
Εισαγωγή – Γενικές οδηγίες 
Με το καινούργιο, τρίτο κατά σειρά εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές του Dynamo Kettlebells 

(τα προηγούμενα δύο δεν δημοσιεύθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν μόνο για τις προπονήσεις στο 

χώρο του Dynamo), θέλω να δώσω στους συνεργάτες μας ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

μακροπρόθεσμου προγραμματισμού προπονήσεων, που θα απαντάει ταυτόχρονα σε πολλά 

ζητούμενα.  

Το πρώτο από αυτά τα ζητούμενα είναι η παράλληλη ανάπτυξη διαφορετικών σωματικών 

ικανοτήτων για τους ασκούμενούς μας: γενική και μέγιστη δύναμη, υπερτροφία, αερόβια 

αντοχή, αναερόβια ισχύς και μυϊκή αντοχή. Καλώς ή κακώς, η πλειοψηφία των ανθρώπων 

που έρχονται για να γυμναστούν στους χώρους μας, επιθυμεί «απλώς να γυμναστεί» και να 

είναι «fit». Αυτή η ασάφεια και η έλλειψη συγκεκριμένων στόχων μπορεί κατά περίπτωση να 

συμπεριλαμβάνει ζητούμενα όπως η απώλεια βάρους, η αύξηση της μυϊκότητας, η αύξηση 

του εύρους κίνησης στις αρθρώσεις  και η γενικότερη βελτίωση της σωματικής ικανότητας 

για την αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινής ζωής και η πιθανή αντιμετώπιση των 

πόνων και ενοχλήσεων που προκαλούνται από το σύγχρονο καθιστικό τρόπο ζωής. 

Ως προπονητές, εμείς οφείλουμε να μεταφράσουμε τα οφέλη που επιθυμούν οι ασκούμενοι 

σε συγκεκριμενους στόχους και στη συνέχεια σε προγραμματισμό. Η επιστήμη της 

προπονητικής δείχνει ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης πολλαπλών στόχων είναι 

ενδεχομένως η περιοδοποίηση της προπονητικής διαδικασίας, δηλαδή η απομονωμένη 

καλλιέργεια κάποιων (ή και μόνο μίας) σωματικών ικανοτήτων για συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους, ενόσω οι υπόλοιπες σωματικές ικανότητες απλώς «συντηρούνται».  

Ο λόγος γι’ αυτό είναιι ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν υπάρχει αρκετός χρόνος 

για να καλλιεργηθούν ολες οι ικανότητες παράλληλα, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου 

οι σωματικές προσαρμογές που απαιτούνται για κάποιες από αυτές τις ικανότητες είναι τόσο 

διαφορετικές μεταξύ τους, που αλληλοεξουδετερώνονται – για παράδειγμα, όλοι 

γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να καλλιεργήσουμε ταυτόχρονα την υπερτροφία και την 

αερόβια αντοχή ή την ταχυδύναμη και την αναερόβια αντοχή. 

Ωστόσο, η περιοδοποίηση της προπονητικής διαδικασίας είναι ελάχιστα πρακτική για 

χώρους που προσφέρουν ομαδικά προγράμματα, καθώς ένας αρχάριος ασκούμενος πρέπει 

οποιαδήποτε στιγμή να μπορεί να ενταχθεί σε ένα τμήμα με μικρή προεργασία. Επιπλέον, η 

περιοδοποίηση μπορεί μεν να μεγιστοποιήσει το προπονητικό αποτέλεσμα για αθλητές 

υψηλού επιπέδου, ωστόσο το ζητούμενο των ασκούμενών μας είναι σπανίως (η ποτέ) οι 

υψηλές επιδόσεις, είτε στη δύναμη είτε στην αντοχή. 

Για το λόγο αυτό, η λύση που προτείνεται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μία διαρκής καλλιέργεια 

αυτού που θα λέγαμε γενική σωματική προετοιμασία (General Physical Preparation – GPP), 

που επιτυγχάνεται μέσα από την εναλλαγή των προπονητικών στόχων καθημερινά, εντός 

ενός σταθερού εβδομαδιαίου πλαισίου, που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 



Πίνακας 1: Σταθερό εβδομαδιάιο πλαίσιο προπονήσεων 

Για κάθε έναν από τους προπονητικούς στόχους που αναφέρονται στον πίνακα, θα 

αναλυθούν διαφορετικά πρωτόκολλα άσκησης, από τα οποία ο εκπαιδευτής θα επιλέγει 

προκειμένου να καταρτίσει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται κατ’ αρχάς η ποικιλία στα προγράμματα, που (όπως 

φαίνεται από την μεγάλη επιτυχία του Crossfit) αποτελεί διαρκές ζητούμενο ενός μεγάλου 

αριθμού ασκούμενων. Ωστόσο, ακόμη σημαντικότερο είναι ότι επιτυγχάνεται η αυξομείωση 

της έντασης της άσκησης σε καθημερινή βάση. Η προπόνηση σε εντάσεις που παραμένουν 

αμετάβλητα υψηλές είναι συχνά αιτία τραυματισμών και συνδρόμων υπέρχρησης, ενώ είναι 

πιθανόν να αποθαρρύνει κάποιες κατηγορίες ασκούμενων.  

Με βάση το σταθερό εβδομαδιαίο πλαίσιο προπονήσεων, η ένταση της άσκησης 

αυξομειώνεται ως εξής: 
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Η αυξομείωση της έντασης σε αυτό το πλαίσιο επιτρέπει σε έναν ασκούμενο να προπονηθεί 

ακόμη και έξι ημέρες την εβδομάδα, αν το επιθυμεί. Σε αυτήν την περίπτωση καλό θα ήταν 

να γίνεται αποφόρτιση (deload) με μερικές εύκολες προπονήσεις (ειδικά της Τρίτης και της 

Παρασκευής) και μία επιπλέον μέρα ανάπαυσης (Τετάρτη), καθε τέταρτη ή ακόμη και κάθε 

τρίτη εβδομάδα. 

Στο βαθμό που η μυϊκή δύναμη (γενική και μέγιστη) αποτελεί τη θεμελιώδη σωματική 

ικανότητα για να οικοδομηθούν οι υπόλοιπες, το σταθερό εβδομαδιαίο πλαίσιο 

προπονήσεων παρέχει επαρκή έμφαση για την καλλιέργειά της. Για τους ασκούμενους που 

θέλουν να δώσουν αποκλειστική έμφαση στη δύναμη, οι προπονήσεις των ημερών Δευτέρα-

Πέμπτη-Σάββατο αποτελούν ένα σχετικά πλήρες πρόγραμμα. Οι επιλογές Δευτερα-Τετάρτη-

Παρασκευή και Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο παρέχουν επαρκές προπονητικό ερέθισμα που θα 

βοηθήσει τους αρχάριους ασκούμενους να αναπτύξουν σε κάποιο βαθμό όλες τις σωματικές 

ικανότητες. Η επιλογή Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή που συνδυάζει προπονήσεις 

δύναμης με προπονήσεις αναερόβιας ισχύος είναι πιθανότατα η καταλληλότερη για 

ασκούμενους που ασχολούνται με ομαδικά αθλήματα επαφής (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.ά), 

πολεμικές τέχνες και μαχητικά αθλήματα ή εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας και τις 

ένοπλες δυνάμεις. 
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Το δεύτερο από τα ζητούμενα με βάση τα οποία δημιουργήθηκε αυτο το εγχειρίδιο ήταν η 

πρακτικότητα για τον εκπαιδευτή. Όλα τα προγράμματα άσκησης που θα βρείτε στις 

επόμενες σελίδες μπορούν να εκτελεστούν τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό πλαίσιο, με 

μικρές ανάγκες σε εξοπλισμό: kettlebell σε διάφορα μεγέθη, μπάρα και δίσκοι, μονόζυγο και 

κρίκοι ή ιμάντες τύπου TRX.  

Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό (2-3 μήνες) ο εκπαιδευτής καλείται να επιλέξει τα 

προπονητικά πρωτόκολλα που θα χρησιμοποιήσει για τις επόμενες 8-12 εβδομάδες.  

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής καλείται να κάνει το βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό, δηλαδή 

να επιλέξει τις συγκεκριμένες προπονήσεις που θα εκτελεστούν σε κάθε μία από τις ημέρες 

της εβδομάδας, είτε από τα πολυάριθμα παραδείγματα που δίνονται στις επόμενες σελίδες 

του εγχειριδίου είτε δημιουργώντας νέες προπονήσεις για κάθε πρωτόκολλο.  

Για την επιλογή των εβδομαδιαίων προπονήσεων θα χρειαστεί προσοχή, έτσι ώστε αφενός 

στη διάρκεια της εβδομάδας να καλύπτονται επαρκώς όλες οι βασικές κατηγορίες κινήσεων 

(έλξεις, πιέσεις, squat, hinging1 και μεταφορές), αφετέρου η κόπωση που θα προκληθεί από 

την προπόνηση μίας ημέρας να μην καθιστά αδύνατη την προπόνηση της επόμενης ημέρας. 

Ο προγραμματισμός προπονήσεων που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι 

μακροπρόθεσμα βιώσιμος. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός όγκος προπόνησης και η ένταση 

της δεν αυξάνονται σταθερά από μήνα σε μήνα, με στόχο την προετοιμασία του ασκούμενου 

για τη συμμετοχή το σε κάποια αθλητική διοργάνωση, μετά την οποία θα ακολουθήσει 

αναγκαστική αποφόρτιση. Απεναντίας, με αυτή τη δομή προγραμματισμού, στόχος είναι να 

μπορεί ο ασκούμενος να προπονείται αδιάκοπα σε βάθος χρόνου. Η βελτίωση των 

σωματικών ικανοτήτων έρχεται μέσα από την βαθμιαία αύξηση της αντίστασης για τις 

προπονήσεις δύναμης και την αύξηση της ποσότητας έργου (επαναλήψεις) που μπορεί ο 

ασκούμενος να πραγματοποιήσει μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για τις 

προπονήσεις αντοχής. 

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ως εκπαιδευτές δεν πρέπει να θέτουμε 

διαδοχικους συγκεκριμένους και προοδευτικά δυσκολότερους στόχους για τους 

ασκούμενούς μας, αφενός για να τους δίνουμε κίνητρο και αφετέρου για να καταγράφουμε 

και να «πιστοποιούμε» την πρόοδό τους. Για το λόγο αυτό, στο εγχειρίδιο έχουν 

συμπεριληφθεί και κάποιες δοκιμασίες και τεστ φυσικής κατάστασης, που θα πρέπει να 

διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε δύο ή τρεις μήνες).  

Σε ό,τι αφορά τους ασκούμενους που επιθυμούν να συμμετέχουν περιστασιακά σε αγώνες 

αθλημάτων δύναμης (π.χ. powerlifting, kettlebell sport), το πρόγραμμα αυτό θα οικοδομήσει 

μία εξαιρετική βάση γενικής φυσικής κατάστασης, που θα τους επιτρέπει οποιαδήποτε 

στιγμή μέσα στο έτος να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις ενός εστιασμένου 

προγράμματος κορύφωσης της προετοιμασίας (peaking) για να πάρουν μέρος σε κάποιον 

αγώνα.  

                                                             
1 Με τον όρο «hinging» εννούμε την οικογένεια κινήσεων που περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο την 
κάμψη και έκταση του ισχιου, δηλαδή το deadlift, την αιώρηση και το επολέ με kettlebell κ.ά. 



Τέλος, στο εγχειρίδιο αυτό έχουν συμπεριληφθεί σειρές ασκήσεων για προθέρμανση και 

αποθεραπεία, όπως επίσης και μερικες προπονήσεις για εξοικείωση των αρχαρίων με τον 

εξοπλισμό και τις βασικές ασκήσεις. 

Σημείωση: Σε πολλές από τις προπονήσεις (workout) που περιγράφονται στις επόμενες 

σελίδες, θα βρειτε προτεινόμενους αριθμούς γύρων ή επαναλήψεων και βάρους για 

αρχάριους και προχωρημένους ασκούμενους. Για παράδειγμα, «3/5 γύροι for time» σημαίνει 

ότι οι αρχάριοι ασκούμενο πρέπει να εκτελέσουν τρεις γύρους ασκήσεων, ενώ οι 

προχωρημένοι πέντε. 

Οι αριθμοί αυτοί είναι απλώς προτάσεις και οι εκπαιδευτές μπορούν να τους τροποποιούν 

κατά βούληση και ανάλογα με τη σωματική ικανότητα των ασκούμενων. 

 


