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ζπιινγηθά εξγαζίεο. Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίζακε  ζε ζρέζε κε ηελ ζπλελλφεζε θαη ηελ 
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Πξόινγνο 

 
Σν  δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14) ζην 4

0
 ΓΔΛ Μπηηιήλεο 

εκείο νη καζεηέο ηεο Α΄ Λπθείνπ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο project δεκηνπξγήζακε 

κηα νκάδα εξγαδφκελε  πάλσ ζην ζέκα << Άζθεζε  Γηαηξνθή θαη Πνηφηεηα Εσήο>>.  

Δπηιέμακε ην ζέκα απηφ δηφηη απαζρνιεί ηνλ θαζέλα καο  θαη ην αληηκεησπίδνπκε 

θαζεκεξηλά . Υσξηδφκελνη ινηπφλ ζε νκάδεο ησλ πέληε αηφκσλ , αλαιάβακε 

ζπιινγηθά εξγαζίεο. Παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζακε  ζε ζρέζε κε ηελ 

ζπλελλφεζε θαη ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ  θέξακε εηο πέξαο ηελ απνζηνιή καο.  

Ζ αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ  έγηλε κέζα απφ ην δηαδίθηπν απφ έγθπξεο πεγέο, απφ 

έληππν πιηθφ φπσο βηβιία, πεξηνδηθά, αιιά θαη ην βηβιίν ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ 

Γπκλαζίνπ  εκπινπηίζακε ηηο γλψζεηο καο  πάλσ ζηα θχξηα  ζέκαηα ηεο εξγαζίαο 

καο.  

Σέινο  κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ  ππεπζχλνπ  θαζεγεηή καο θαη ηελ ζπιινγηθή εξγαζία 

εληζρχζακε ηηο γλψζεηο καο ζρεηηθά κε ηελ άζιεζε αιιά θαη κε ηελ δηαηξνθή καο 

πνπ δπζηπρψο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ε ρψξα καο θαηαιακβάλεη ηηο πξψηεο ζέζεηο φρη 

κφλν ζηελ παρπζαξθία ελειίθσλ αιιά θαη ζηελ παηδηθή παρπζαξθία .  

 Δπίζεο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζακε  ην εθπαηδεπηηθφ 

ινγηζκηθφ Tagxedo , κέζσ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζακε θσηνγξαθίεο ,  ( Poster) 

αθίζεο  
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Δηζαγσγή 
 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηα ζεηηθά πνπ καο πξνζθέξεη ε άζθεζε, φρη κφλν ζηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία αιιά θαη ηελ βνήζεηα  πνπ ραξίδεη ζε κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο. Σα νθέιε φρη  κφλν ζην ζσκαηηθφ ηνκέα αιιά θαη ζηνλ ςπρνινγηθφ ηνκέα, 

αζζέλεηεο πνπ κπνξνχλ κέζσ ηεο άζθεζεο λα δψζνπλ θαιχηεξα ηαηξηθά 

απνηειέζκαηα. Αλαθνξά ζηνλ ζπλδπαζκφ άζθεζεο θαη δηαηξνθήο. Οη  δχν θχξηνη 

άμνλεο πνπ θάλνπλ ηνλ άλζξσπν λα δεη φζν γίλεηαη ρσξίο πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο θαη 

ςπρηθήο πγείαο.       

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν Έιιελαο έρεη νδεγεζεί ζ’ έλαλ άιιν μελφθεξην ηξφπν 

δηαζθέδαζεο θαη δηαηξνθήο, απνπνηνχκελνο ηηο παξαδνζηαθέο ηνπ ζπλήζεηεο θαη ηνλ 

πνηνηηθφ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Ο ηξφπνο δηαζθέδαζεο, ε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε 

αιθνφι θαη ηζηγάξσλ θέξλεη ηνπο Έιιελεο λα θηγνπξάξνπλ ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο 

ζρεηηθήο παγθφζκηαο θαηάηαμεο. Απελαληίαο ν Έιιελαο βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο απφ πιεπξάο άζιεζεο. 

             Σν πλεχκα ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ δεηιά – δεηιά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη είηε κε θάπνηεο πξσηνβνπιίεο πνπ έρεη πάξεη ε πνιηηεία είηε 

κε πξσηνβνπιίεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

ζσκαηεηαθνχ καδηθνχ αζιεηηζκνχ. Σέηνηα ζσκαηεία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζ’ φιε ηελ 

Διιάδα θαη είλαη νη χιινγνη Γξνκέσλ Τγείαο θαη ηα σκαηεία Βεηεξάλσλ αζιεηψλ 

θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ. 

             Θεσξνχκε επηβεβιεκέλε ζηηο κέξεο καο ηελ αλάγθε άζιεζεο γηα φιεο ηηο 

ειηθίεο. Σν ραιαξφ ηξέμηκν απνηειεί αληίδνην ζηηο θαξδηναγγεηαθέο θαη 

αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο θαη ηαπηφρξνλα ππνρξέσζή καο, ιφγσ ηεο επηβαξεκέλεο 

δηαηξνθήο, ηεο θαζηζηηθήο εξγαζίαο θαη κε κεηαθίλεζεο θαζψο επίζεο θαη ιφγσ ησλ 

απμεηηθψλ ηάζεσλ αιθννιηζκνχ θαη θαπλίζκαηνο πνπ εκθαλίδεη ηειεπηαία ν 

λενέιιελαο. 

              Ζ πνιηηεία έρεη ππνρξέσζε αθ’ ελφο κελ λα απμήζεη ηηο δαπάλεο γηα 

πξνγξάκκαηα καδηθήο άζιεζεο θαη αθ’ εηέξνπ κε ελεκέξσζε θαη παξφηξπλζε λα 

ζηξέςεη ηνλ θφζκν φισλ ησλ ειηθηψλ ζην καδηθφ αζιεηηζκφ. 

ηαηηζηηθέο κεηξήζεηο εκθαλίδνπλ ηελ Διιάδα κε απμεηηθή ηάζε ζηηο 

θαξδηναγγεηαθέο θαη αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο. 

              Ζ ραιαξή άζιεζε καδί θαη κε ηνλ πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν φρη κφλν ζψδεη 

δσέο αιιά θαη πξνζζέηεη ρξφληα δσήο. Δπίζεο, ε άζιεζε δεκηνπξγεί επξσζηία, θαιή 

δηάζεζε γηα εξγαζία, δηαχγεηα πλεχκαηνο, επράξηζηε ςπρνινγία θαη ελ γέλεη πξνάγεη 

ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ. Όια απηά ζπκππθλψλνληαη ζ’ απηφ πνπ έιεγαλ νη 

αξραίνη πξνγνλνί καο «Ννπο πγηήο ελ ζψκαηη πγηή». 

              Σν ραιαξφ ηξέμηκν ή ζε πξψηε θάζε ην πεξπάηεκα είλαη απαξαίηεην θαη 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ θαη εμάζθεζε απφ ηνλ θαζέλα θαη ζε 

φπνηα ειηθία θαη αλ βξίζθεηαη. 

 

Ση είλαη ε Άζθεζε   
Άζθεζε είλαη θάζε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο θαη θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θπξίσο κεγάιεο κπτθέο νκάδεο. 



Με ηελ άζθεζε επηδηψθεη θαλείο λα βειηηψζεη ηελ πγεία ηνπ θαη ηε θπζηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. Μεξηθέο θαηάιιειεο γηα ζσζηή άζθεζε δξαζηεξηφηεηεο είλαη ην 

ηξέμηκν, ην θνιχκπη, ην πνδήιαην, ην ζρνηλάθη. 

Αληίζεηα, αζιεηηζκφο είλαη θάζε απζηεξά δνκεκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, κε 

απζηεξνχο θαλφλεο, πςειφ αληαγσληζκφ, εμεηδίθεπζε, πνπ έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο. 

Οθέιε γηα θαιύηεξε δσή 

 Γλσξίδεηε φηη ε άζθεζε είλαη σθέιηκε γηα ζαο, αιιά μέξεηε πφζν; Απφ ηε βειηίσζε 

ηεο δηάζεζεο έσο ηελ θαηαπνιέκεζε λφζσλ κάζεηε πψο ε άζθεζε κπνξεί λα αιιάμεη 

ηε δσή ζαο. 

Αλ ζέιεηε λα αηζζαλζείηε θαιχηεξα, λα έρεηε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη ίζσο λα 

δήζεηε πεξηζζφηεξν, επηιέμηε ηελ άζθεζε. Σα νθέιε ηεο ζηελ πγεία είλαη δχζθνιν 

λα αγλνεζνχλ θαη είλαη άζρεηα απφ ηελ ειηθία, ην θχιν ή ηε ζσκαηηθή ζαο 

ηθαλφηεηα. Γείηε 7 ηξφπνπο πνπ ε   άζθεζε κπνξεί λα ζαο σθειήζεη. 

Ζ άζθεζε βνεζά ζηνλ έιεγρν ηνπ βάξνπο 

Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ηνπ επηπιένλ 

βάξνπο ή λα βνεζήζεη λα κελ 

επαλαπξνζιάβεηε ηα ρακέλα θηιά. 

Όζν πην έληνλε είλαη ε άζθεζε ηφζν 

πεξηζζφηεξεο ζεξκίδεο θαίηε. Γελ 

ρξεηάδεηαη λα δηαζέζεηε πνιχ ρξφλν. 

Αλ δελ κπνξείηε λα αζθεζείηε, λα 

είζηε πην δξαζηήξηνη κε απινχο 

ηξφπνπο, φπσο λα αλεβαίλεηε απφ ηηο 

ζθάιεο ή λα θάλεηε κε κεγαιχηεξν 

δήιν ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. 

Ζ άζθεζε θαηαπνιεκά λόζνπο 

Αλεζπρείηε γηα ηπρφλ θαξδηνπάζεηα; Διπίδεηε λα εκπνδίζεηε ηελ ππέξηαζε; Άζρεηα 

απφ ην βάξνο ζαο, ην λα είζηε δξαζηήξηνη απμάλεη ηελ ‘’θαιή’’ ρνιεζηεξφιε θαη 

κεηψλεη ηα ηξηγιπθεξίδηα. H γπκλαζηηθή βνεζά ζηελ νκαιή ξνή ηνπ αίκαηνο πνπ 

κεηψλεη ηνλ θίλδπλν θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. Ζ ηαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα ζαο 

βνεζήζεη λα εκπνδίζεηε ή λα ξπζκίζεηε πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο ην εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην, ην κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, ηνλ δηαβήηε ή ηελ θαηάζιηςε, νξηζκέλα είδε 

θαξθίλνπ, ηελ αξζξίηηδα θαη ηηο πηψζεηο. 

Ζ άζθεζε βειηηώλεη ηε δηάζεζε 

Αλ ρξεηάδεζηε ζπλαηζζεκαηηθή ‘’ψζεζε’’ ή ραιάξσζε κεηά απφ κηα κέξα κε ζηξεο, ε 

άζθεζε ζην γπκλαζηήξην ή έλαο έληνλνο πεξίπαηνο 30 ιεπηψλ κπνξεί λα βνεζήζνπλ. 

Ζ άζθεζε δηεγείξεη ρεκηθέο νπζίεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ κπνξνχλ λα ζαο θάλνπλ πην 

ραξνχκελνπο θαη ραιαξνχο. Μπνξεί επίζεο λα αηζζαλζείηε θαιχηεξα κε ηελ 

εκθάληζε θαη ηνλ εαπηφ ζαο φηαλ αζθείζηε ηαθηηθά, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη βειηηψλεη ηελ απηνεθηίκεζή ζαο. 



Ζ άζθεζε εληζρύεη ηελ ελέξγεηα 

Αλ θνπξάδεζηε λα θνπβαιάηε ηα ςψληα, ε ηαθηηθή άζθεζε κπνξεί 

λα βειηηψζεη ηε κπτθή δχλακε θαη ηελ αληνρή ζαο. Ζ γπκλαζηαθή 

παξέρεη νμπγφλν θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηνπο ηζηνχο, ελψ βνεζά 

θαη ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα λα εξγάδεηαη πην απνηειεζκαηηθά. 

Όηαλ ε θαξδηά θαη νη πλεχκνλέο ζαο δξνπλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά έρεηε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

αζρνιίεο. 

Καιύηεξνο ύπλνο 

Παζρίδεηε λα απνθνηκεζείηε ή λα παξακείλεηε θνηκηζκέλνη ; Ζ ηαθηηθή άζθεζε 

κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα απνθνηκεζείηε πην γξήγνξα θαη λα θάλεηε πην βαζχ ηνλ 

χπλν ζαο. Μελ αζθείζηε πξηλ θνηκεζείηε, γηαηί κπνξεί λα έρεηε πνιιή ελέξγεηα, πνπ 

ζα ζαο εκπνδίζεη λα απνθνηκεζείηε. 

Ζ γπκλαζηηθή κπνξεί λα είλαη δηαζθεδαζηηθή 

Ζ άζθεζε κπνξεί λα είλαη δηαζθεδαζηηθφο ηξφπνο λα πεξάζεηε ην ρξφλν ζαο. αο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απνιαχζεηε ην πεξηβάιινλ ή απιψο λα αζρνιεζείηε κε 

αζιήκαηα πνπ ζαο επραξηζηνχλ. Μπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη λα ζπλδεζείηε κε ηελ 

νηθνγέλεηα ή θίινπο. Ξεθηλήζηε καζήκαηα ρνξνχ ή παίμηε πνδφζθαηξν. Βξείηε κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζαο αξέζεη θαη θάληε ηε. Αλ βαξεζείηε, δνθηκάζηε θάηη 

θαηλνχξγην. 

Ζ άζθεζε είλαη ζπνπδαίνο ηξφπνο λα αηζζαλζείηε θαιχηεξα, λα σθειεζεί ε πγεία ζαο 

θαη λα δηαζθεδάζεηε. Χο γεληθφ ζηφρν κπνξείηε λα έρεηε ηα 30 ιεπηά ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαζεκεξηλά. 

 

Αλ ζέιεηε λα ράζεηε βάξνο, κπνξείηε λα αζθείζηε πεξηζζφηεξν. Θπκεζείηε λα 

ξσηήζεηε ηνλ γηαηξφ ζαο πξηλ μεθηλήζεηε λέν πξφγξακκα άζθεζεο, ηδηαίηεξα αλ δελ 

έρεηε αζθεζεί γηα πνιχ θαηξφ, αλ έρεηε ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο φπσο 

θαξδηνπάζεηα, δηαβήηε ή αξζξίηηδα ή αλ έρεηε ακθηβνιίεο. 

 

ΑΘΛΖΣΗΜΟ(ΟΡΗΜΟ) 

 

 Ο αζιεηηζκόο είλαη ε ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη δξάζε κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, εηδηθή κεζνδνινγία θαη παηδαγσγηθή κε ζθνπφ ηελ χςηζηε 

ζσκαηηθή απφδνζε, σο επίδνζε ζε αζιεηηθνχο αγψλεο, ζην αζιεηηθφ θαη θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη . Παξάιιεια ν αζιεηηζκφο είλαη έλαο θνηλσληθφο ζεζκφο ν νπνίνο 

αληηθαηνπηξίδεη ηε δεδνκέλε θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Αξραία Διιάδα, ν αζιεηηζκφο 

ζηελ Αζήλα ζεσξνχηαλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ αγαζφ θαη είρε 

παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα, ελψ αληίζεηα ζηελ πάξηε ν αζιεηηζκφο 

ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηελ ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε. Ζ γεληθή ηάζε 

ήηαλ ηδίσο ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα ηα θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα λα αζρνινχληαη κε ηα «ιατθά παηρλίδηα» φπσο 

ην πνδφζθαηξν, ελψ ηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα κε ηα 

«επγελή αζιήκαηα» φπσο ήηαλ ηππαζία θαη  μηθαζθία. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B9%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AF%CE%B1


Όινη γλσξίδνπκε ηα νθέιε ηεο  πγηεηλήο δηαηξνθήο θαη εηδηθά ηα καθξνπξφζεζκα 

νθέιε φπσο είλαη ε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, 

δηαβήηε, θαξθίλνπ θαη παρπζαξθίαο. Δπίζεο, αλ ηψξα πξνζέρνπκε ηελ πγεία ησλ 

νζηψλ θαη ησλ κπψλ καο κέζσ ηεο δηαηξνθήο, κπνξνχκε λα δηαηεξήζνπκε ηε θαιή 

θπζηθή καο θαηάζηαζε γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα αξγφηεξα ζηε δσή καο.  Όκσο, 

απηά είλαη καθξνπξφζεζκα νθέιε θη εζείο κάιινλ ελδηαθέξεζηε πεξηζζφηεξν γηα ηα 

νθέιε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο ζηε θαζεκεξηλή ζαο δσή. 

Εσληάληα – επεμία – νκνξθηά 

Αξθεηά πιενλεθηήκαηα ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο ιακβάλνπλ θαη νη ελήιηθεο, επεηδή 

δηαηεξνχλ ηελ δσληάληα θαη ηελ επεμία πνπ είραλ φηαλ ήηαλ παηδηά. Δπίζεο, εθηφο 

ηνπ φηη ε εκθάληζε ηνπ ζψκαηφο ηνπο ζα βειηησζεί θαηά πνιχ, ιφγσ ηνπ φηη είλαη 

αλακελφκελν λα αξρίζνπλ λα ράλνπλ ιίπνο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα απνθηήζνπλ θαη 

πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε-απηνεθηίκεζε ράξε ζην βειηησκέλν ζψκα ηνπο. 

Ζ πγηεηλή δηαηξνθή ζα ζαο θάλεη λα αηζζάλεζηε θαιχηεξα βειηηψλνληαο  ηελ 

εκθάληζε ζαο θαη ζα ζαο νδεγήζεη ζε απνηειέζκαηα κε κεγάιε δηάξθεηα. 

Άκεζα νθέιε : 

1. 1.Φπζηνινγηθό βάξνο (επηζπκεηό βάξνο) : Οη δίαηηεο 

πνπ ππφζρνληαη γξήγνξα θαη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα 

δελ είλαη ε ιχζε γηα λα απνθηήζνπκε έλα πγηέο βάξνο 

ην νπνίν ζα κπνξέζνπκε λα δηαηεξήζνπκε. 

2. 2.Καιύηεξν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα: Μηα δηαηξνθή 

πινχζηα ζε βηηακίλε C αιιά θαη άιιεο βηηακίλεο θαη 

κεηαιιηθά ζηνηρεία ζα ζαο βνεζήζεη λα εληζρχζεηε ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζαο ζχζηεκα θαη ζαο πξνζηαηεχεη απφ 

ζπρλά  θξπνινγήκαηα, εηδηθά θαηά  ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκψλα.  

Σξνθέο πνπ επλννύλ ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα : 

 Φάξηα: κχδηα, γαξίδεο, ηφλνο, ζνινκφο θαη πέζηξνθα. 

 Κξέαηα: κνζραξίζην ζπθσηάθη, ρνηξηλφ ζπθσηάθη, κνζραξίζην θαη ρνηξηλφ θξέαο θαη 

αξλί.(άπαρα) 

 Γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 

 Πνπιεξηθά: Κνηφπνπιν, γαινπνχια θαη απγφ. 

 Λαραληθά: Καξφην, ζπαλάθη, γιπθνπαηάηα, κπξφθνιν, θνπλνππίδη, ζθφξδν, πηπεξηέο 

, ιάραλν, ληνκάηα θαη θνινθχζα. 

 Φξνύηα: Πνξηνθάιηα, θξάνπιεο , γθξέηπ θξνχη, καληαξίληα ,κήια  ,θαη κάλγθν. 

  Ξεξνί θαξπνί, ζπόξνη θαη δεκεηξηαθά: θαξχδηα, θηζηίθηα, φζπξηα, θνπληνχθηα, 

ακχγδαια, θάζηαλα θαη δεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο. 

3. Νεαληθόηεξε εκθάληζε γηα πεξηζζόηεξα ρξόληα: Ζ πγηεηλή δηαηξνθή είλαη κηα 

θαηαπιεθηηθή κέζνδνο θαηά  ηεο  γήξαλζεο.  θεθζείηε απιά πφζα αληηνμεηδσηηθά 

ζηνηρεία πεξηέρνπλ ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά. 

4. Βειηησκέλε απόδνζε ζηε δνπιεία : Ζ πγηεηλή δηαηξνθή κπνξεί λα ραξίζεη 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη λα ζαο βνεζήζεη λα δψζεηε ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ζαο ζηε 

δνπιεία. Έξεπλεο έρνπλ δήμεη επίζεο φηη κηα πγηεηλή δηαηξνθή κπνξεί λα βνεζήζεη 



ηνπο αλζξψπνπο λα ζθέπηνληαη πην ζσζηά. Πηζηεχεηε φηη ε ζσζηή δηαηξνθή κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηε θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο θαη λα βειηηψζεη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζαο ζρέζεηο. Ζ επηινγή ησλ ζσζηψλ ηξνθψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε ηνπ εθλεπξηζκνχ, πξάγκα πνπ ζίγνπξα είλαη ζεηηθφ φηαλ έρεηε άγρνο ζηε 

δνπιεηά. 

5. Οθέιε γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσληθή ζαο δσή: Ο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο 

γηα λα πηνζεηήζνπλ ηα παηδηά ζαο πγηεηλέο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο είλαη λα ηνπο 

δίλεηε εζείο ην θαιφ παξάδεηγκα. Έλα ζσζηφ γεχκα θέξλεη πνην θνληά ηελ νηθνγέλεηα 

ή ηνπο θίινπο ζαο. Μελ μερλάηε αθφκε φηη ην  λα πξνεηνηκάδεηε ηα γεχκαηα ζαο φινη 

καδί κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα δηαζθεδαζηηθφ.     

6. Αύμεζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο : Ζ πγηεηλή δηαηξνθή κπνξεί λα ζαο δψζεη 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη αληνρή γηα λα ιάβεηε κέξνο ζε ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη αζιήκαηα. 

 

Φπρνινγηθά νθέιε ηεο άζθεζεο 

Ζ ζσκαηηθή άζθεζε αλαθέξεηαη σο κνξθή εθγχκλαζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ 

πλεχκαηνο, κε ηελ χπαξμε παξάιιεια θαη επίδξαζεο επί ηεο ςπρνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ αζθνχκελνπ. Σα νθέιε ηεο άζθεζεο ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε 

ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πξνζδίδνπλ ζηε 

θπζηθή δξαζηεξηφηεηα έλα εχξνο ζεηηθψλ ςπρηθψλ επηδξάζεσλ πξνο ηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ. Σα νθέιε ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο δηαβίσζεο θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο. Αλαθέξνληαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε: 

  Βειηίσζε ηεο δηάζεζεο 

Ζ βειηίσζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη ε έθθξηζε ρεκηθψλ νπζηψλ ζηνλ 

νξγαληζκφ, κέζσ ηεο άζθεζεο, έρεη άκεζε επίδξαζε ζηε δηάζεζε ηνπ αζθνχκελνπ. Ζ 

επράξηζηε δηάζεζε ζπλδέεηαη κε ρεκηθέο νπζίεο πνπ εθθξίλνληαη ζηνλ εγθέθαιν θαη 

επηδξνχλ ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Σέηνηνπ είδνπο ρεκηθέο νπζίεο 

είλαη ε λνξεπηλεθξίλε, ε ζεξνηνλίλε θαη ε ληνπακίλε, νη νπνίεο αζθνχλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ ςπρνινγηθή δηάζεζε. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη επίζεο φηη, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο άζθεζεο, ε έθθξηζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ παξνπζηάδεη ζηνλ 

εγθέθαιν δξάζε αλάινγε κε ηε δξάζε ηεο κνξθίλεο, πξνθαιψληαο γεληθή επθνξία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε έρεη αλαθεξζεί σο «ην αλέβαζκα ηνπ δξνκέα» (runner’s 

high). 

Μείσζε ηνπ άγρνπο θαη παξάιιειε αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο λα αληαπεμέξρνκαη 

ζην ζηξεο 

Ζ άζθεζε βνεζά ην άηνκν λα «απνθιείζεη» απφ ηε ζθέςε ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (φζν δηαξθεί ε άζθεζε θαη γηα ιίγν ρξφλν κεηά) ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα θαη αλεζπρίεο ην απαζρνινχλ, κε απνηέιεζκα λα «απαιιάζζεηαη» θαη 

απφ ην άγρνο. χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο πεξί ηνπ άγρνπο, φζν πην πνιχ ζθεθηφκαζηε 

έλα γεγνλφο ή έλα ζέκα πνπ καο πξνβιεκαηίδεη, ηφζν πεξηζζφηεξν σζνχκε ηνλ εαπηφ 

καο ζηε βίσζε άγρνπο. Πνιιέο θνξέο ην πξφγξακκα άζθεζεο δελ θαηαιήγεη ζηελ 



άκεζε κείσζε ηνπ άγρνπο, αιιά απηή ε κείσζε επέξρεηαη κε θαζπζηέξεζε 30-90 

ιεπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο 

«θαζπζηεξεκέλε αγρνιπηηθή επίδξαζε» (delayed anxiolytic effect) 

 Ηθαλνπνίεζε από ηελ επίηεπμε ζηόρσλ ηεο άζθεζεο 

Ο αζθνχκελνο ηνπνζεηεί ζε θάζε κνξθή άζθεζεο έλα ζηφρν, ε επίηεπμε ηνπ νπνίνπ 

δίλεη ηθαλνπνίεζε θαη απνηειεί βαζηθφ παξαθηλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ κειινληηθή 

ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο. 

•Βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

Ζ βίσζε ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ επί ηεο άζθεζεο 

θαιιηεξγεί ζην άηνκν θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, απμάλνληαο ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπ. Παξάιιεια απμάλεη θαη ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ έλαληη 

ζην ηη είλαη ηθαλφ λα πξαγκαηνπνηήζεη, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηηο 

κεγαιχηεξεο ειηθίεο.   

 •Βειηίσζε ηεο απηό-εηθόλαο 

Ζ άζθεζε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ ζσκαηηθή θαηάζηαζε θαη εκθάληζε ηνπ αηφκνπ 

θαζψο βειηηψλεη ηελ εμσηεξηθή ηνπ εηθφλα. Ζ εμσηεξηθή εκθάληζε επεξεάδεη ηελ 

εηθφλα πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ (απηφ-εηθφλα), βηψλνληαο 

ζπλαίζζεκα απνδνρήο θαη επραξίζηεζεο γηα ηελ εκθάληζή ηνπ. 

 Απμεκέλα επίπεδα ελέξγεηαο 

Ζ ζεηηθή δηάζεζε πνπ πεγάδεη απφ ηελ άζθεζε, ε απμαλφκελε απηνεθηίκεζε θαη 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή ζσκαηηθήο θαη 

ςπρνινγηθήο ελέξγεηαο. Παξάιιεια, θαζηζηά ηνλ αζθνχκελν πεξηζζφηεξν θηλεηηθφ 

θαη ιεηηνπξγηθφ, πεξηζζφηεξν παξαγσγηθφ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

•   Απηνπεπνίζεζε πνπ πεγάδεη από ηηο ζσκαηηθέο-θπζηθέο καο ηθαλόηεηεο 

Ζ ελαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ άζθεζε θαη ε επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ επ’ 

απηήο, θαιιηεξγνχλ θαη απμάλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ. Ζ απηνπεπνίζεζε 

ζπλδέεηαη κε ηελ αίζζεζε φηη κπνξεί ην άηνκν λα θέξεη εηο πέξαο ην πξφγξακκα 

άζθεζεο, ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηε βίσζε ηεο πξνζσπηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ αζθνχκελνπ. 

 Πξνθύιαμε από ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

Ζ έξεπλα ζην ρψξν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ θαηαδεηθλχεη φηη ηα παξαπάλσ 

νθέιε πνπ απνθνκίδεη ην άηνκν απφ ηελ άζθεζε, ζσξαθίδνπλ ελ κέξεη θαη 

πξνθπιάζζνπλ ην άηνκν απφ ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, ζπλδεφκελεο κε αίζζεκα 

αηνλίαο, απψιεηαο ηθαλνπνίεζεο θαη ελέξγεηαο. 

•Μείσζε ζπκπησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο 



Ζ άζθεζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ σο ζπλνδφο θαη βνεζεηηθή ιεηηνπξγία. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη κφλν ε άζθεζε δελ κπνξεί λα απνηειεί ζεξαπεία γηα ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο αιιά αλαδεηθλχεηαη ν βνεζεηηθφο ηεο ξφινο. ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη απαξαίηεην λα ειεγρζεί εμνλπρηζηηθά ην πξνηεηλφκελν 

πξφγξακκα άζθεζεο θαζψο ην κε ελδεδεηγκέλν, είλαη πηζαλφλ λα απνδψζεη ηα 

αληίζεηα απφ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα.      

 Χο άζθεζε ζεσξείηαη αθφκε θαη έλαο πεξίπαηνο ρακειήο έληαζεο, ν νπνίνο δχλαηαη 

λα βειηηψζεη ηα επίπεδα δηάζεζεο θαη ελέξγεηαο ηνπ αηφκνπ. Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο 

άζθεζεο θαζψο θαη ε εβδνκαδηαία ζπρλφηεηά ηεο, ψζηε λα είλαη σθέιηκε, πνηθίινπλ 

ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηψλ. Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή άζθεζε σο ηελ ηδαληθφηεξε ζπρλφηεηα γηα ηελ απνθφκηζε ζεηηθψλ 

επηδξάζεσλ. Παξάιιεια αλαθέξεηαη φηη ε πςειή έληαζε ζηελ άζθεζε πξνθαιεί 

αξθεηέο θνξέο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, αλ ν αζθνχκελνο δελ είλαη ζπλεζηζκέλνο ζε 

πςειά επίπεδα έληαζεο.   

Γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο άζθεζεο ζηε δσή καο, ζα ήηαλ θαιφ λα ηεζνχλ εμ’ αξρήο 

θάπνηνη ζηφρνη γηα ηνπο νπνίνπο ην άηνκν ηελ εηζάγεη ζην πξφγξακκά ηνπ. Ζ κείσζε 

ηεο έληαζεο, ε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη αξθεηνί απφ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο είλαη ζηφρνη πνπ απμάλνπλ ηελ πξνζσπηθή καο δέζκεπζε έλαληη ηεο 

άζθεζεο. ηηο Ζ.Π.Α. νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ 

πνπ μεθηλνχλ άζθεζε, ηελ εγθαηαιείπνπλ ην πεξηζζφηεξν ζε δηάζηεκα έμη κελψλ. 

Απαηηείηαη ηνπνζέηεζε ζηφρσλ γηα λα πθίζηαηαη πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ θαη λα 

βηψλεη ν αζθνχκελνο ηα νθέιε ηεο άζθεζεο.  

Γηα ηνπο ελήιηθεο, ελδείθλπηαη ειαθξηά αιιά ηαθηηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα (γηα 

παξάδεηγκα, πεξπάηεκα) πέληε κέξεο ηελ εβδνκάδα. Πην έληνλε άζθεζε ζε 

γπκλαζηήξην ή ζε θνιπκβεηήξην ελδείθλπηαη κέξα παξά κέξα. Οη κχεο ρξεηάδνληαη 

ζπλήζσο 24 ψξεο γηα λα αλαιάβνπλ κεηά απφ κέηξηα άζθεζε θαη 48 ψξεο αλ έρνπλ 

αζθεζεί ζην κέγηζην φξην ηεο αληνρήο ηνπο. 

Σν Ακεξηθαληθφ Κνιέγην Αζιεηηαηξηθήο ζπληζηά ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά άζθεζε 

κέηξηαο έληαζεο ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο. Αληίζηνηρα, ν Οξγαληζκφο 

Αγσγήο Τγείαο ηεο Μ. Βξεηαλίαο ζπληζηά 30 ιεπηά κέηξηαο έληαζεο άζθεζε πέληε 

θνξέο ηελ εβδνκάδα (ζπληαγή 5x30΄), ή έληνλε άζθεζε πάλσ απφ 20 ιεπηά ηξεηο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα (ζπληαγή 3x20΄). 

Οη παξνηξχλζεηο γηα θπζηθή άζθεζε δελ βξίζθνπλ αθφκα ηελ πξέπνπζα απήρεζε.  

Αθφκα θαη ζηηο ΖΠΑ, κφλν ην 15% ηνπ πιεζπζκνχ αθνινπζεί ηε ζπληαγή 3x20΄ θαη 

ην 22% ηε ζπληαγή 5x30΄, ελψ ην 25% δελ αζθείηαη θαζφινπ.  Ζ έιιεηςε θπζηθήο 

άζθεζεο είλαη πην ζπρλή ζηηο γπλαίθεο, ζηνπο καχξνπο, ζηνπο ηζπαλφθσλνπο, ζηνπο 

κεζήιηθεο θαη ζηνπο θησρφηεξνπο.  

ηελ Διιάδα, ζε έξεπλα ζε παλειιαδηθφ δείγκα αζηηθνχ πιεζπζκνχ, ην 74,4% 

δήισζε φηη δελ αζρνιείηαη κε θάπνην είδνο γπκλαζηηθήο, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ 



(45,6%), ιφγσ έιιεηςεο δηάζεζεο (19,4%), γηα ιφγνπο πγείαο (8,2%), γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο (8,2%), ιφγσ απαξέζθεηαο γηα ηα γπκλαζηήξηα (6,9%), ιφγσ 

ειηθίαο (3,3%), ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ ζην ζπίηη (2,7%).  χκθσλα κε ηελ ίδηα 

έξεπλα, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε θπζηθή 

άζθεζε, αθνχ αζιείηαη ην 50% ησλ αλχπαληξσλ, ην 20% ησλ παληξεκέλσλ θαη ην 

10% ησλ ρήξσλ θαη ησλ δηαδεπγκέλσλ.  Μεγάιεο είλαη θαη νη δηαθνξέο αλάινγα κε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν.  Σν 70% ησλ αηφκσλ πνπ αζθνχληαη είλαη κέζνπ θαη αλψηεξνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ελψ απ’ φζνπο δελ αζθνχληαη ην 93% έρεη ηειεηψζεη κφλν ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Απ’ φζνπο πάλησο γπκλάδνληαη, κφλν ην 14% αζθείηαη 

θαζεκεξηλά. 

χκθσλα δε κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Eurostat (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο), νη Έιιελεο καδί κε ηνπο Ηηαινχο θαη ηνπο Πνξηνγάινπο 

παξνπζηάδνπλ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά ζε φηη αθνξά ηε ζπλήζεηα ηνπ πεξπαηήκαηνο. 

Ζ ζπρλή άζθεζε, θαη ρσξίο ακθηζβήηεζε ε πην απιή ηεο κνξθή είλαη ην ηξέμηκν, 

είλαη σθέιηκε ηφζν γηα ηελ πξφιεςε, φζν θαη ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ παζήζεσλ 

θαη θαηαζηάζεσλ, ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ. Αλ αλαξσηηέζηε, ινηπφλ, πνηα είλαη ηα 

πην ζεκαληηθά νθέιε ηεο, εθηφο απφ ηελ επραξίζηεζε πνπ ζαο πξνζθέξεη, ζαο ηα 

παξνπζηάδνπκε εδψ. Πηζαλφλ λα ππάξρνπλ θη άιια, πνπ νη επηζηήκνλεο δελ έρνπλ 

εμεξεπλήζεη, αιιά αθφκα θαη φζα αθνινπζνχλ είλαη αξθεηά! πλνιηθά, πάλησο, 

εμαζθαιίδεη πνιιά θαη θαιά ρξφληα. Μελ μνδεχεζηε, ινηπφλ, ςάρλνληαο ηνλ 

θαιχηεξν γηαηξφ θαη ηελ θαιχηεξε ζεξαπεία, αλ δελ ππάξρεη ζεκαληηθφο ιφγνο. Σα 

πξάγκαηα είλαη απιά: θφξκα, παπνχηζηα θαη έμσ απφ ην ζπίηη γηα ηξέμηκν!  

Δγθέθαινο θαη λεπξηθό ζύζηεκα 

Ζ ηζνξξνπεκέλε θαη πγηεηλή δηαηξνθή βνεζάεη ζηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα αληηνμεηδσηηθά πνπ πεξηέρνπλ ηα πνιχρξσκα θξνχηα θαη 

ιαραληθά βνεζνχλ ηε κλήκε. Οη μεξνί θαξπνί φπσο ηα θαξχδηα, αιιά θαη δηάθνξνη 

ζπφξνη, πεξηέρνπλ αλφξγαλα ζπζηαηηθά θαη βηηακίλεο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ. Σα ηξφθηκα νιηθήο αιέζεσο είλαη επίζεο κέξνο κηαο 

ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο, επεηδή πεξηέρνπλ βηηακίλεο B θαη καγλήζην πνπ είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηελ πγηή ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ λεχξσλ. 

Αλάπηπμε θαη εμέιημε 

Ζ ηζνξξνπεκέλε θαη πγηεηλή δηαηξνθή βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο. Σν ζψκα ρξεηάδεηαη πξσηεΐλε γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ησλ νζηψλ, ησλ 

κπψλ θαη ησλ θπηηάξσλ ηνπ δέξκαηνο. Ηδηαίηεξα επεξγεηεκέλνη απφ ηελ 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή είλαη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ αθφκα αλαπηχζζνληαη, 

γηαηί δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή θαη θαλνληθή αλάπηπμε ηνπ ζψκαηφο ηνπο. 

Καιύηεξε δηάζεζε  

Έλα θέξδνο πνπ ζπρλά παξαβιέπνπκε, είλαη ε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ςπρηθή δηάζεζε. 

Απηφ ην θαηλφκελν νλνκάδεηαη «ε επθνξία ηνπ δξνκέα» θαη νθείιεηαη ζηελ έθθξηζε 



ελδνξθηλψλ. Οη ελδνξθίλεο είλαη νπζίεο πνπ ρεκηθά θαη ιεηηνπξγηθά κνηάδνπλ κε ηα 

νπηνεηδή θαη κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηε δηάζεζε. Ζ θπζηθή άζθεζε 

ζπληζηάηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο, αθνχ ε αληηθαηαζιηπηηθή δξάζε 

ηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδηα κε ηελ θαιχηεξε αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή γηα ήπηα θαη 

κέηξηαο κνξθήο θαηάζιηςε (δειαδή γηα πεξηζηαηηθά πνπ δελ απαηηνχλ εηζαγσγή ζε 

λνζνθνκείν).  

 

Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ  

Δίλαη εληππσζηαθά ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζρεηηθά κε ηα νθέιε ζηελ 

πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαξδηνπαζεηψλ. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο άζθεζεο 

πνιιέο θνξέο ππεξβαίλεη ζεκαληηθά ηα νθέιε απφ πνιιέο ηδαληθέο θαξκαθεπηηθέο 

ζεξαπείεο, εηδηθά ζε ήπηεο θαη κέηξηεο κνξθέο ησλ παζήζεσλ. Ζ κείσζε πνπ 

επηηπγράλεηαη ζηελ αξηεξηαθή ππέξηαζε είλαη ζεκαληηθή θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληίζηνηρε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Δπίζεο, 

κεηψλνληαη ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα.  

 

Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε  

Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο είλαη κία επηδεκία πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνζβάιιεη ηνλ 

πιεζπζκφ ζηα νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλα θξάηε. Πξνβιέπεηαη φηη ζηα επφκελα ρξφληα 

έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζα πάζρεη απφ δηαβήηε. Δπηπρψο, ε 

άζθεζε κπνξεί λα πξνιάβεη ην ζαθραξψδε δηαβήηε. Μάιηζηα, πξέπεη λα είλαη κέξνο 

ελφο ζσζηνχ θαη νινθιεξσκέλνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο αθφκα θαη φηαλ ε λφζνο 

είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλε, θαη ηδαληθά λα πξνεγείηαη ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (πνπ 

πξέπεη λα είλαη ην ηειεπηαίν κέηξν κεηά απφ ηελ άζθεζε θαη ηε ζσζηή δηαηξνθή).  

 

Γεξά πλεπκόληα  

Φπζηνινγηθά, νη πλεχκνλεο ζπάληα πξνζβάιινληαη απφ ζαλαηεθφξεο παζήζεηο, φπσο 

ν θαξθίλνο. ηνλ αλεπηπγκέλν θφζκν ζπλήζσο νη πλεχκνλεο πξνζβάιινληαη κφλν 

κεηά απφ ρξφληα θαπλίζκαηνο. Ζ άζθεζε δελ κπνξεί λα πξνιάβεη ηε βιάβε πνπ 

πξνθαιεί ην θάπληζκα, αιιά εθφζνλ εγθαηαζηαζεί ε λφζνο, έρεη απνδεηρζεί φηη 

βειηηψλεη ζεκαληηθά ηα ζπκπηψκαηα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο.  

 

Γεξά θόθαια  

Ζ έιιεηςε άζθεζεο δελ δίλεη ην θαηάιιειν εξέζηζκα ψζηε λα γίλνπλ ηα θφθαια 

δπλαηά θαη λα απνζεθεχζνπλ αζβέζηην. Μφλν ε άζθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή κπνξεί λα αληηζηξέςεη ζε κεγάιν βαζκφ απηή ηε δηαδηθαζία 

θαη λα θάλεη ηα θφθαια γεξά, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα θαηάγκαηνο.  

 

Πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ  

Όζν θαη αλ αθνχγεηαη παξάμελν, ε άζθεζε κπνξεί λα κεηψζεη αξθεηά ηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ εληέξνπ θαη ηνπ καζηνχ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί 

λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαη άιισλ κνξθψλ θαξθίλσλ, αιιά κέρξη ηψξα 

απηέο νη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο έρνπλ κειεηεζεί επηζηεκνληθά θαη ηα απνηειέζκαηα 

είλαη εμαηξεηηθά ελζαξξπληηθά.  



 

Υακειή ρνιεζηεξίλε  

Σα νθέιε γηα ηε ρνιεζηεξίλε είλαη επηβεβαησκέλα εδψ θαη θαηξφ. Ζ άζθεζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη είλαη ε θαιχηεξε «ζεξαπεία» γηα θαιχηεξν πξνθίι ιηπηδίσλ ζε ζρέζε 

κε νπνηνδήπνηε θάξκαθν γηα δηαηαξαρέο ηεο ρνιεζηεξίλεο, ήπηαο θαη κέηξηαο 

κνξθήο. Ζ ζπρλή αεξφβηα άζθεζε, εθηφο φηη κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ «θαθή» 

ρνιεζηεξίλε, είλαη απφ ηνπο ειάρηζηνπο ηξφπνπο λα αλέβεη ε «θαιή» ρνιεζηεξίλε. 

Σν απνηέιεζκα είλαη ηφζν σθέιηκν γηα ηα αγγεία πνπ απνδεδεηγκέλα παξαηείλεη 

ζεκαληηθά ηελ επηβίσζε.  

 

Ληγόηεξν... ζπλάρη  

ηελ ηαηξηθή ζεσξείηαη φηη ε άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ βξίζθεηαη ζε ηδαληθή ιεηηνπξγία 

φηαλ ε γπκλαζηηθή είλαη ηαθηηθή θαη ζπρλή. ε πεξηπηψζεηο απνπζίαο ή, αληίζεηα, 

ππεξβνιηθήο άζθεζεο (φπσο ζε επαγγεικαηίεο αζιεηέο), ε άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Καιχηεξε άκπλα ζεκαίλεη ιηγφηεξα θξπψκαηα ην ρεηκψλα θαη, 

γεληθφηεξα, ιηγφηεξεο ινηκψμεηο.  

 

Ηδαληθό βάξνο  

Γπζηπρψο, νη δίαηηεο είλαη ε κηζή αιήζεηα γηα ηνλ ζσζηφ έιεγρν ηνπ βάξνπο. Ζ άιιε 

κηζή είλαη ε ζπρλή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη θαηάιιειεο δίαηηεο κπνξνχλ λα ζαο 

βνεζήζνπλ λα ράζεηε βάξνο, αιιά κφλν κε ζπρλή άζθεζε ζα θαηαθέξεηε λα 

ζηακαηήζεηε θάπνηε ηε δίαηηα θαη κε ιίγε πξνζνρή λα δηαηεξήζεηε ην ηδαληθφ ζαο 

βάξνο.  

 

Καιόο ύπλνο  

Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ρψξεο ηνπ αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ πάζρεη απφ 

δηαηαξαρέο χπλνπ. Οη αηηίεο κπνξεί λα είλαη πνιιέο, αιιά ε θαιχηεξε ιχζε είλαη ε 

ζπρλή άζθεζε, ε νπνία εμαζθαιίδεη κε θπζηθφ ηξφπν, ρσξίο «αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο», ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ χπλνπ. 

Αεξόβηα άζθεζε θαη πγεία 

Με ηνλ φξν αεξφβηα άζθεζε ελλννχκε θάζε κνξθή άζθεζεο ζρεηηθά ρακειή ζε 

έληαζε θαη κεγάιε ζε δηάξθεηα, θαηά ηελ νπνία αζθνχληαη κεγάιεο κπτθέο νκάδεο. 

Απηή ε κνξθή άζθεζεο, φηαλ γίλεηαη ζπζηεκαηηθά, ελδπλακψλεη ην 

θαξδηναλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη αλαπηχζζεη ηελ αληνρή. Σέηνηεο κνξθέο άζθεζεο 

πνπ γίλνληαη κε ρακειή έληαζε θαη κεγάιε δηάξθεηα είλαη ηδηαίηεξα ην θνιχκπη, ην 

πεξπάηεκα, ην ηξέμηκν, ην πνδήιαην θ.ιπ. 

Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε αεξόβηα άζθεζε γηα ηελ πγεία καο 

• Σα άηνκα πνπ γπκλάδνληαη πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν ηε δηαηξνθή ηνπο, 

κεηψλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο ιφγσ θαηαλάισζεο ζεξκίδσλ θαη έρνπλ 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλ παρπζαξθία. 



• Οη πηζαλφηεηεο γηα θαξδηνπάζεηεο είλαη δηπιάζηεο ζε απηνχο πνπ δε 

γπκλάδνληαη ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ γπκλάδνληαη. Ζ αεξφβηα άζθεζε βειηηψλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, δπλακψλεη ηνπο θαξδηαθνχο κχεο θαη 

κεηψλεη ηνλ θίλδπλν θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. 

• Ζ ζπζηεκαηηθή αεξφβηα άζθεζε ξπζκίδεη θαιχηεξα ην ζάθραξν ζην αίκα. 

• Ζ ζπζηεκαηηθή άζθεζε απμάλεη ηα επίπεδα ηεο «θαιήο» ρνιεζηεξίλεο (HDL). 

• Ζ ζπζηεκαηηθή άζθεζε απμάλεη ηε δηάξθεηα δσήο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν δσήο. 

• Σα άηνκα πνπ δε γπκλάδνληαη αξθεηά έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα 

ππέξηαζε ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ γπκλάδνληαη ζπζηεκαηηθά. 

   

Ζ αεξόβηα άζθεζε είλαη πνιύ θαιή γηα... 

•Δλδπλάκσζε ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

•Μείσζε ηνπ θηλδχλνπ εγθεθαιηθνχ. 

•Αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα εξγαζία ρσξίο θνχξαζε. 

Αεξόβηα δηαδηθαζία θαη αεξόβηεο κεηαβνιέο 

 1. Καξδηά 

 Σν κπνθάξδην απμάλεη ζε κέγεζνο θαη δχλακε κεηά απφ ζπζηεκαηηθή άζθεζε. 

Απηφ επηηξέπεη ζηελ θαξδηά λα ζπζπάηαη κε πεξηζζφηεξε δχλακε θαη λα 

ζηέιλεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα αίκαηνο κε θάζε θαξδηαθφ παικφ. 

 Ζ κεγαιχηεξε θαξδηά ησλ αεξφβηα αζινχκελσλ ζεκαίλεη φηη ζε θαηάζηαζε 

μεθνχξαζεο ρξεηάδεηαη λα ρηππά ιηγφηεξεο θνξέο γηα λα ζηείιεη ηελ ίδηα 

πνζφηεηα αίκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ θαξδηά ησλ κε αζινχκελσλ. Έηζη νη 

ρηχπνη ηεο θαξδηάο είλαη ιηγφηεξνη (βξαδπθαξδία). 

ε θαηαζηάζεηο κέγηζηεο πξνζπάζεηαο ε παξνρή αίκαηνο απμάλεηαη θαη ε θαξδηαθή 

ζπρλφηεηα είλαη πςειή. Έηζη πεξηζζφηεξν Ο2 ζηέιλεηαη ζηνπο κχεο, βειηηψλνληαο 

ηελ απφδνζή ηνπο. 

 

 2. Πλεπκόληα 

 Αλαπλένπλ πην αξγά. 

 Οη κχεο ηεο αλαπλνήο είλαη δπλαηφηεξνη, απνηειεζκαηηθφηεξνη θαη έηζη ε 

αλαπλνή είλαη επθνιφηεξε. 

Υξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πλεπκφλσλ. 



3. Μύεο 

 Με ζπζηεκαηηθή άζθεζε απμάλνπλ ζε κέγεζνο θαη δχλακε. 

 Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κηηνρνλδξίσλ (εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελέξγεηαο). 

Σα έλδπκα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα.  

4. Αίκα 

 Γεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξα εξπζξά αηκνζθαίξηα, επηηξέπνληαο κεγαιχηεξε 

ηθαλφηεηα κεηαθνξάο Ο2. 

 Σα αγγεία γίλνληαη πεξηζζφηεξν ειαζηηθά αληέρνληαο ζηηο αιιαγέο ηεο 

πίεζεο. Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξα αηκνθφξα αγγεία ηφζν ζηνπο πλεχκνλεο φζν 

θαη ζηνπο κχεο. 

 Μεηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ζξφκβσλ θαη νη πηζαλφηεηεο 

γηα έκθξαγκα ή εγθεθαιηθφ. 

Γηαηί ε άζθεζε βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αηόκσλ 

Ζ ζπζηεκαηηθή άζθεζε ζπκβάιιεη ζηελ πνηφηεηα δσήο, επεηδή: 

• Βνεζάεη ζηελ ςπρηθή επεμία, ζηελ θαιή δηάζεζε, ζηνλ έιεγρν ηνπ ζηξεο, ζηελ 

θαιή εκθάληζε ηνπ ζψκαηνο, ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή δχλακε, ηελ αληνρή θαη ηελ 

επθηλεζία. 

• Βνεζάεη ζηνλ έιεγρν θαη δηαηήξεζε ηνπ ηδαληθνχ βάξνπο. 

• Βνεζάεη ζηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ηεο δσήο θαη ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο. 

Πνηφηεηα δσήο ζεκαίλεη κέηξν. Ζ ππεξβνιηθή άζθεζε κπνξεί λα επηδξά θαη 

αξλεηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο δεκηνπξγψληαο θαθή δηάζεζε, ππεξθφπσζε, 

ηξαπκαηηζκνχο ή δηαηξνθηθέο αλσκαιίεο. 

Οη απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηα καζήκαηα, νη εμεηάζεηο, ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα αλάπηπμεο θαη εθεβείαο δεκηνπξγνχλ κηα δηαξθή πίεζε θαη έληαζε 

ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο. Σν ζηξεο εκθαλίδεηαη, φηαλ νη απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο φπσο ηηο αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ απηφ. Έηζη, ην ζηξεο δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

βιέπνπκε ηα πξάγκαηα. Δίλαη ε εξκελεία πνπ δίλνπκε γηα κηα θαηάζηαζε θαη ην 

πηζαλφ απνηέιεζκα απηήο θαη φρη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν παξάινγν 

είλαη φηη ην άηνκν αλεζπρεί θαη έρεη ζηξεο γηα έλα γεγνλφο πνπ δελ έρεη ζπκβεί 

αθφκα. 

Οη καζεηέο πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα ραιαξψλνπλ, φηαλ ρξεηάδεηαη θαη βξίζθνληαη ζε 

κηα δηαξθή έληαζε, θνπξάδνληαη πην πνιχ θαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά. Έηζη ε 

απφδνζή ηνπο κεηψλεηαη θαη ζηα ζπνξ θαη ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη 

ζηα καζήκαηά ηνπο. 



Πνιιά κπνξεί λα θάλεη θαλείο γηα λα κεηψζεη ην ζηξεο. Δδψ πξνηείλνληαη δχν 

απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη. 

Πξώηνο ηξόπνο. Δίλαη αιήζεηα φηη ε ζπζηεκαηηθή άζθεζε, ε θπζηθή αγσγή θαη ην 

παηγλίδη κεηψλνπλ ην ζηξεο. Γη' απηφ γπκλαζηείηε. 

Γεύηεξνο ηξόπνο. Οη ηερληθέο ραιάξσζεο θαη αλαπλνήο βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε 

ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή απφδνζε. Βνεζνχλ ηα παηδηά λα εξεκνχλ, λα καζαίλνπλ 

θαιχηεξα, λα εζηηάδνπλ θαιχηεξα ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ ην ζηξεο. 

Οη ηερληθέο ραιάξσζεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ηφζν κέζα φζν θαη έμσ απφ ην 

ζρνιείν. Γη' απηφ κάζεηε θαη θάλεηε θαζεκεξηλή ζαο ζπλήζεηα ηηο παξαθάησ 

αζθήζεηο. 

Άζθεζε θαη παρπζαξθία 

Ση είλαη παρπζαξθία; 

Ση επηπινθέο δεκηνπξγνχληαη, φηαλ θάπνηνο μεθεχγεη απφ ηα θπζηνινγηθά φξηα ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο; 

Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηε κείσζε ηεο παρπζαξθίαο θαη ησλ επηπινθψλ 

πνπ δεκηνπξγεί απηή; 

Οξηζκέλε πνζφηεηα ζσκαηηθνχ ιίπνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Όηαλ φκσο ε απνζεθεπκέλε πνζφηεηα 

ιίπνπο είλαη κεγάιε, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ παρπζαξθία, ηφηε δεκηνπξγνχληαη ζνβαξέο 

επηπινθέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σαπηφρξνλα φκσο, πξνβιήκαηα εκθαλίδνληαη θαη φηαλ ε πνζφηεηα ηνπ ζσκαηηθνχ 

ιίπνπο κεηψλεηαη πάξα πνιχ, πέξα απφ ηα θπζηνινγηθά φξηα. 

Σν ππεξβνιηθφ βάξνο θαη ε παρπζαξθία κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζε εθθπιηζηηθέο 

αζζέλεηεο φπσο νη θαξδηνπάζεηεο, ν δηαβήηεο, ε ππέξηαζε θαη ην άζζκα. Άηνκα κε 

κέηξην βαζκφ παρπζαξθίαο έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα πεζάλνπλ λσξίηεξα, ελψ 

ε πην ζνβαξή κνξθή παρπζαξθίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κέρξη θαη 70% πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα ζαλάησλ. 

Πξνζνρή. Ζ παηδηθή παρπζαξθία βξίζθεηαη ζε άλνδν θαη ηα Διιελφπνπια 

θαηαιακβάλνπλ κία απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζε απηήλ κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ 

Υσξψλ. Έρεη βξεζεί πσο ε πην ζπρλή αηηία ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο είλαη ε έιιεηςε 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη άιιαμε ν ηξφπνο 

δηαζθέδαζεο ησλ παηδηψλ θαη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν παηρληδηνχ πεξάζακε ζε 

άιιεο κνξθέο δηαζθέδαζεο, φπσο ε ηειεφξαζε, ηα ειεθηξνληθά παηγλίδηα θαη ε 

πνιχσξε ελαζρφιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή. 

 

 

 



 Παηδηθή παρπζαξθία 

Σν πξφβιεκα είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξφ, αθνχ ππάξρνπλ έξεπλεο νη νπνίεο δείρλνπλ πσο 

φηαλ έλα παηδί είλαη παρχζαξθν, ηφηε ε πηζαλφηεηα λα είλαη παρχζαξθν θαη φηαλ ζα 

κεγαιψζεη είλαη κεγαιχηεξε. Απηφ ζα πξέπεη λα ην ζπλδπάζεη θαλείο θαη κε ην 

γεγνλφο φηη νη παρχζαξθνη έθεβνη (13-18 εηψλ) δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα 

ηελ εκθάληζε θαξδηναγγεηαθψλ πξνβιεκάησλ θαη επεηζνδίσλ θαξθίλνπ απφ φ,ηη νη 

κε-παρχζαξθνη ζπλνκήιηθνη ηνπο. 

ύλζεζε ηνπ ζώκαηνο 

Γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, πξέπεη λα ππάξρεη κία ειάρηζηε 

πνζφηεηα ιίπνπο. Απηή ε πνζφηεηα ιίπνπο, νλνκάδεηαη βαζηθφ ιίπνο. Δίλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή ξχζκηζε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε 

ζεξκνξχζκηζε θαη ε ξχζκηζε ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ηνπ ζψκαηνο, κεηαμχ απηψλ θαη 

ησλ ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ (A, D, E, K). Με βαζηθφ ιίπνο είλαη ην επηπιένλ ιίπνο 

ην νπνίν ζπζζσξεχεηαη ζην ζψκα. Όηαλ ην κε βαζηθφ ιίπνο ζπζζσξεπηεί ζε 

ππεξβνιηθή πνζφηεηα θαη ππεξβεί ην αλψηαην θπζηνινγηθφ φξην, ηφηε ιέκε φηη ην 

άηνκν πάζρεη απφ παρπζαξθία. 

Δθηφο απφ ην ιίπνο ην ζψκα απνηειείηαη 

θαη απφ άιια ζπζηαηηθά, φπσο ηα νζηά, νη 

κχεο, ην λεξφ θ.ι.π. Όια απηά ηα 

ζπζηαηηθά καδί αλαθέξνληαη σο άιηπε 

ζσκαηηθή κάδα θαη απνηεινχλ ην 

ζσκαηηθφ βάξνο εθηφο ηνπ βάξνπο ηνπ 

ιίπνπο (άιηπε ζσκαηηθή κάδα = ζσκαηηθφ 

βάξνο - βάξνο ιηπψδνπο ηζηνχ). 

Φπζηθή δξαζηεξηόηεηα θαη 

παρπζαξθία 

Δάλ έλα άηνκν ζέιεη λα δηαηεξήζεη ζηαζεξφ ην ζσκαηηθφ ηνπ βάξνο θαη ην ιίπνο, 

πξέπεη λα δαπαλά ηελ ίδηα πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ πξνζιακβάλεη. Θα πξέπεη δειαδή 

λα θαίεη ηηο ίδηεο ζεξκίδεο κε απηέο πνπ πξνζιακβάλεη. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη απηφ, 

ηφηε ππάξρεη έλα ηζνδχγην ζεξκίδσλ κεηαμχ απηψλ πνπ πξνζιακβάλεη θαη απηψλ πνπ 

θαίεη. Ζ θαχζε ησλ ζεξκίδσλ εκεξεζίσο θαζνξίδεη ην βαζηθφ κεηαβνιηθφ ξπζκφ 

απηνχ ηνπ αηφκνπ, ν νπνίνο επεξεάδεηαη 

απφ έλα ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ.  

Ζ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πξφιεςεο ηεο 

παρπζαξθίαο. Ζ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

εθηφο ηεο ζπλεηζθνξάο ζηελ θαχζε 

ζεξκίδσλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο 

δηαηεξεί ή απμάλεη ηε κπτθή κάδα, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απμάλεη ηελ 

ελεξγεηαθή δαπάλε εξεκίαο. Αλ θαη ηα 

αίηηα ηεο παρπζαξθίαο είλαη πνιιά, είλαη 



γλσζηφ πσο ε θχξηα αηηία γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παρπζαξθίαο είλαη ε ππέξκεηξε πξφζιεςε 

ζεξκίδσλ (δηακέζνπ ηεο ηξνθήο) ή ε έιιεηςε 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Έλα άηνκν κπνξεί λα ράζεη βάξνο θαη φηαλ θάλεη 

δίαηηα. Όκσο, γηα λα πεηχρεη θαλείο ηα θαιχηεξα 

δπλαηά απνηειέζκαηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο ζα πξέπεη λα ζπλδπάζεη 

ηε κείσζε ηεο πξφζιεςεο ηεο ηξνθήο (δίαηηα) κε ηελ αχμεζε ηεο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν κπζηηθό είλαη νη ζεξκίδεο. Σν θιεηδί ινηπφλ γηα ηε κείσζε ηνπ ιίπνπο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο είλαη ε θαχζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ 

ζεξκίδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο κε παξάιιειε κείσζε ηεο πξφζιεςεο 

ζεξκίδσλ κε ηελ ηξνθή έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί αξλεηηθφ ηζνδχγην ζεξκίδσλ. 

Ζ κέηξηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη θαιχηεξε 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πνζνζηνχ ιίπνπο, απφ ηελ 

έληνλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ γίλεηαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δίαηηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

παρπζαξθίαο ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη θαη γηα έλα αθφκα ιφγν. Ζ θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ κφλε ηεο κπνξεί λα κεηψζεη ηα ιηπίδηα θαη ην ζάθραξν ηνπ 

αίκαηνο θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε. Μπνξεί, επίζεο, λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα γηα 

θαξδηαθφ επεηζφδην θαη γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο είλαη θαηαλνεηφ φηη ζα πξέπεη λα 

πξνηηκάηαη ε ζπκκεηνρή ηεο άζθεζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο, γηαηί κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηνπλ δχν νθέιε. Πξψηνλ, κεηψλνπκε ην ζσκαηηθφ ιίπνο θαη 

δεχηεξνλ βειηηψλνπκε ηελ πγεία. Άξα πεηπραίλνπκε φπσο ιέεη θαη ην γλσκηθφ «κε 

έλα ζκπάξν δχν ηξπγφληα». 

Πώρ μποπώ να ξέπω αν έχω κανονικό βάπορ 

   Ζ κέηξεζε κφλν ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο κπνξεί λα δψζεη εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ζσκαηνδνκή ελφο αηφκνπ. Έλαο απιφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο 

ζσκαηνδνκήο είλαη ν Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ). Δίλαη κία κέηξεζε 

αληηθεηκεληθή θαη εχθνιε. ηεξίδεηαη ζηνλ ηχπν: 

ΓΜ = Βάξνο (kg) / Ύςνο (m)
2                     

 

Ο ΓΜ απνηειεί θαιχηεξν ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο ζσκαηνδνκήο απφ ηα 

δηαγξάκκαηα χςνπο-βάξνπο αιιά έρεη θαη ν ίδηνο πεξηνξηζκνχο, επεηδή κπνξεί λα 

θαηαηάμεη νξηζκέλα άηνκα ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

αλάπηπμεο κπτθήο κάδαο, ε νπνία επέξρεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δάλ έλα άηνκν έρεη ΓΜ 20-25 Kgr/M
2
 ηφηε ζεσξείηαη φηη είλαη ζηε 

θπζηνινγηθή δψλε. Δάλ έρεη δείθηε θάησ ηνπ 20 ηφηε ζα ζεσξεζεί σο αδχλαην θαη 

ίζσο λα πξέπεη λα ιάβεη θάπνηα κέηξα. 



Αλ ν δείθηεο είλαη κεηαμχ 26-30 ηφηε ην άηνκν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ππέξβαξν 

θαη ζα πξέπεη λα πάξεη θάπνηα κέηξα αλ ν δείθηεο μεπεξλάεη ην 27-28. Αλ ν δείθηεο 

είλαη πάλσ απφ 31 ηφηε ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη σο παρχζαξθν θαη ζα πξέπεη λα 

ιάβεη άκεζα κέηξα γηα λα ράζεη βάξνο. 

Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα έλα καζεηή ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ πνπ έρεη χςνο 1,78κ. 

θαη ην βάξνο ηνπ είλαη 80 θηιά. Απηφο ν καζεηήο έρεη ΓΜ= 80/1,78
2
 =80/3,17= 

25,20. Απηφο ν καζεηήο είλαη κέζα ζηα θπζηνινγηθά φξηα. Αλ φκσο θάπνηνο κε ην 

ίδην χςνο έρεη βάξνο 90 θηιά, ηφηε έρεη ΓΜ= 90/3,17= 31,20. Ο καζεηήο ζεσξείηαη 

παρχζαξθνο θαη πξέπεη λα ιάβεη άκεζα κέηξα γηα λα ράζεη βάξνο. 

ρέζε θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη πγείαο 

Φπζηθή θαηάζηαζε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζψκαηνο ζνπ λα αληηκεησπίδεη κε επηηπρία 

ηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Γείθηεο ηεο θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο είλαη: 

Αληνρή είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζψκαηνο λα εξγάδεηαη γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

ρσξίο λα θνπξάδεηαη. Δίλαη ζπλδπαζκφο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο θαη κπτθήο 

δχλακεο. 

Γύλακε είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο κπφο ή νκάδαο κπψλ λα παξάγνπλ έξγν. 

Δπιπγηζία ή επθακςία είλαη ην εχξνο θίλεζεο κηαο άξζξσζεο. 

Σαρύηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα λα θηλείο ην ζψκα ζνπ ή κέξνο απηνχ γξήγνξα. 

ύλζεζε ζώκαηνο είλαη ην πνζνζηφ ιίπνπο θαη άιηπεο κάδαο ηνπ ζψκαηνο ζνπ. Σν 

ζσκαηηθφ ιίπνο δελ πξέπεη λα είλαη πάξα πνιχ ή πνιχ ιίγν. 

Ζ Φπζηθή Αγσγή κάο καζαίλεη λα δνχκε πγηεηλά. Πξέπεη λα αγαπνχκε ηνλ αζιεηηζκφ, 

λα ζθεθηφκαζηε ηα νθέιε ηεο άζθεζεο ζηελ πγεία θαη λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη 

επθαηξίεο γηα άζθεζε πάληα ππάξρνπλ. Απφ εκάο εμαξηάηαη θαη αμίδεη γηα ηελ πγεία 

καο ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαη ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζην ζρνιείν λα γπκλαδφκαζηε 

ζπζηεκαηηθά. Ζ πγεία επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, πνπ δηαξθψο 

κεηαβάιινληαη θαη ε πξνζσπηθή καο ζπκβνιή ζηε δηαηήξεζή ηεο είλαη θαζνξηζηηθή. 

Ζ άζθεζε είλαη ίζσο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαζνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ πγείαο. 

Δμαξηάηαη απφ εκάο ηνπο ίδηνπο πφζν ζα γπκλαζηνχκε θαη θαηά ζπλέπεηα πφζν ζα 

θξνληίζνπκε ηελ πγεία καο. 

Δπίινγνο 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ ηεηξακήλνπ , θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπιιέμακε φιν ην πιηθφ πνπ 

ρξεηαδφκαζηαλ γηα λα πινπνηήζνπκε ηελ εξγαζία , θαηαθέξακε λα δηακνξθψζνπκε κηα εξγαζία , 

ε νπνία είρε γηα ζεκέιηα  ηελ πξνζπάζεηα θαη θπξίσο ηελ ζπλεξγαζία . Καηά ην πέξαζκα ηνπ 

ηεηξακήλνπ κάζακε λα ζπλεξγαδφκαζηε , λα κελ βαζηδφκαζηε κφλν ζηνλ εαπηφ καο , λα 

αληαιιάζνπκε απφςεηο , πνπ ζπλεπάγεηαη φηη πξέπεη λα αθνχκε φισλ ηελ άπνςε . 



πλεπαθφινπζα ιπζήθαλ  πνιιέο απνξίεο  κε ηελ βνήζεηα ηνπ επηβιέπσλ θαζεγεηή , ηνπ Ζ/Τ , 

βίληεν αιιά θαη απφ ηηο βησκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ είρακε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηεηξακήλνπ .  

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη αληηιεθζήθακε ηελ ζεκαζία ηεο άζθεζεο θαη ηεο ζσζηήο δηαηξνθήο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ δσή καο ζηα κεηαγελέζηεξα ρξφληα . Δπηπξφζζεηα ζπλεηδεηνπνηήζακε  ηα 

νθέιε ηεο άζθεζεο . ηελ ζπλέρεηα αζρνιεζήθακε  κε ην ζέκα ηεο παρπζαξθίαο . Σέινο 

απνθηήζακε πνιιέο επράξηζηεο εκπεηξίεο θαη αλακλήζεηο πνπ ζεσξνχκε φηη ζα καο κείλνπλ 

αμέραζηεο .  
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