να αποτρέπουν την υπερέκταση στην 
οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης κατά την παραγωγή δύναμης.

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ
• Στηριχτείτε στις μύτες των ποδιών και στους πήχεις, με τους αγκώνες να βρίσκονται ακριβώς κάτω από τους ώμους. Πιέστε τους αγκώνες προς 
τα κάτω σαν να θέλετε να απομακρυνθείτε από το πάτωμα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Κρατείστε αυτή τη θέση για τριάντα δευτερόλεπτα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Διατηρήστε στο σώμα σε ευθεία γραμμή από τα πόδια έως το κεφάλι: μην υψώνετε τη λεκάνη και μην κάνετε έκταση του αυχένα.

ΣΕΤ – ΕΠΑΝΑΛΗψΕΙΣ
• Ξεκινήστε από δύο σετ των τριάντα δευτερολέπτων. Αυξήστε βαθμιαία τη διάρκεια σε ένα λεπτό.

Λάθος εκτέλεση: Η λεκάνη είναι πολύ ψηλά
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ΜΕΡΟΣ 2ο: 
ΠΡΟΑΣΚΗΣΕΙΣ

2.1 έκταση των ισχών από γονατιστή θέση

ΣΚΟΠΟΣ
• Η απομόνωση της κίνησης της έκτασης του ισχύου

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ
• Καθείστε σε γονατιστή θέση με τους γλουτούς να ακουμπούν στις φτέρνες. Κρατείστε τη σπονδυλική στήλη κατά το δυνατόν ευθεία (ουδέτερη) 
και φέρτε τα χέρια προς τα πίσω.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Πιέστε τη λεκάνη προς τα εμπρός με σύσπαση των γλουτών και φέρτε το σώμα σε ευθεία γραμμή από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα 
γόνατα. 
• Κρατήστε την κοιλιά ελαφρά σφιγμένη και αποφύγετε την υπερέκταση στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.
• Ελάτε ξανά στην αρχική θέση και επαναλάβετε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Κρατήστε την κοιλιά ελαφρά σφιγμένη και αισθανθείτε ότι ‘ψηλώνετε’ από τον κόκκυγα μέχρι την κορυφή του κεφαλιού
• Αποφύγετε τη λόρδωση στη μέση – μην αφήνετε την κοιλιά να πεταχτεί προς τα έξω

Οι ασκήσεις που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα έχουν στόχο να εξοικειώσουν βαθμιαία το σώμα με την 

κίνηση της έκτασης του ισχύου. Η εκτέλεση των ασκήσεων αυτών αποτελεί εξάσκηση, όχι προπόνηση, οπότε ο 

αριθμός των επαναλήψεων που θα εκτελέσετε δεν έχει σημασία -- εξασκηθείτε μέχρι να μπορείτε να κάνετε τις 

κινήσεις σωστά.
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2.2 ‘λαχάνιασμα’

ΣΚΟΠΟΣ
• Η απομόνωση της κίνησης της έκτασης του ισχύου

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Από την όρθια θέση, μετατοπίστε τη λεκάνη προς τα πίσω, μέχρι να στηρίξετε το βάρος σας στα χέρια πάνω στα γόνατά σας. 
• Κρατήστε το θώρακα ανοιχτό και τη σπονδυλική στήλη κατά το δυνατόν ευθεία (ουδέτερη).
• Ελάτε ξανά στην αρχική θέση και επαναλάβετε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Κρατήστε την κοιλιά ελαφρά σφιγμένη και αισθανθείτε ότι ‘ψηλώνετε’ από τον κόκκυγα μέχρι την κορυφή του κεφαλιού.
• Αποφύγετε τη λόρδωση στη μέση – μην αφήνετε την κοιλιά να πεταχτεί προς τα έξω.
• Τα γόνατα πρέπει να βρίσκονται κάθετα πάνω από τα πέλματα και όχι πιο μπροστά.
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2.3 ‘reach the wall’

ΣΚΟΠΟΣ
• Η εξάσκηση της κίνησης της έκτασης του ισχύου, όπως αυτή γίνεται στην κίνηση ‘Deadlift’ και στη Βασική Αιώρηση με Kettlebell

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Σταθείτε με την πλάτη προς τον τοίχο σε απόσταση περίπου τριάντα εκατοστών από αυτόν. Μετατοπίστε τη λεκάνη προς τα πίσω, μέχρι να 
ακουμπήσετε τον τοίχο με τους γλουτούς, χωρίς να χάσετε την ισορροπία σας προς τα πίσω.
• Κρατήστε το θώρακα ανοιχτό και τη σπονδυλική στήλη κατά το δυνατόν ευθεία (ουδέτερη).
• Αν η κίνηση είναι εύκολη, απομακρυνθείτε από τον τοίχο μερικά εκατοστά και δοκιμάστε ξανά. Συνεχίστε να αυξάνετε την απόσταση από τον 
τοίχο. Αν χρειαστεί, τεντώστε τα χέρια προς τα εμπρός σαν αντίβαρο για να μην χάσετε την ισορροπία σας προς τα πίσω.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Κρατήστε την κοιλιά ελαφρά σφιγμένη και αισθανθείτε ότι ‘ψηλώνετε’ από τον κόκκυγα μέχρι την κορυφή του κεφαλιού
• Η κίνηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στα ισχύα. Η σπονδυλική στήλη πρέπει να παραμένει άκαμπτη. 
• Αποφύγετε τη λόρδωση στη μέση (μην αφήνετε την κοιλιά να πεταχτεί προς τα έξω) και την κύφωση στη πλάτη (μην κάνετε ‘καμπούρα’).
• Όσο η λεκάνη μετατοπίζεται προς τα πίσω, τόσο ο κορμός θα γέρνει προς τα εμπρός. Μην προσπαθείτε να διατηρήσετε τη σπονδυλική στήλη 
κάθετη στο έδαφος.
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2.4 reach the wall deadlift

ΣΚΟΠΟΣ
• Η εξάσκηση της έκτασης του ισχύου, με πρόσθετη αντίσταση.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Σταθείτε με την πλάτη προς τον τοίχο σε απόσταση περίπου τριάντα εκατοστών από αυτόν με ένα kettlebell ανάμεσα στα πέλματά σας. 
Μετατοπίστε τη λεκάνη προς τα πίσω, ακουμπήστε τους γλουτούς στον τοίχο και πιάστε το kettlebell.
• Κρατήστε το θώρακα ανοιχτό, τη σπονδυλική στήλη κατά το δυνατόν ευθεία (ουδέτερη), τους ώμους τραβηγμένους προς τα πίσω και τους 
βραχίονες χαλαρούς. Το βάρος σας πρέπει να βρίσκεται πάνω από τις φτέρνες σας.
• Σπρώξτε τη λέκάνη προς τα εμπρός με σύσπαση των γλουτών και σηκώστε το kettlebell μέχρι να έρθετε σε όρθια θέση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Κρατήστε την κοιλιά ελαφρά σφιγμένη και αισθανθείτε ότι ‘ψηλώνετε’ από τον κόκκυγα μέχρι την κορυφή του κεφαλιού
• Η κίνηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στα ισχύα και στα γόνατα. Η σπονδυλική στήλη πρέπει να παραμένει άκαμπτη. 
• Αποφύγετε τη λόρδωση στη μέση (μην αφήνετε την κοιλιά να πεταχτεί προς τα έξω) και την κύφωση στη πλάτη (μην κάνετε ‘καμπούρα’).
• Αφήστε τους βραχίονες χαλαρούς και τεντωμένους – μην βάζετε δύναμη από τα χέρια!
• Στην τελική θέση οι γλουτοί πρέπει να βρίσκονται σε σύσπαση, τα ισχύα σε πλήρη έκταση και ο θώρακας ανοιχτός.

Λάθος εκτέλεση: 

η σπονδυλική στήλη 

είναι σε κάμψη
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2.5 kettlebell rocket

ΣΚΟΠΟΣ
Η εκμάθηση του βασικού ρυθμού της αιώρησης χωρίς έκταση του ισχύου και η χαλάρωση των χεριών.

ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ
Σταθείτε με τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων, με το kettlebell τοποθετημένο περιπου πενήντα εκατοστά μπροστά σας. Εκτελώντας την κίνηση 
‘Deadlift’ χαμηλώστε και πιάστε το kettlebell και με τα δύο χέρια. Μεταφέρετε το βάρος σας προς τα εμπρός και στηριχθείτε στο kettlebell.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Μετατοπίστε το βάρος σας προς τα πίσω και τραβήξτε το kettlebell μαζί σας για να ξεκινήσει η αιώρηση. Καθώς το kettlebell κινείται προς τα 
πίσω, αφήστε τον κορμό να γείρει μπροστά σαν αντίβαρο. Όταν το kettlebell κινηθεί προς τα εμπρός, αφήστε τον κορμό να γείρει προς τα πίσω. 
Αφήστε το kettlebell να κινηθεί μπρος-πίσω σαν εκκρεμές, με τον κορμό σας να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση, σαν αντίβαρο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διατηρήστε τη γωνία στα γόνατα σταθερή και μην βάζετε δύναμη με τα χέρια ή τους ώμους.
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ΜΕΡΟΣ 3ο: 
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΜΕ KETTLEBELL

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
• Σταθείτε με τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων, με το kettlebell τοποθετημένο περιπου πενήντα εκατοστά μπροστά σας. Εκτελώντας την κίνηση 
‘Deadlift’ χαμηλώστε και πιάστε το kettlebell και με τα δύο χέρια. Μεταφέρετε το βάρος σας προς τα εμπρός και στηριχθείτε στο kettlebell. 
Μετατοπίστε το βάρος σας προς τα πίσω και τραβήξτε το kettlebell μαζί σας για να ξεκινήσει η αιώρηση. Καθώς το kettlebell κινείται προς τα 
πίσω, αφήστε τον κορμό να γείρει μπροστά σαν αντίβαρο.
• Όταν το kettlebell κινηθεί προς τα εμπρός, τεντώστε δυναμικά τα ισχύα και τα γόνατα, εκτοξέυοντάς το προς τα πάνω, μέχρι να φτάσει περίπου 
στο ύψος του θώρακα. Κρατήστε τη σπονδυλική στήλη κατά το δυνατόν ευθεία (ουδέτερη).
• Καθώς το kettlebell πέφτει και πάλι προς τα κάτω, κρατήστε τα ισχύα, τα γόνατα και τον κορμό σε ευθεία γραμμή μέχρι να φτάσει κοντά στη 
βουβωνική χώρα και μετά λυγίστε ισχύα και γόνατα για να απορροφήσετε την ορμή. Μην λυγίζετε το σώμα όσο το kettlebell βρίσκεται 
ακόμη ψηλά!
• Επαναλάβετε τη δυναμική έκταση ισχύων και γονάτων για να εκτοξέυσετε πάλι το kettlebell προς τα πάνω.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Κρατήστε την κοιλιά ελαφρά σφιγμένη και αισθανθείτε ότι ‘ψηλώνετε’ από τον κόκκυγα μέχρι την κορυφή του κεφαλιού
• Η κίνηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στα ισχύα και στα γόνατα. Η σπονδυλική στήλη πρέπει να παραμένει άκαμπτη. 
• Αποφύγετε τη λόρδωση στη μέση (μην αφήνετε την κοιλιά να πεταχτεί προς τα έξω) και την κύφωση στη πλάτη (μην κάνετε ‘καμπούρα’).
• Αφήστε τους βραχίονες χαλαρούς και τεντωμένους – μην βάζετε δύναμη από τα χέρια!
• Στην ανώτατη θέση οι γλουτοί πρέπει να βρίσκονται σε σύσπαση, η κοιλιά σφιγμένη, τα ισχύα σε πλήρη έκταση και ο θώρακας ανοιχτός.
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ΜΕΡΟΣ 4ο: 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Το απλούστερο πρόγραμμα που μπορείτε να δοκιμάσετε είναι να εκτελέσετε τη Βασική Αιώρηση 

εναλλάξ με ελαφρά αεροβική άσκηση για χρονικό διάστημα δέκα λεπτών. Κάνετε ένα σύντομο σετ αιωρήσεων 

(δεν χρειάζεται να κάνετε αιωρήσεις μέχρις εξάντλησης) και αντί ξεκούρασης μπορείτε να κάνετε ήπιο επιτόπιο 

τροχάδην, σχοινάκι ή τρέξιμο (αν προπονείστε σε εξωτερικό χώρο) για δύο λεπτά, στη συνέχεια ξανά αιωρήσεις, 

κ.ο.κ. μέχρι να εξαντλήσετε το χρόνο των δέκα λεπτών. Το πρόγραμμα αυτό δεν πρέπει να είναι εξαντλητικό 

(τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της προπόνησής σας). Πρέπει απλώς να παραμείνετε σε συνεχή κίνηση για δέκα 

λεπτά. Αυξήστε το χρόνο άσκησης βαθμιαία, μέχρι και τα είκοσι λεπτά. Δύο έως τρεις προπονήσεις με αυτή τη 

μέθοδο ανά εβδομάδα είναι αρκετές. 

 

Αφού έχετε τελειοποιήσει την τεχνική της Βασικής Αιώρησης, μπορείτε να βελτιώσετε δραματικά την αντοχή σας 

με έναν κύκλο Προπόνησης Αυξανόμενης Πυκνότητας (Εscalated Density Training):

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να θέσετε ως στόχο έναν αριθμό συνεχών επαναλήψεων που θέλετε να επιτύχετε. Ένα καλό ξεκίνημα είναι 100 

συνεχόμενες αιωρήσεις με kettlebell.

Στη συνέχεια, πρέπει να βρείτε ποιος είναι ο αριθμός συνεχών αιωρήσεων που μπορείτε να εκτελέσετε ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ. Ας 

πούμε για παράδειγμα ότι μπορείτε να εκτελέσετε δέκα επαναλήψεις σχετικά άνετα.

Διαιρέστε τον αριθμό-στόχο (100 επαναλήψεις) διά τον αριθμό συνεχών αιωρήσεων που μπορείτε να εκτελέσετε άνετα. Για το παράδειγμά 

μας, έχουμε 100/10=10. Θα πρέπει λοιπόν να εκτελέσετε 100 επαναλήψεις σε δέκα σετ των δέκα επαναλήψεων το καθένα. Έχετε χρόνο 

ενός λεπτού της ώρας για να εκτελέσετε κάθε ένα από αυτά τα σετ. Δηλαδή:

Βάλτε ένα χρονόμετρο να χτυπάει κάθε ένα λεπτό. Ξεκινήστε το χρονόμετρο και εκτελέστε τις δέκα επαναλήψεις. Ξεκουραστείτε για το 

χρόνο που εναπομένει μέχρι να ολοκληρωθεί ένα λεπτό. Ξεκινήστε το δεύτερο σετ δέκα επαναλήψεων όταν το χρονόμετρο σημάνει το 

ξεκίνημα του δεύτερου λεπτού και όταν τις ολοκληρώσετε, ξεκουραστείτε για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το δεύτερο 

λεπτό. Συνεχίστε έτσι έως ότου έχετε εκτελέσει εκατό επαναλήψεις.

Όταν αυτό το σχήμα γίνει εύκολο, δοκιμάστε να κάντε σετ των 12 επαναλήψεων. Για να ολοκληρώσετε 100 επαναλήψεις, θα πρέπει 

να κάνετε 8 σετ μέσα σε οκτώ λεπτά της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε λεπτό θα εκτελείτε περισσότερες επαναλήψεις και θα 

ξεκουράζεστε λιγότερο.

Συνεχίστε να αυξάνετε τον αριθμό επαναλήψεων ανά λεπτό, μέχρι να μπορείτε να εκτελέσετε 100 συνεχόμενες αιωρήσεις. Για 

παράδειγμα:

Φάση 1: 10 σετ των 10 επαναλήψεων μέσα σε 10 λεπτά (σύνολο 100 επαναλήψεις)

Φάση 2: 8 σετ των 12 επαναλήψεων μέσα σε 8 λεπτά (σύνολο 96 επαναλήψεις)

Φάση 3: 6 σετ των 17 επαναλήψεων μέσα σε 6 λεπτά (σύνολο 102 επαναλήψεις)

Φάση 4: 5 σετ των 20 επαναλήψεων μέσα σε 5 λεπτά (σύνολο 100 επαναλήψεις)

Φάση 5: 4 σετ των 25 επαναλήψεων μέσα σε 4 λεπτά (σύνολο 100 επαναλήψεις)

Φάση 6: 3 σετ των 30 επαναλήψεων μέσα σε 3 λεπτά (σύνολο 90 επαναλήψεις)

Φάση 7: 100 συνεχόμενες επαναλήψεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ακολουθείτε ένα πρόγραμμα προπόνησης αυξανόμενης πυκνότητας για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα (με 

τρεις προπονήσεις ανά εβδομάδα), γιατί μπορεί να επιφέρει εξάντληση.

1.

2.

3.

4.

5.

6.


