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VS ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΌ
Μάθε ποια είναι η καλύτερη επιλογή 
σε αερόβια άσκηση για εσένα, ώστε να 

επωφεληθείς χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

Διάδρομος

αερόβια γυμναστική είναι εξαι-
ρετικά διαδεδομένη τα τελευταία 
χρόνια, με πολλές διαφορετικές 
επιλογές. Οι πιο δημοφιλείς όμως 
παραμένουν ο διάδρομος και το 
ελλειπτικό και πρέπει να γνωρίζεις 

πώς θα επιλέξεις σωστά αυτό που σου ταιριάζει. 

ΔΙΆΔΡΌΜΌΣ
Πρόκειται για το κλασικό μηχάνημα με τον κυλιόμενο 
ιμάντα που επιτρέπει το περπάτημα, το τζόκινγκ ή το 
τρέξιμο. Το περπάτημα και το χαλαρό τρέξιμο εστιάζουν 
στην εκγύμναση των κάτω άκρων, ενώ το γρήγορο τρέ-
ξιμο στην ενδυνάμωση του κορμού. Το μηχάνημα αυτό 
είναι εξαιρετικό για φανατικούς δρομείς και αθλητές που 
θέλουν να αποφύγουν την προπόνηση σε εξωτερικό 
χώρο. Ένα πρόγραμμα διαλειμματικής προπόνησης 

H

υψηλής έντασης, με τα διαστήματα άσκησης και τα αντί-
στοιχα ξεκούρασης, βοηθά στο να μη βαριέται ο αθλού-
μενος. Η προπόνηση αυτού του είδους, με διάρκεια από 10 
έως 30 λεπτά, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για 
απώλεια βάρους ή για βελτίωση της αντοχής. Ο διάδρομος 
γυμναστικής αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο του 
ρυθμού και την αύξηση της ταχύτητας. Επειδή η ταχύτητα 
του κυλιόμενου διαδρόμου παράγεται από τη συσκευή και 
όχι από το άτομο, η αύξηση της ταχύτητάς του θα αναγκά-
σει τον αθλούμενο να αυξήσει τη δική του ταχύτητα και να 
ακολουθήσει πιο γρήγορο ρυθμό. Ο διάδρομος γυμναστι-
κής δεν αποτελεί ιδανικό όργανο άσκησης εάν υπάρχουν 
τραυματισμοί ή παθήσεις στα γόνατα, στα ισχία ή στους 
αστραγάλους. Αν και καταπονεί λιγότερο τις αρθρώσεις 
από το τρέξιμο στο δρόμο, είναι καλύτερα να αποφεύγεται 
η καταπόνησή τους.

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΌ
Αυτό το όργανο μοιάζει να έχει κατασκευαστεί για να κάνει 
κάποιος στατικό αλπικό σκι, υπό την έννοια ότι έχει δύο 
θέσεις για τα πόδια και δύο λαβές για τα χέρια. Ωστόσο, 
η μετατόπιση του σώματος πάνω στο ελλειπτικό μηχάνη-
μα είναι διαφορετική, καθώς, ενώ τα χέρια μετακινούν τις 
λαβές μπρος-πίσω, τα πόδια κινούνται κυκλικά, σε ελλει-
πτική τροχιά. Το ελλειπτικό στοχεύει στην εκγύμναση των 
οπίσθιων μηριαίων, των τετρακεφάλων, των γλουτών και 
γενικά των μυών των κάτω άκρων και του κατώτερου τμή-
ματος του κορμού. Παράλληλα, με την κίνηση των λαβών 
ασκούνται οι βραχίονες και οι μύες του άνω τμήματος του 
κορμού, με αποτέλεσμα να παρέχει πιο πλήρη άσκηση 
συγκριτικά με το διάδρομο γυμναστικής. Το ελλειπτικό είναι 
μια άριστη επιλογή για προγράμματα χαμηλής έντασης 
σε περίπτωση ιδιαίτερα καταπονημένων ή επώδυνων 
αρθρώσεων. Δεδομένου ότι προσφέρει τη δυνατότητα 
για κίνηση προς τα πίσω, είναι κατάλληλο για μεμονωμένη 
άσκηση των οπίσθιων μηριαίων μυών και των γλουτών. 
Αν στόχος είναι η απώλεια βάρους, τότε συνιστώνται προ-
γράμματα διαλειμματικής προπόνησης υψηλής έντασης. 
Το ελλειπτικό δεν είναι η καλύτερη επιλογή για λειτουργική 

προπόνηση, καθώς σπάνια κατά τη 
διάρκεια καθημερινών ή αθλητικών 
δραστηριοτήτων αναπαράγονται οι 
κινήσεις της άσκησης στο ελλειπτικό 
μηχάνημα.
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