
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Τι είναι άσκηση 

Άσκηση είναι κάθε 
κίνηση του σώματος 

και φυσική 
δραστηριότητα του 

ανθρώπου στην 
οποία συμμετέχουν 

κυρίως μεγάλες 
μυϊκές ομάδες. 

Με την άσκηση 
επιδιώκει κανείς να 
βελτιώσει την υγεία 

του και τη φυσική του 
κατάσταση. Μερικές 

κατάλληλες για σωστή 
άσκηση 

δραστηριότητες είναι 
το τρέξιμο, το 
κολύμπι, το 

ποδήλατο, το 
σχοινάκι. 

Αντίθετα, αθλητισμός 
είναι κάθε αυστηρά 
δομημένη φυσική 
δραστηριότητα, με 

αυστηρούς κανόνες, 
υψηλό ανταγωνισμό, 
εξειδίκευση, που έχει 
ως βασικό σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της 

απόδοσης. 

Γιατί οι άνθρωποι δε 
γυμνάζονται 

Πολλοί άνθρωποι δε 
θεωρούν ότι είναι 

αναγκαίο να 
γυμνάζονται 

συστηματικά. Δεν 
πιστεύουν στα οφέλη 

της άσκησης στην 
υγεία. Επίσης 
θεωρούν ότι η 

συστηματική άσκηση 
είναι κάτι δύσκολο και 

κουραστικό. 

 



Τα οφέλη της 
άσκησης στην 
υγεία  

Πολλοί λένε ότι 
πρέπει να 
γυμναζόμαστε σε 
όλη μας τη ζωή, 
διότι με αυτόν τον 
τρόπο 
προστατεύουμε 
καλύτερα την υγεία 
μας. Αν η 
γυμναστική μας 
γίνει συνήθεια κατά 
τη διάρκεια της 
σχολικής μας ζωής, 
θα συνεχίσουμε να 
γυμναζόμαστε σε 
όλη μας τη ζωή. 

 

 
 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «Υγεία είναι η κατάσταση της 
πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλά η απουσία 
ασθενειών και αναπηριών». Η τεχνολογία και η αυτοματοποίηση της 
εποχής καταδικάζουν τα άτομα σε ακινησία. Ενώ οι απαιτήσεις της εποχής 
μας σε φυσική σωματική εργασία μειώνονται, η ανάγκη για σωματική άσκηση 
αυξάνει, ακριβώς επειδή η άσκηση μπορεί να συμβάλλει στη φυσική και 
πνευματική ευεξία. 

Τι είναι η καλή φυσική κατάσταση για την υγεία 

Είναι η ικανότητα των ατόμων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
περιβάλλοντος. Όταν κατορθώνεις να ανταποκρίνεσαι σε όλες τις 
υποχρεώσεις σου και σε όλες τις δραστηριότητες χωρίς να κουράζεσαι και 
συνεχίζεις να έχεις ενέργεια για έκτακτες απαιτήσεις, τότε η φυσική σου 
κατάσταση για υγεία είναι σε καλό επίπεδο.  

Αερόβια άσκηση και υγεία 

Με τον όρο αερόβια άσκηση εννοούμε κάθε μορφή άσκησης σχετικά χαμηλή 
σε ένταση και μεγάλη σε διάρκεια, κατά την οποία ασκούνται μεγάλες μυϊκές 
ομάδες. Αυτή η μορφή άσκησης, όταν γίνεται συστηματικά, ενδυναμώνει το 
καρδιοαναπνευστικό σύστημα και αναπτύσσει την αντοχή. Τέτοιες μορφές 
άσκησης που γίνονται με χαμηλή ένταση και μεγάλη διάρκεια είναι ιδιαίτερα το 
κολύμπι, το περπάτημα, το τρέξιμο, το ποδήλατο κ.λπ. 



Γιατί είναι σημαντική η αερόβια άσκηση για την υγεία μας 

 Τα άτομα που γυμνάζονται προσέχουν περισσότερο τη διατροφή τους, 
μειώνουν το ποσοστό του σωματικού λίπους λόγω κατανάλωσης 
θερμίδων και έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν 
παχυσαρκία. 

 Οι πιθανότητες για καρδιοπάθειες είναι διπλάσιες σε αυτούς που δε 
γυμνάζονται σε σχέση με αυτούς που γυμνάζονται. Η αερόβια άσκηση 
βελτιώνει τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος, δυναμώνει τους 
καρδιακούς μύες και μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

 Η συστηματική αερόβια άσκηση ρυθμίζει καλύτερα το σάκχαρο στο 
αίμα. 

 Η συστηματική άσκηση αυξάνει τα επίπεδα της «καλής» χοληστερίνης 
(HDL). 

 Η συστηματική άσκηση αυξάνει τη διάρκεια ζωής σε σχέση με το μέσο 
όρο ζωής. 

 Τα άτομα που δε γυμνάζονται αρκετά έχουν περισσότερες πιθανότητες 
για υπέρταση σε σχέση με τα άτομα που γυμνάζονται συστηματικά. 

  

Σχέση φυσικής κατάστασης και υγείας 

Φυσική κατάσταση είναι η ικανότητα του σώματός σου να αντιμετωπίζει με 
επιτυχία τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Δείκτες της καλής φυσικής 
κατάστασης είναι: 

Αντοχή είναι η ικανότητα του 
σώματος να εργάζεται για μεγάλες 
χρονικές περιόδους χωρίς να 
κουράζεται. Είναι συνδυασμός 
καρδιοαναπνευστικής αντοχής και 
μυϊκής δύναμης. 

Δύναμη είναι η ικανότητα ενός 
μυός ή ομάδας μυών να παράγουν 
έργο. 

Ευλυγισία ή ευκαμψία είναι το 
εύρος κίνησης μιας άρθρωσης.     

Ταχύτητα είναι η ικανότητα να 
κινείς το σώμα σου ή μέρος αυτού 
γρήγορα. 

Σύνθεση σώματος  είναι το 
ποσοστό λίπους  του σώματός σου.  

 

 Χρειάζεσαι ένα ελάχιστο επίπεδο 
φυσικής κατάστασης σε κάθε 
κατηγορία. 

 Το επίπεδο που χρειάζεσαι 
εξαρτάται από τις απαιτήσεις του 
περιβάλλοντος που ζεις. 

 Οι αθλητές χρειάζονται 
υψηλότερο επίπεδο φυσικής 
κατάστασης από τους άλλους 
ανθρώπους. 



Γιατί το σώμα πρέπει να είναι δυνατό και 
ευλύγιστο 

Η ανάπτυξη της δύναμης παρέχει προστασία εναντίον των τραυματισμών των τενόντων 
και των συνδέσμων που βρίσκονται σε μια άρθρωση, ενώ οι δυνατοί μύες των μηρών, 
των ισχίων, της μέσης και της κοιλιάς προλαμβάνουν προβλήματα που μπορούν να 
εμφανιστούν στη μέση. Μπορεί τα προβλήματα της μέσης να μην είναι εμφανή στην 
εφηβική ηλικία, αλλά αργότερα το 85% του πληθυσμού εμφανίζει κάποιο πρόβλημα στη 
μέση του κάποια στιγμή στη ζωή του. 

Η ανάπτυξη της δύναμης είναι άμεσα συνυφασμένη με τη βελτίωση της σωματοδομής, 
αφού σε συνδυασμό με μια σωστή διατροφή μπορεί να αυξήσει την άλιπη σωματική μάζα 
και να μειώσει το ποσοστό λίπους. Ακόμα, η ανάπτυξη της δύναμης συνδέεται και με την 
ενδυνάμωση των οστών του σκελετού με αποτέλεσμα να μειώνεται και η πιθανότητα για 
οστεοπόρωση, όταν το άτομο θα φτάσει στην τρίτη ηλικία. Τέλος, η ανάπτυξη της 
δύναμης βελτιώνει την ψυχολογική διάθεση του ατόμου.         

Τα καλά επίπεδα ευλυγισίας βοηθούν στη βελτίωση της ελαστικότητας των μυών 
κάνοντας πιο εύκολη τη μετακίνησή μας. Βοηθάνε στη σωστή λειτουργία των 
αρθρώσεων. Η καλή ευλυγισία προλαμβάνει τραυματισμούς, τόσο σε αθλητικές 
δραστηριότητες όσο και σε καθημερινές ασχολίες. 

Η μη φυσιολογική στάση της σπονδυλικής στήλης πιέζει τα νεύρα δημιουργώντας 
πόνους στη μέση. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, χρειάζεται να υπάρχει καλή ευλυγισία 
(μαζί με καλό επίπεδο δύναμης) στους μύες των μηρών, των ισχίων, της μέσης και της 
κοιλιάς. Οι σφιχτοί μύες εμποδίζουν το σωστό τρόπο μετάδοσης των νευρικών εντολών 
από τον εγκέφαλο για την πραγματοποίηση των διαφόρων κινήσεων. 

Τέλος, η καλή ευλυγισία απομακρύνει τους πόνους και τα πιασίματα που δημιουργούνται 
από το παρατεταμένο κάθισμα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει όταν διαβάζει κάποιος. 
Το σφίξιμο αυτό των μυών απομακρύνεται με τις διατάσεις και τότε ο οργανισμός 
αναζωογονείται, ανανεώνεται και μπορεί να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός στη 
συνέχεια. 

  

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Παράγοντες που επηρεάζουν την καλή φυσική 
κατάσταση 

Το να έχεις καλή φυσική κατάσταση σημαίνει ότι είσαι και υγιής. Όλοι οι παρακάτω 
παράγοντες επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση: 

Ηλικία. Το μέγιστο επίπεδο φυσικής κατάστασης είναι στα 20-25 χρόνια. Από εκείνο το 
σημείο και πέρα αρχίζει να φθίνει. 

Φύλο. Γύρω στα 11 χρόνια τα αγόρια αρχίζουν να ψηλώνουν και να γίνονται δυνατότερα 
από τα κορίτσια. Τα κορίτσια όμως είναι περισσότερο ευλύγιστα. 

Διατροφή. Είναι απαραίτητη μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.            



Άσκηση. Πολύ σημαντικός παράγοντας που, όταν υπάρχει σε συστηματική βάση, 
εξισορροπεί τη φθορά λόγω ηλικίας και βοηθάει να διατηρηθεί η φυσική κατάσταση σε 
καλά επίπεδα σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

Κινητική δυσκολία. Η ύπαρξη μίας κινητικής δυσκολίας μπορεί να μην επιτρέπει σε 
κάποιον να ασχοληθεί με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Υπάρχει όμως πλήθος άλλων 
δραστηριοτήτων με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί κανείς. 

Ασθένεια και κόπωση. Δεν μπορεί ένα άτομο να είναι στην καλύτερη δυνατή 
κατάσταση, αν είναι άρρωστο ή κουρασμένο. Η επαρκής ξεκούραση είναι απαραίτητη. 

Κατασκευή σώματος. Ο σωματότυπος του κάθε ατόμου είναι περισσότερο κατάλληλος 
για κάποιες δραστηριότητες και λιγότερο κατάλληλος για κάποιες άλλες. 

 

Λήψη βλαβερών ουσιών. Το αλκοόλ, τα 
τσιγάρα και άλλου είδους ναρκωτικά περιέχουν 
χημικές ουσίες που επηρεάζουν τις λειτουργίες 
του σώματος. Μειώνουν το επίπεδο της φυσικής 
κατάστασης και βλάπτουν την υγεία. 

 

 


