


Ειςαγωγικό ςημεύωμα
το πλαύςιο του project φύςη και ϊςκηςη, επιλϋχτηκε το θϋμα «τρϋξιμο ςτη
φύςη». Η πρόταςη αυτό ϋγινε καθώσ μϋςα από το μϊθημα τησ Υυςικόσ
Αγωγόσ, αλλϊ και του προγρϊμματοσ ΕΤΖΗΝ διαπιςτώνεται ότι η αερόβια
ικανότητα των παιδιών, ϋνασ ςημαντικόσ δεύκτησ που δεύχνει την βιολογικό
αξύα του ατόμου, εύναι για το ςύνολο των παιδιών ςε ιδιαύτερα χαμηλϊ
επύπεδα. Η διαπύςτωςη αυτό εύναι μια αρνητικό πραγματικότητα του
ςυνδρόμου τησ υποκινητικότητασ, αλλϊ και εναςχόληςησ των παιδιών μόνο
με ςπορ τα οπούα δεν προϊγουν την αερόβια ικανότητα λόγω των χαμηλών
απαιτόςεων καθώσ «…η απαιτούμενη αερόβια ικανότητα απόδοςησ δεν
μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέςω παιχνιδιών, γιατί η ςυνολική ένταςη των
δρομικών επιδόςεων ςτα παιχνίδια είναι πολύ χαμηλή και δεν αποτελεί
επαρκέσ ερέθιςμα.» (Dietrich Μ.& Klaus C. & Klaus L, 1993:240). Από την
ϊλλη πλευρϊ μπορεύ να υπϊρξουν υπϋρμετρεσ επιβαρύνςεισ αν τα παιδιϊ
υποβϊλλονται ςε εξοντωτικϋσ προπονόςεισ και αγώνεσ από ϊτομα που
αςκούν καταχρηςτικϊ και λϊθοσ τον ρόλο του προπονητό. Η μορφολογύα
και η λειτουργικότητα τησ καρδύασ διαμορφώνεται μϋχρι την εφηβικό ηλικύα
ωσ αποτϋλεςμα βιολογικών προςαρμογών τησ ϊςκηςησ. Μϋςω λοιπόν τησ
ϊςκηςησ δημιουργεύται καρδιακό υπερτροφύα, η λεγόμενη αθλητικό καρδιϊ
με διαφορετικϋσ όμωσ προςαρμογϋσ του μυοκαρδύου ανϊλογα με τισ
προπονητικϋσ επιβαρύνςεισ .



Η καρδιακό υπερτροφύα λοιπόν όςων αςχολούνται με αερόβια ϊςκηςη,
ϋχει αριςτερό κοιλύα με μεγϊλη χωρητικότητα και με κανονικό τούχωμα,
ενώ όςων αςχολούνται με αναερόβια ϊςκηςη ιςχύοσ, ϋχει μικρότερη
κοιλύα με μικρότερη χωρητικότητα και υπερτροφικό τούχωμα
(Κλειςούρασ, 1989).

Σο επιθυμητό για την παιδικό και εφηβικό ηλικύα εύναι το πρώτο. Η
επιλογό λοιπόν του ςυγκεκριμϋνου θϋματοσ θϋλει να δημιουργόςει μια
κουλτούρα ςωςτόσ και υγιούσ εναςχόληςησ με την ϊςκηςη. Όπωσ
γνωρύζουμε τα ςωματικϊ χαρακτηριςτικϊ αλλϊ και τα χαρακτηριςτικϊ
τησ ςυμπεριφορϊσ των παιδιών και των εφόβων βρύςκονται ςε μια
διαδικαςύα προοδευτικών αλλαγών. Σισ ςυγκεκριμϋνεσ αυτϋσ
νομoτϋλειεσ τησ ανϊπτυξησ θϋλουμε να λϊβουμε υπόψη μϋςα από το
παρόν πρόγραμμα (Dietrich, 1994), καταθϋτοντασ την ανϊλογη πρόταςη
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 Ομάδες εργασίας τμήματος Β2

1η Ομάδα εργασίας: 3η Ομάδα εργασίας:

Εμμανουόλ Δόμητρα,                                     Κελϋμπελη Ειρόνη,

Μιχαλακϋλλησ Ιωϊννησ                                 Κελϋμπελη Σατιϊνα,

Μηρϊκα Όλςι,                                                 Ξενϊκη Ραφαηλύα,

Παπαδημητρύου οφύα,                                  Ξυνού Ειλικρύνεια. 

ιμιτζησ Δημότριοσ.                                       4η Ομάδα εργασίας:

2η Ομάδα εργασίας:                                       Ουζούνοβα Θεοδώρα

Μιχαλϋλλησ Θεοδόςησ                                  Παναγό τϋλλα  

Μπαλϊςκα Φρυςό,                                         Πανούριοσ Παναγιώτησ 

Ντϋμα Ερλϊντα,                                               τραντζιϋρου Γιώργοσ

Ντούλε Αλϋξανδροσ,                                       5η Ομάδα εργασίας:

Φρυςούλησ Σαξιϊρχησ                                     Μϊτα Φαρύκλεια

Πατςϋλη Ευςτρατύα

Πηλύνησ Εμμανουόλ



 Ομάδες εργασίας τμήματος Β3

1η Ομάδα εργασίας : 3η Ομάδα εργασίας:

Ρουςϋλλησ Δημότριοσ,                                  Πανϊρετου Ραφαηλύα,

Σοντύςκο Καρολύνα,                                       Πιτςιλαδό Αφροδύτη,

Σςιβγούλησ ταξιϊρχησ                                  Ρωμανόσ Δημότρησ

Σςούκα Μϊριοσ,                                           Σςύγκα Αθηνϊ

Φατζηδημητρύου Νικόλαοσ.                         Σςουκαλαδϋλλη Σαξιαρχούλα.

2η Ομάδα εργασίας :                                     4η Ομάδα εργασίας

Πολυχρόνησ ταξιϊρχησ,                                Γιακαλό Μαριϊνθη,

Σζαμϋτα παυλύνα,                                          ϋρεζλη Ελπινύκη

Υϊςιο Ρει,                                                      Σζαναβϊρη Μυρςύνη

Φατζημαθιού Κλεϊνθη.                                 Φατζηαποςτόλου Αθανϊςιοσ.



 Project Υύςη και Άςκηςη με θϋμα : «Σρϋξιμο ςτη Υύςη» ,Τπεύθυνοσ Project:  Κανλόσ
Παρϊςχοσ, Καθηγητόσ Υυςικόσ Αγωγόσ, Οκάδεο Δξγαζίαο :Σκήκαηα Β2 – Β3 ρνιηθνχ 

Έηνπο 2014-15 4νπ Γπκλαζίνπ Μπηηιήλεο

 Πεξηερόκελα :

 1ε ζεκαηηθή 
Γηα βίνπ άζθεζε, Αεξφβηα ηθαλφηεηα, Αεξφβηα άζθεζε, Βηνινγηθά, 
Φπρνινγηθά θαη θνηλσληθά Οθέιε ηεο άζθεζεο.

 2ε Θεκαηηθή
Πξνεηνηκαζία, απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πξνγξακκαηηζκφο πξηλ μεθηλήζνπκε 
ην ηξέμηκν. Δμνπιηζκφο, θξηηήξηα επηινγήο ρξφλνπ, δηαδξνκψλ θαη 
πεξηβάιινληνο γηα ηξέμηκν. 

 3ε Θεκαηηθή
Πξνγξακκαηηζκφο πξνπφλεζεο, έιεγρνο πξνφδνπ, ζσζηφο ηξφπνο ηεο 
ηερληθήο ηνπ ηξεμίκαηνο κε ζθνπφ ηελ αεξφβηα ηθαλφηεηα, ζπκκεηνρή ζε 
αγψλα.

 4ε ζεκαηηθή
Σξαπκαηηζκνί θαηά ηελ άζιεζε, ζπρλφηεξνη ηξαπκαηηζκνί θαηά ην ηξέμηκν, 
βαζηθνί θαλφλεο πξψησλ βνεζεηψλ. 

 5ε Θεκαηηθή
σζηή δηαηξνθή, δηαηξνθή γηα απψιεηα βάξνπο, δείθηεο κάδαο ζψκαηνο, 
δαπάλε ελέξγεηαο.  
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Γηα βίνπ άζθεζε 

Καηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, ν άλζξσπνο, απνθηά αξθεηέο
ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο νη νπνίεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν
γηα ηελ πγεία ηνπ ζε φιε ηελ ππφινηπε δσή ηνπ. Έηζη απφ ηελ
κηθξή ειηθία ν άλζξσπνο ζα πξέπεη λα πηνζεηεί έλα πγηεηλφ ηξφπν
δσήο. Σν ζρνιείν κε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, θαζψο θαη
πξνγξάκκαηα φπσο ην ζπγθεθξηκέλν καο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
απνθηήζνπκε έλαλ δηα βίνπ πγηεηλφ ηξφπν δσήο. Μαο παξέρνπλ ηηο
γλψζεηο εθείλεο νη νπνίεο καο βνεζάλε λα αλαθαιχςνπκε ηα νθέιε
ηεο άζθεζεο, πψο λα γπκλαδφκαζηε, λα δηαηξεθφκαζηε ζσζηά
αιιά θα λα απνθεχγνπκε ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο πνπ είλαη
θαηαζηξεπηηθέο γηα ηελ δσή καο.



Άζθεζε θαη Τγεία

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο «Τγεία είλαη ε θαηάζηαζε 

ηεο πιήξνπο θπζηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη απιά ε 

απνπζία αζζελεηψλ θαη αλαπεξηψλ»

Άζθεζε είλαη θάζε θίλεζε ηνπ ζψκαηνο θαη θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θπξίσο κεγάιεο κπτθέο νκάδεο. 

Δπηδηψθεη ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαζψο θαη ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο κέζα 

απφ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην ηξέμηκν, ην θνιχκπη, ην πνδήιαην, θ.α.

( ΥΠΔΠΘ, Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ)



Η πυραμίδα τησ άςκηςησ



• Αεξφβηα Ιθαλφηεηα

Με ηνλ φξν αεξφβηα ηθαλφηεηα ελλννχκε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα 

θαηαλαιψλεη ηε κέγηζηε δπλαηή πνζφηεηα νμπγφλνπ πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη 

ελέξγεηα. Δίλαη ν θπξηφηεξνο δείθηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγηθήο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

αεξφβηα ηθαλφηεηά ηνπ νξγαληζκνχ ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε βηνινγηθή ηνπ 

αμία (Κιεηζνχξαο,1990). 

 Αεξφβηα ‘Άζθεζε

Με ηνλ φξν αεξφβηα άζθεζε ελλννχκε θάζε κνξθή θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

κε ζρεηηθά ρακειή έληαζε, κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα, φπνπ ζπκκεηέρνπλ 

κεγάιεο κπτθέο νκάδεο. Η ζπζηεκαηηθή αεξφβηα άζθεζε βειηηψλεη ην 

θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ηελ αληνρή. 



Πξνζαξκνγέο ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ θαη κπτθνύ ζπζηήκαηνο κέζα από ηελ 

αεξόβηα δηαδηθαζία.

1. Καξδηά

 Η ζπζηεκαηηθή άζθεζε απμάλεη ην κέγεζνο θαη ηε δχλακε ηνπ κπνθαξδίνπ 

επηηξέπνληάο ην λα ζπζπάηαη κε πεξηζζφηεξε δχλακε θαη λα ζηέιλεη 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα αίκαηνο κε θάζε θαξδηαθφ παικφ.

 Δπηηπγράλεηαη βξαδπθαξδία δειαδή ιηγφηεξνη ρηχπνη ηεο θαξδηάο. Η 

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. 

 ε θαηαζηάζεηο κέγηζηεο πξνζπάζεηαο ε παξνρή αίκαηνο απμάλεηαη θαη ε 

θαξδηαθή ζπρλφηεηα είλαη πςειή. Έηζη πεξηζζφηεξν Ο2 ζηέιλεηαη ζηνπο 

κχεο, βειηηψλνληαο ηελ απφδνζή ηνπο. ( ΤΠΔΠΘ, Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, 

Γπκλαζίνπ)



2. Πλεπκόληα

Οη αλαπλεπζηηθνί κχεο γίλνληαη πην δπλαηνί θαη έηζη ε αλαπλνή είλαη 

επθνιφηεξε, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλερψο κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

πλεπκφλσλ.

3. Μύεο

Γίλνληαη κεγαιχηεξνη θαη δπλαηφηεξνη, ηα κηηνρφλδξηα απμάλνληαη ζε 

αξηζκφ θαη ηα έλδπκα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα.

4. Αίκα

Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ  κε απνηέιεζκα ηελ 

θαιχηεξε κεηαθνξά Ο2, ηα αγγεία είλαη πεξηζζφηεξα, απνθηνχλ 

ειαζηηθφηεηα θαη αληνρή, κεηψλνληαο έηζη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα εκθάληζε 

ζξφκβσλ, θαη ηηο πηζαλφηεηεο γηα έκθξαγκα θαη εγθεθαιηθφ ( ΤΠΔΠΘ, 

Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ).



Κνηλσληθά, Φπρνινγηθά νθέιε ηεο αεξόβηαο άζθεζεο

Δθηφο απφ ηηο βηνινγηθέο πξνζαξκνγέο θαη νθέιε, ε αεξφβηα άζθεζε
ζσξαθίδεη θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή πιεπξά ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ.

Πιήζνο απφ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ηεθκεξηψλνπλ ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο
αεξφβηαο άζθεζεο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ.

Έηζη ηα άηνκα εθηφο απφ ηελ βειηίσζε ζην ζσκαηηθφ – βηνινγηθφ επίπεδν
βειηηψλνπλ θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο, απμάλνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο,
απνθηνχλ πεξηζζφηεξε θνηλσληθή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή
ζηαζεξφηεηα, κεηψλνπλ αηζζεηά ην άγρνο, θαη ηελ λεπξηθφηεηα πνπ ηνπο
δηαθξίλεη πξηλ απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ αεξφβηα άζθεζε.

Γλσξίδνπκε φηη ε ζπζηεκαηηθή αεξφβηα άζθεζε δελ πξνζζέηεη κφλν ρξφληα
ζηε δσή αιιά δίλεη θαη πεξηζζφηεξε δσή ζηα ρξφληα. Μέζα απφ ηελ αεξφβηα
άζθεζε απνθνκίδνπκε αλαδσνγνλεηηθή δχλακε θαη αίζζεκα επεμίαο,
ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδνπκε ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ηηο δσήο κε
αηζηνδνμία. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ην αίζζεκα ηεο επθνξίαο πνπ ληψζνπλ
νη δξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ έγθξηζε ελδνκνξθηλψλ απφ
ηνλ ππνζάιακν ηνπ εγθεθάινπ (Κιεηζνχξαο, 1990).



2ε Θεκαηηθή

Πξνεηνηκαζία, απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πξνγξακκαηηζκόο πξηλ μεθηλήζνπκε ην 

ηξέμηκν. Δμνπιηζκόο, θξηηήξηα επηινγήο ρξόλνπ, δηαδξνκώλ θαη πεξηβάιινληνο γηα 

ηξέμηκν. 

 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο.

Η πξψηε ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνηνχκε πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ  ζπζηεκαηηθή 
άζθεζε θαη ζηελ πεξίπησζή καο ην ηξέμηκν, είλαη λα επηζθεθηνχκε έλαλ  ηαηξφ,  
θπξίσο θαξδηνιφγν, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 
Η ελέξγεηα απηή πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξφλν έηζη ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε πγεία καο.

 πκβνπιεπφκαζηε εηδηθνχο σο πξνο ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ νη 
νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο θαηά πξνηίκεζε κε 
εηδίθεπζε ζην αληηθείκελν. 

 σζηόο εμνπιηζκόο :

 Ρνπρηζκόο

Δπηιέγνπκε ξνχρα άλεηα , πνπ επηηξέπνπλ ζην ζψκα λα αλαπλέεη θαη 
απνκαθξχλνπλ ηνλ ηδξψηα.

 Όηαλ ν θαηξόο είλαη δεζηόο θαη πγξόο :

Ρνχρα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηνλ αέξα λα πεξλά θαη έηζη λα δξνζίδεη ην ζψκα. 
Δπίζεο ηα ξνχρα ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηφρξσκα, γηα λα αληαλαθινχλ ηηο 
αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. 

 Όηαλ ν θαηξόο είλαη θξύνο :

Δίλαη πξνηηκφηεξν λα θνξάκε κπινχδεο ειαθξηέο παξά έλα ρνληξφ κπνπθάλ. Σα 
ξνχρα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην δέξκα ζα πξέπεη λα είλαη απφ απνξξνθεηηθφ 
πιηθφ. Σα εμσηεξηθά ξνχρα ζα πξέπεη λα είλαη απφ λάηινλ ή άιιν πιηθφ ην νπνίν 
ζα κπνξεί λα ζηακαηά ηνλ αέξα. 



 Σν ζσζηό αζιεηηθό παπνύηζη

 Να κελ είλαη ηδηαίηεξα βαξχ, αιιά παξάιιεια λα είλαη γεξφ θαη απφ πιηθφ 

πνπ λα επηηξέπεη ζην άθξν πφδη λα «αλαπλέεη».

 Σν εμσηεξηθφ ηεο ζφιαο λα είλαη απφ ζθιεξφ πιηθφ, ελψ ην εζσηεξηθφ λα 

είλαη απφ καιαθφ πιηθφ, γηα λα απνξξνθά ηνπο θξαδαζκνχο.

 Σν επίπεδν ηνπ ζθελνεηδνχο θνκκαηηνχ πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο 

ζφιαο λα είλαη ειαθξψο πην ςειφ απφ ην επίπεδν ησλ δαθηχισλ.

 Σν πιάηνο ηεο ζφιαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδην κε ην πιάηνο ηνπ πάλσ 

κέξνπο ηνπ παπνπηζηνχ.

 Να ζπγθξαηείηαη ζηαζεξά ν αζηξάγαινο.

 Να ππάξρεη θαιή ππνζηήξημε ηεο πνδηθήο θακάξαο.

 Να επηιέγνπκε ηα παπνχηζηα απνγεπκαηηλέο ψξεο, θαζψο ηφηε ηα πφδηα καο 

είλαη πξεζκέλα απφ ηελ θνχξαζε ηεο εκέξαο.



 Πεικαηνγξάθεκα

Απαξαίηεηε ελέξγεηα ε νπνία θαη ζα κεηψζεη ηνπο θηλδχλνπο απφ 

ηξαπκαηηζκνχο, είλαη ε επηινγή παπνπηζηψλ γηα ηξέμηκν κε βαζηθφ 

θξηηήξην επηινγήο ηνλ ηχπν ηνπ πέικαηνο καο. εκαληηθφ ινηπφλ είλαη λα 

θάλνπκε έλα πεικαηνγξάθεκα έηζη ψζηε λα βξνχκε ηνλ ηχπν ηνπ πέικαηφο 

καο.

Βάζεη ηνπ ηχπνπ πέικαηνο πξέπεη λα επηιέμνπκε κία απφ ηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο παπνπηζηψλ γηα ηξέμηκν:

Cushion ή Neutral: γηα δξνκείο κε νπδέηεξν ηξέμηκν ή ππνπξεληζκφ.

Stability ή Support: γηα δξνκείο κε ειαθξχ έσο θαη κέηξην ππεξπξεληζκφ.

Motion Control: γηα δξνκείο κε ζνβαξφ ππεξπξεληζκφ.

πλήζσο θάζε παπνχηζη έρεη έλδεημε γηα ηνλ ηχπν ηνπ.( http://jogging.gr)



Σχεδιάγραμμα ςωςτοφ αθλητικοφ παπουτςιοφ 
(πηγή Βιβλίο Φυςικήσ Αγωγήσ Α΄, Β΄Γ΄, Γυμναςίου)



Με ποια κριτήρια επιλζγω το μζροσ ή τα μζρη όπου θα τρζξω.

εκαληηθή ελέξγεηα είλαη ε επηινγή ηνπ κέξνπο
φπνπ ζα θάλνπκε ηξέμηκν. Θα πξέπεη λα ιάβνπκε
ππφςε καο ηφζν ηελ πξφζβαζε απφ άπνςεο
ρξφλνπ, φζν θαη άιισλ παξαγφλησλ φπσο
αζθάιεηαο, θαηαιιειφηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη
ππνζηεξηθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο
απνδπηήξηα, ζε πεξίπησζε πνπ βξίζθεηαη
καθξηά απφ ην ζπίηη καο θαη ζα πξέπεη λα
αιιάμνπκε ηα ηδξσκέλα ξνχρα πξνθεηκέλνπ λα
απνθχγνπκε θξπνινγήκαηα.

Μέξε φπσο άιζε, πάξθα, ζηάδηα κε ηαξηάλ, ή
ρψκα είλαη θάπνηα απφ ηα κέξε πνπ κπνξνχκε λα
ηξέμνπκε έηζη ψζηε λα απνθχγνπκε θξαδαζκνχο.

Δηδηθά φηαλ είκαζηε αξράξηνη ηα ζηάδηα είλαη ε
θαιχηεξε επηινγή έηζη ψζηε λα έρνπκε
αζθάιεηα, αιιά θαη ραιάξσζε.

ηγά ζηγά φηαλ έρνπκε εμνηθεησζεί κε ην ηξέμηκν
κπνξνχκε λα ηξέρνπκε θάπνηεο θνξέο ζε
δξφκνπο ήπηαο θπθινθνξίαο.



Πξνγξακκαηηζκόο από άπνςεο ειεπζέξνπ ρξόλνπ

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ζσζηή 
εθηέιεζε ελφο πξνγξάκκαηνο  
πξνπφλεζεο είλαη ε εμαζθάιηζε ρξφλνπ, 
ψζηε απηφ λα είλαη επράξηζην φζν θαη 
αζθαιέο. Γηα πνιινχο ην ηξέμηκν είλαη 
επράξηζην ην πξσί γηα άιινπο ηηο 
απνγεπκαηηλέο ψξεο ή αθφκε θαη βξάδπ. 
Απηφ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε 
καο είλαη φηη ζα πξέπεη λα έρνπκε 
θαζηεξψζεη κηα πξνπνλεηηθή ξνπηίλα ή 
νπνία ζα ηαηξηάδεη κε ηνλ ξπζκφ ηεο 
πξνζσπηθήο, επαγγεικαηηθήο θαη 
νηθνγελεηαθήο καο δσήο. Η ζσζηή 
ρξνληθή απφζηαζε απφ ην θαγεηφ, αιιά 
θαη απφ ην άγρνο φηη ζα αξγήζνπκε ζηηο 
ππνρξεψζεηο καο ζα θάλεη ην ηξέμηκν κηα 
επράξηζηε θαη φρη δπζάξεζηε αζρνιία .



3ε Θεκαηηθή

Πξνγξακκαηηζκόο πξνπόλεζεο , έιεγρνο πξνόδνπ, ζσζηόο ηξόπνο ηεο 

ηερληθήο ηνπ ηξεμίκαηνο κε ζθνπό ηελ αεξόβηα ηθαλόηεηα.

 Η αξρή ηεο επηβάξπλζεο. 

Η αξρή απηή απαηηεί ην ζρεδηαζκφ ζπλερψο λέσλ θαη πςειφηεξσλ απαηηήζεσλ, 
πξέπεη δειαδή λα ππάξρεη θαιά ζεκειησκέλε αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη 
πξνζαξκνγήο ησλ ζσκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αζινπκέλνπ. Οη 
ζηαζεξέο επηβαξχλζεηο ράλνπλ  ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο 
απφδνζεο.(Harre,1989)

 Η αξρή ηεο πξννδεπηηθόηεηαο:

Ο νξγαληζκφο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο κηα 
θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο  θαη επνκέλσο  λα κελ έρνπκε  ζπλερεία νθέιε απφ 
ηελ ίδηα  άζθεζε. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ε άζθεζε ζα απμάλεηαη απφ 
πιεπξάο έληαζεο θαη πνζφηεηαο ππεξβνιηθά θαζψο απηφ κπνξεί λα βιάςεη ηνλ 
νξγαληζκφ θαη ηελ πγεία καο. πλεπψο ππάξρεη κηα δηαθνξεηηθή  «ηδαληθή 
δψλε» γηα θάζε άηνκν κέζα ζηελ νπνία νηθνδνκείηαη ε θαιή πγεία θαη θπζηθή 
θαηάζηαζε Η πνζφηεηα θαη ε έληαζε ηεο άζθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 
πξννδεπηηθά απμαλφκελε.



 Η αξρή ηεο εμεηδίθεπζεο:

χκθσλα κε ην είδνο ηεο άζθεζεο απνθνκίδνπκε θαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

νθέιε. Απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν άζθεζεο παξέρνληαη ζπγθεθξηκέλα 

νθέιε. Μηα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία βειηηψλεη ηελ θαξδηναλαπλεπζηηθή

αληνρή δε ζεκαίλεη φηη βειηηψλεη θαη ηελ επθακςία. Γηα ηε βειηίσζε θάζε 

ζηνηρείνπ ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. (ΥΠΔΠΘ, 

Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ)

 Η αξρή ηεο βειηίσζεο ηεο πγείαο.

Δδψ γίλεηαη αλαθνξά έηζη ψζηε ε πξνπφλεζε λα νξγαλψλεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο φπσο ε 

ππεξπξνπνλεζε θαη ε ππεξθφπσζε. Πξαγκαηηθφο ζθνπφο αιιά θαη αιεζηλφ 

λφεκα ηνπ αζιεηηζκνχ είλαη ε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ αζιεηηζκνχ σο εθ’ 

ηνχηνπ ν αζιεηήο ζα πξέπεη λα νδεγείηαη ζε ζσζηέο πξνπνλεηηθέο 

ζπλήζεηεο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο φζν θαη κεηά απφ απηήλ.



 Η αξρή ηεο εμάξηεζεο από ηελ ειηθία.

Η αξρή απηή επηβάιιεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνπνλεηηθψλ κεζφδσλ 
ηφζν ζηνπο εθήβνπο θαη ζηνπο ελήιηθεο, φζν θαη ζηνπο αξράξηνπο θαη ηνπο 
εηδηθεπκέλνπο. (http://pressyourlimits.gr/proponitiki/oi-arxes-tis-
proponisis/)

Η παξαθάησ αθξνζηηρίδα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο επηβάξπλζεο, 
πξννδεπηηθφηεηαο, θαη εμεηδίθεπζεο.

 Υ.Σ.Δ..

 Υ= ρξφλνο. Αλαθέξεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εθηειείο.

 Σ= ηχπνο. Αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εθηειείο, γηα λα 
βειηησζείο ή λα απνθηήζεηο ζπγθεθξηκέλα νθέιε.

 Δ= έληαζε. Αλαθέξεηαη ζην πφζν ζθιεξά πξνζπαζείο γηα λα εθηειέζεηο ηε 
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. Η ρακειή θαη ε πνιχ πςειή έληαζε δε ζνπ 
πξνζθέξνπλ νθέιε, αληίζεηα κπνξνχλ λα ζε ηξαπκαηίζνπλ.

 = ζπρλφηεηα. Αλαθέξεηαη ζην πφζν ζπρλά εθηειείο ηε ζπγθεθξηκέλε 
θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. (ΥΠΔΠΘ, Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ)



Πσο μεθηλάκε ην ηξέμηκν:

 Πξηλ αξρίζνπκε λα ηξέρνπκε κεηξάκε ηνπο ζθπγκνχο καο

 Αλάινγα αλ είκαζηε αξράξηνη ή πξνρσξεκέλνη κπνξνχκε λα 

ζπκβνπιεπηνχκε ην παξαθάησ δηάγξακκα θαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθνπκε, βξίζθνπκε ηνπο επηζπκεηνχο ρηχπνπο αλά ιεπηφ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο. Σν δηάγξακκα αθνξά 

κφλν ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία.

«Αξράξηνο»               «Γπκλαζκέλνο»                     «Πνιύ γπκλαζκέλνο»

124-144                             137-157                                     150-170

(ΥΠΔΠΘ, Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ)

Γηα ην ιφγν απηφ απαξαίηεην είλαη λα κάζνπκε λα κεηξάκε ζσζηά ηνπο 

ζθπγκνχο καο



Φξεζηκνπνίεζε ην δείθηε θαη ην κέζν δάρηπιν. 

Τνπνζέηεζέ ηα απαιά ζην εζσηεξηθό ηνπ 

θαξπνύ ζνπ, αθξηβώο θάησ από ηελ άξζξσζε ή 

πιάγηα ηνπ ιαηκνύ ζνπ, δίπια από ην «κήιν ηνπ 

Αδάκ».

Μέηξεζε γηα 10 δεπηεξόιεπηα, μεθηλώληαο 5 

δεπηεξόιεπηα κεηά ην ηέινο ηεο άζθεζεο θαη 

πνιιαπιαζίαζέ ην κε ην 6. 

(ΥΠΔΠΘ, Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ)



 γηα λα βξνχκε ην ζσζηφ ξπζκφ ηξεμίκαηνο πνπ πξέπεη λα έρνπκε θάλνπκε 

ηελ παξαθάησ άζθεζε: 

Σξέρνπκε γηα 5 ιεπηά πξνζπαζψληαο λα θηάζνπκε ηνπο ζθπγκνχο καο ζην 

επηζπκεηφ επίπεδν (είλαη θαιχηεξν λα κεηξάκε ην ρξφλν παξά ηελ 

απφζηαζε, γηαηί  έηζη κπνξνχκε λα ηξέρνπκε νπνπδήπνηε). ην ηέινο ησλ 5 

ιεπηψλ κεηξάκε ηνπο ζθπγκνχο καο, γηα λα δνχκε αλ θηάζακε ζην επίπεδν 

πνπ πξέπεη.  Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα δνχκε αλ έρνπκε ή φρη ηνλ 

ζσζηφ ξπζκφ έηζη ψζηε λα ηνλ κεηαβάιινπκε (πην γξήγνξα αλ νη ζθπγκνί 

καο είλαη ιηγφηεξνη θαη πην αξγά αλ νη ζθπγκνί καο είλαη πεξηζζφηεξνη).

 Γηα λα έρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα γπκλαδφκαζηε 

ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 20 ιεπηά ζην επηζπκεηφ επίπεδν 

ζθπγκψλ γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα πξέπεη λα γπκλαδφκαζηε 5 κέξεο ηελ 

εβδνκάδα γηα ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηά. (ΥΠΔΠΘ, Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ). 

Απηφ βέβαηα ζα ην πεηχρνπκε ζηαδηαθά θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο αξρέο 

ηεο πξνπφλεζεο πνπ αλαθέξακε πην πάλσ.



Αεξόβηα εμάζθεζε γηα λένπο ειηθίαο 15 ρξνλώλ

 Η κέγηζηε θαξδηαθή ζπρλφηεηα ζε γεληθέο γξακκέο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ 220 κείνλ ηελ ειηθία. Γειαδή, έλαο λένο 15 ρξνλψλ έρεη κέγηζηε 

θαξδηαθή ζπρλφηεηα πεξίπνπ 205.

 Η ειάρηζηε θαξδηαθή ζπρλφηεηα γηα έλα άηνκν ειηθίαο 15 εηψλ, γηα λα 

ππάξρεη αεξφβηα βειηίσζε είλαη 60% ηεο κέγηζηεο, δειαδή πεξίπνπ 124 

ζθπγκνί.

 Έλα αγχκλαζην άηνκν πξέπεη λα εξγάδεηαη ζην 60-70% ηεο κέγηζηεο 

θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο. Έλα πεξηζζφηεξν γπκλαζκέλν ζην 65-75% θαη έλα 

θαιά γπκλαζκέλν ζην 75-85% (ΥΠΔΠΘ, Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ).



Έλαο εχθνινο θαη αμηφπηζηνο ηξφπνο 
εχξεζεο ηεο επηβάξπλζεο πνπ δέρεηαη 
ν νξγαληζκφο καο, είλαη ε ρξήζε 
παικνγξάθσλ νη νπνίνη καο 
επηηξέπνπλ λα δηαβάζνπκε ηελ 
θαξδηαθή ζπρλφηεηα ζην ξνιφη καο. 
Έηζη, κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηελ 
παξαπιαλεηηθή πνιιέο θνξέο 
ηαρχηεηα θίλεζεο, ή νπνία έρεη λα 
θάλεη θαη κε άιινπο παξάγνληεο φπσο 
ε ηνπνγξαθία ηνπ εδάθνπο, θαη νη 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Αθφκε ε 
θξάζε «πξνπνλνχκαη αλάινγα κε ην 
πψο ληψζσ», δελ απνηειεί 
αληηθεηκεληθή θξίζε γηα ζσζηφ 
πξνγξακκαηηζκφ ηεο πξνπφλεζεο. Η 
ζπιινγή θαη ε θαηαγξαθή φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο πξνπφλεζεο καο βνεζά 
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ αιιά θαη ζην 
λα θαηαλνήζνπκε ην γηαηί αλ θάηη δελ 
πάεη θαιά 
(http://www.runningnews.gr/item.php
?id=8888).



σζηή ηερληθή ηξεμίκαηνο θαη αλαπλνήο

Η ηερληθή γηα ην ηξέμηκν κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο 

θαη ηεο πγείαο, δηαθέξεη απφ ηελ ηερληθή ηνπ ηξεμίκαηνο ζηνπο αγψλεο 

δξφκσλ ηαρχηεηαο.  Δπίζεο  κηα ιαλζαζκέλε ηερληθή ηξεμίκαηνο θνπξάδεη 

πεξηζζφηεξν θαη νδεγεί αθφκε ζε ηξαπκαηηζκνχο.

 Σν βάξνο ηνπ ζψκαηφο  πξέπεη λα είλαη ζε νιφθιεξν ην πέικα ή ζην πίζσ 

κέξνο ηνπ. Η ψζεζε γίλεηαη πξψηα απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ πέικαηνο θαη 

ζην ηέινο απφ ηα δάθηπια. 

 Σα γφλαηα θαη ηα πέικαηα ζα πξέπεη λα «βιέπνπλ» επζεία κπξνζηά. Σν 

βήκα πξέπεη λα είλαη ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην βήκα βαδίζκαηνο.

 Πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε δξνκηθή νηθνλνκία  ζα πξέπεη λα έρνπκε ηα 

πφδηα καο θνληά ζην έδαθνο θαη φρη καθξηά απφ απηφ.



 Η θίλεζε ησλ ρεξηψλ πξέπεη λα είλαη κπξνο - πίζσ δίπια απφ ην ζψκα, 

ρσξίο πεξηηηέο θηλήζεηο. Οη αγθψλεο λα είλαη ιπγηζκέλνη θαη νη ψκνη (φπσο 

θαη νη παιάκεο) ραιαξνί.

 Σν ζψκα πξέπεη λα είλαη φξζην ρσξίο λα θακπνπξηάδεη πξνο ηα εκπξφο.

 Σν βιέκκα καο πξέπεη λα είλαη 20 κε 30 κέηξα κπξνζηά θαη φρη θάησ.

 Η αλαπλνή πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην ζηφκα κε έλα ξπζκφ 3 πξνο 2, εηζπλνή 

δειαδή ζε 3 ρξφλνπο θη εθπλνή ζε 2.



4ε ζεκαηηθή

Σξαπκαηηζκνί θαηά ηελ άζιεζε, ζπρλφηεξνη ηξαπκαηηζκνί θαηά ην ηξέμηκν, 

βαζηθνί θαλφλεο πξψησλ βνεζεηψλ. 

 Η πξφιεςε γηα απνθπγή ησλ ηξαπκαηηζκψλ είλαη ζίγνπξα πξνηηκφηεξε θαη 

ιηγφηεξν δαπαλεξή απφ απφςεσο ρξφλνπ θαη νηθνλνκηθνχ θφζηνπο απφ ηηο 

κεζφδνπο θαη ηξφπνπο απνθαηάζηαζεο ησλ αζιεηηθψλ θαθψζεσλ. Σελ 

ζεκαζία ηεο πξφιεςεο ηνλίδεη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Ακεξηθαλνχο 

Αζιεηηάηξνπο ν O’donoghue. Η πξνεηνηκαζία ινηπόλ ελόο 

πξνγξάκκαηνο πξνπόλεζεο  ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη έξγν εηδηθώλ, ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο, φζν 

βέβαηα νη ζπλζήθεο θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ην επηηξέπνπλ 

(ηεξγηνχιαο, 1992).

 εκαληηθά κέξε ελφο ζσζηνχ αζιεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηα νπνία πέξα απφ 

ηελ θαιή πξνεηνηκαζία ηνπ νξγαληζκνχ γηα λα δερζεί επηβάξπλζε 

ζπκβάιινπλ θαη ζηελ απνθπγή ησλ ηξαπκαηηζκψλ απνηεινχλ ε 

πξνζέξκαλζε θαη ε απνζεξαπεία.



 Πξνζέξκαλζε

«Πξνζέξκαλζε είλαη ε νξγάλσζε θαη ε εθηέιεζε από ηνλ αζιεηή κηα ζεηξάο 

αζθήζεσλ, πνπ ζθνπόο ηνπο είλαη λα ηνλ πξνεηνηκάζεη ζσκαηηθά θαη 

ςπρνινγηθά ώζηε λα δερζεί κηα επηβάξπλζε κεηά από εξεκία.» (ηεξγηνχιαο, 

1992:3). 

Με ηελ θαηάιιειε πξνζέξκαλζε κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκψλ 

ησλ κπψλ θαη ησλ ηελφλησλ. Έρεη απνδεηρζεί απφ πεηξάκαηα πσο ε δχλακε 

πνπ απαηηείηαη γηα λα ηξαπκαηηζηεί έλαο κπο πνπ έρεη πξνζεξκαλζεί, είλαη 

κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ απαηηείηαη γηα λα ηξαπκαηηζηεί έλαο «θξχνο» 

κπο. Μέζσ ηεο πξνζέξκαλζεο ε θαξδηά απνθηά ηελ δπλαηφηεηα λα 

αηκαησζεί πεξηζζφηεξν θαη λα πξνζαξκνζηεί γηα ην θνξηίν πνπ έρεη λα 

επσκηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. Αθφκε δίλεη ζην αίκα ηε 

δπλαηφηεηα λα θηλεζεί απφ ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πνπ δε ζα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ άζθεζε πξνο ηνπο κχεο πνπ ζα γπκλαζηνχλ. Η έληαζε ηεο άζθεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζέξκαλζεο πξέπεη λα είλαη ρακειή(ΥΠΔΠΘ, Φ.Α., 

Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ).



Η πξνζέξκαλζε πεξηιακβάλεη δχν κέξε ηελ γεληθή θαη ηελ εηδηθή.

ηελ δηάξθεηα ηεο γεληθήο πξνζέξκαλζεο εθηεινχληαη γεληθέο αζθήζεηο ησλ 
κεγάισλ θπξίσο κπτθψλ νκάδσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 
ζψκαηνο κέζα απφ ελεξγεηηθέο θηλήζεηο επηηπγράλνληαο κηα θαιχηεξε 
θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Οη αζθήζεηο αξρίδνπλ πνιχ αξγά κε βαζκηαία αχμεζε 
ηεο έληαζεο.

Καηά ηελ εηδηθή πξνζέξκαλζε ην βάξνο πέθηεη ζηηο κπτθέο νκάδεο αιιά θαη 
ζε άζθεζεο κίκεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη κε 
ζθνπφ λα ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ λεπξνκπτθψλ
αηζζήζεσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εηδηθή δξαζηεξηφηεηα (ηεξγηνχιαο, 
1992). 

 Γηαηάζεηο

Οη δηαηάζεηο απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνζέξκαλζεο αιιά φρη απνθιεηζηηθή 
κνξθή πξνζέξκαλζεο. Καιφ ζα είλαη νη δηαηάζεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη, κεηά 
απφ 5 κε 10 ιεπηά άζθεζε ρακειήο έληαζεο. νη δεζηνί κχεο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα 
λα δηαηείλνληαη θαιχηεξα θαη έηζη απνθεχγνληαη ηξαπκαηηζκνί. Η δηάηαζε 
πξέπεη λα γίλεηαη κέρξη πνπ λα αηζζαλζεί θάπνηνο έλα κηθξφ ηξάβεγκα ζην κπ. 
Με ζπλερίζεηε πέξα απφ απηφ ην ζεκείν, γηαηί ππάξρεη πηζαλφηεηα 
ηξαπκαηηζκνχ  (ΥΠΔΠΘ, Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ).



Οη ζπρλόηεξνη ηξαπκαηηζκνί θαηά ηελ άζιεζε - Αίηηα ησλ κπτθώλ 

θαθώζεσλ:

 Οη κπτθέο θαθψζεηο απνηεινχλ κηα κνξθή θνηλνχ ηξαπκαηηζκνχ ηφζν γηα 
αζιεηέο φζν θαη γηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη πεξηνδηθά κε δηάθνξα ζπνξ σο 
απνηέιεζκα ιαλζαζκέλνπ ηξφπνπ γχκλαζεο.

 Η ππεξβνιηθή θαηαπφλεζε, ε θαθή θπζηθή θαηάζηαζε, ε έιιεηςε 
επαξθνχο δχλακεο αιιά θαη επιπγηζίαο ησλ κπψλ νδεγνχλ αθφκε θαη ζε 
ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο φπσο είλαη ζιάζεηο ζε κεγάιεο κπτθέο νκάδεο, 
έσο θαη ξήμεηο κπψλ.

 Διιηπήο πξνζέξκαλζε, έιιεηςε δηαηάζεσλ, θαζψο θαη θαθή ηερληθή 
εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε κπτθή αληζνξξνπία, νδεγνχλ ζε 
κπτθνχο ηξαπκαηηζκνχο.

 Η ρξήζε ησλ δηαηάζεσλ είλαη ζεκαληηθή  θαζψο πξνζηαηεχνπλ ηνπο κχεο 
φηαλ έρνπλ θνπξαζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο θαη είλαη επηξξεπείο 
ζε ηξαπκαηηζκνχο κε ην λα ηνπο δίλνπλ ηελ ηδηφηεηα λα είλαη πην ειαζηηθνί 
θαη κε πεξηζζφηεξε αληνρή (http://inshape.com.cy/muikes-kakoseis-o-
suchnoteros-traumatismos-kata-tin-athlisi).



 Αθαηάιιεινο θαη ειιηπήο εμνπιηζκφο, π.ρ. παπνχηζηα έλδπζε 

 Γελ ιακβάλνληαη ππφςε θιηκαηνινγηθνί παξάγνληεο φπσο πγξφ θαη  ςπρξφ 
πεξηβάιινλ.

 Καθή δηαηξνθή, θαθή ελπδάησζε, έιιεηςε ειεθηξνιπηψλ (θαιίνπ, λαηξίνπ, 
καγλεζίνπ) ζηνλ νξγαληζκφ.

Θεξαπεία

ε πεξίπησζε ζιάζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ θξίλεηαη ππνρξεσηηθή ε 
αθηλεηνπνίεζε ηνπ ζθέινπο ζε αλάξξνπε ζέζε, πεξίδεζε ηνπ ζθέινπο θαη 
εθαξκνγή ςπρξνχ επηζέκαηνο ή πάγνπ γηα 20-25 ιεπηά. Η εθαξκνγή ςπρξψλ 
επηζεκάησλ γίλεηαη αξθεηά ζπρλά θαηά ην πξψην 48σξν γηα ηελ κείσζε ηνπ 
πφλνπ, ηνπ αηκαηψκαηνο θαη ηελ θαηά ην δπλαηφ κείσζε ηεο έθηαζεο ηνπ 
νηδήκαηνο.

(http://www.bodybuilding.gr/forum/archive/index.php/t-28480.html)



Γηαβάζκηζε Μπτθώλ Σξαπκαηηζκώλ

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κπτθψλ ηλψλ πνπ 
έρνπλ ζπάζεη, νη ζιάζεηο δηαθξίλνληαη ζε 
πξψηνπ βαζκνχ, δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ βαζκνχ.

 Θιάζε πξψηνπ βαζκνχ, εδψ δελ ππάξρεη ξήμε 
κεγάινπ αξηζκνχ κπτθψλ ηλψλ (5% 
πεξίπνπ),κε ρακειφ βαζκφ δηαδηθαζηψλ 
θιεγκνλήο, κε πφλν θαη ζπαζκφ.

 Θιάζε δεπηέξνπ βαζκνχ, εδψ ππάξρεη ξήμε 
κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ κπτθψλ ηλψλ, έρνπκε 
απνθφιιεζε ησλ ηλψλ, γίλεηαη θαη ξήμε ησλ 
ηξηρνεηδψλ κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 
αηκαηψκαηνο, κε πφλν, νίδεκα, απψιεηα 
ειαζηηθφηεηαο ηνπ κπφο.

 Θιάζε ηξίηνπ βαζκνχ, ππάξρεη νιηθή ξήμε 
ησλ κπτθψλ ηλψλ κε ηαπηφρξνλε ξήμε 
αηκνθφξσλ αγγείσλ θαη εθηεηακέλν αηκάησκα 
ζηελ πεξηνρή, κε νμχ πφλν, νίδεκα , πιήξε 
ιεηηνπξγηθή αληθαλφηεηα (ηεξγηνχιαο, 1992).



ύλδξνκα ππέξρξεζεο

Άιινη ζεκαληηθνί ηξαπκαηηζκνί ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη ζπλήζσο κε ηηο κεγάιεο 

απνζηάζεηο αιιά θαη γηα φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε αζιήκαηα επαλαιακβαλφκελεο 

άζθεζεο, ιφγσ θαθήο ηερληθήο, θζαξκέλσλ παπνπηζηψλ, ζθιεξέο ή αλψκαιεο 

επηθάλεηεο είλαη:

 Σελνληίηηδα , πεξηηελνληίηηδα ηνπ Αρίιιεηνπ, είλαη απφ ηα ζπλεζηζκέλα 

ζχλδξνκα ππέξρξεζεο θαη πεγή ζνβαξήο αληθαλφηεηαο (ηεξγηνχιαο, 

1992)

Δηθφλα, πεγή http://el.wikipedia.org/wiki



 Κλεκηαίν ζχλδξνκν, πφλνο ζην 

θαηψηεξν πξφζζην ή νπίζζηα πεξηνρή 

ηεο θλήκεο είλαη θιεγκνλψδεο 

αληίδξαζε ησλ καιαθψλ κνξίσλ.

 Οζηενρνλδξίηηδα ηνπ θλεκηαίνπ 

θπξηψκαηνο γηα αζιεηέο 10- 16 ρξφλσλ 

(ηεξγηνχιαο, 1992).

Δηθφλα πεγή 

http://www.healthyliving.gr/2014/09/05/

knhmiaio-syndromo/

http://www.healthyliving.gr/2014/09/05/knhmiaio-syndromo/
http://www.healthyliving.gr/2014/09/05/knhmiaio-syndromo/
http://www.healthyliving.gr/2014/09/05/knhmiaio-syndromo/
http://www.healthyliving.gr/2014/09/05/knhmiaio-syndromo/


 χλδξνκν πεικαηηαίαο 

απνλεχξσζεο ζην θάησ κέξνο 

ηνπ πνδηνχ απφ ηελ θηέξλα 

έσο ηηο βάζεηο ησλ δαθηχισλ 

κε θιεγκνλή, ηλψδεηο 

ζπκθχζεηο, νπιψδε ηζηφ ή 

εθθπιηζκφ, κέρξη θαη 

ελαπφζεζε αιάησλ αζβεζηίνπ 

ζην θάησ κέξνο ηνπ νζηνχ 

(ηεξγηνχιαο, 1992). 

Δηθφλα πεγή  

http://www.sportsortho.gr/fron

tend/articles.php?cid=88

http://www.sportsortho.gr/frontend/articles.php?cid=88
http://www.sportsortho.gr/frontend/articles.php?cid=88


Βαζηθνί θαλόλεο πξώησλ βνεζεηώλ

 Κξαηείζηε ηελ ςπρξαηκία ζαο,

 Έλαο πξέπεη λα έρεη ην γεληθφ πξφζηαγκα θαη νη άιινη λα βνεζάλε απηφλ,

 Καιέζηε ην 166,

 Διέγμηε άκεζα ηελ γεληθή θαηάζηαζε (αλαπλνή, θπθινθνξία, αηκνξξαγία),

 ε πεξίπησζε θαξδηαθήο πξνζβνιήο εάλ δελ ππάξρεη ηειέθσλν κεηαθέξεηε 
επεηγφλησο ηνλ αζζελή ζην λνζνθνκείν,

 Γηαηεξείζηε ηνπο αεξαγσγνχο αλνηρηνχο (ηερληθή αλαπλνή, θαξδηαθέο 
καιάμεηο),

 Σνπνζεηείζηε ηνλ αζζελή ζε θαζηζηηθή ζέζε ή εκηθαζηζηηθή ζέζε,

 Κξαηήζηε ηνλ αζζελή δεζηφ,

 Μελ δίλεηε θαγεηφ ή πνηφ,

 Τπάξρεη ζην πεξηβάιινλ θίλδπλνο γηα ζέλα, ηνλ άξξσζην ή θάπνηνλ άιινλ;

Έιεγρνο δσηηθώλ ζεκείσλ.

 Ο άξξσζηνο αληηδξά απφ κφλνο ηνπ ζηηο θσλέο ή ζην ηζίκπεκα;

 Eλαη νη αλψηεξνη αλαπλεπζηηθνί αγσγνί αλνηρηνί;

 Έιεγρνο αλαπλνήο – έιεγρνο θπθινθνξίαο.



Δλέξγεηεο αλάινγα κε ηα αλσηέξσ επξήκαηα.

 Ο άξξσζηνο αληηδξά θαη έρεη δηθφ ηνπ ζθπγκφ θαη αλαπλνή, πξνζηάηεςε 

ηνλ άξξσζην θαη ηειεθψλεζε ζην 166.

 Ο άξξσζηνο δελ αληηδξά αιιά έρεη δηθή ηνπ αλαπλνή θαη ζθπγκφ. 

Πξνζηάηεςε ηνλ άξξσζην θαη ηειεθψλεζε ζην 166. Καζαξίζηε ηηο 

αλψηεξεο αλαπλεπζηηθέο νδνχο.

 Ο άξξσζηνο δελ αληηδξά δελ έρεη δηθή ηνπ αλαπλνή αιιά έρεη δηθφ ηνπ 

ζθπγκφ. Πξνζηάηεςε ηνλ άξξσζην θαη ηειεθψλεζε ζην 166. Καζάξηζε ηηο 

αλψηεξεο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. Κάλε ηερλίηε αλαπλνή 10-12 αλαπλνέο αλά 

ιεπηφ (φρη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο) θάλε έιεγρν ηνπ ζθπγκνχ θαη ηεο 

αλαπλνήο.

 Ο άξξσζηνο δελ αληηδξά αιιά δελ έρεη νχηε δηθή ηνπ αλαπλνή, νχηε δηθφ 

ηνπ ζθπγκφ. Πξνζηάηεςε ηνλ άξξσζην θαη ηειεθψλεζε ζην 166. Κάλε 

ηερληθή αλαπλνή (2 αλαπλνέο) θαη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο  (30 κε ξπζκφ 80-

100/ 1΄ βάζνο 5-6 εθαηνζηά)  

(http://www.incardiology.gr/epeigon/protes_boitheies.html)



5ε Θεκαηηθή

σζηή δηαηξνθή, δηαηξνθή γηα απώιεηα βάξνπο, δείθηεο κάδαο ζώκαηνο, 

δαπάλε ελέξγεηαο. 

 Ήδε απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο νη άλζξσπνη έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ θαιή ζσκαηηθή πγεία, ηελ πλεπκαηηθή θαη ηελ ςπρηθή πγεία. 

Η επηπρία θαη ε πξφνδνο ηφζν ηνπ αηφκνπ φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

βαζίδεηαη ζηελ πγεία, γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ φινπο 

κε γλψκνλα πάληα ηελ πξφιεςε παξά ηελ ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ. Η 

θιεξνλνκηθφηεηα, δειαδή ηα γνλίδηα ηα νπνία θιεξνλνκνχκε απφ ηνπο 

γνλείο καο, θαζψο θαη ην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε θαη κεγαιψλνπκε είλαη 

εθείλνη νη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε πγεία καο. ε φηη 

αθνξά ηελ γελεηηθή καο ηαπηφηεηα, γλσξίδνπκε κέζσ ηεο επηζηήκεο φηη δελ 

κπνξνχκε λα ηελ ειέγμνπκε θαη λα ηελ αιιάμνπκε, κπνξνχκε φκσο  κέζα 

απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο λα ζπκβάιινπκε ψζηε ε πγεία καο 

λα έρεη κηα ζεηηθή πνξεία θαη εμέιημε. Απηφ κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε 

κέζα απφ ηελ ζσζηή δηαηξνθή, φηαλ αζθνχκαζηε θαη έρνπκε θαηά θαλφλα 

κηα θαιή ςπρηθή πγεία (Οηθηαθή Οηθνλνκία Β΄ Γπκλαζίνπ).



 Αζζέλεηεο φπσο ε παρπζαξθία, ε νζηενπφξσζε, ε ζηεθαληαία λφζνο, ν 
θαξθίλνο, ζπλδένληαη κε ηηο δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο. Όζνλ αθνξά ηελ 
παρπζαξθία ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη θαη σο αζζέλεηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο 
έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν ηφζν ζηελ ςπρνινγία ηνπ φζν θαη 
ζε πξνβιήκαηα φπσο ε ππέξηαζε, ηα πςειά επίπεδα ρνιεζηεξίλεο θαη 
ιηπηδίσλ ζην αίκα, νη θαξδηνπάζεηεο θαη ν δηαβήηεο (Οηθηαθή Οηθνλνκία Β΄ 
Γπκλαζίνπ).

 Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ρξεηάδεηαη ην βαζηθό 
ιίπνο ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ζσζηή ξχζκηζε βαζηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε ζεξκνξχζκηζε, θαη ε ξχζκηζε ησλ 
ζξεπηηθψλ νπζηψλ ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη ησλ  ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ 
(Α,Γ,Δ,Κ). Αληίζεηα ην κε βαζηθό ιίπνο σο επηπιένλ ζπζζσξεπκέλν ιίπνο 
αλ μεπεξάζεη ην αλψηαην θπζηνινγηθφ επίπεδν ηφηε ην άηνκν έξρεηαη ζηελ 
θαηάζηαζε ηεο παρπζαξθίαο. 

 Η άιηπε ζσκαηηθή κάδα απνηειείηαη απφ ζπζηαηηθά φπσο νζηά, κχεο, λεξφ, 
θ.α., απνηειψληαο ην ζσκαηηθφ βάξνο εθηφο απφ ην βάξνο ηνπ ιίπνπο, -
άιηπε ζσκαηηθή κάδα = ζσκαηηθφ βάξνο – βάξνο ιηπψδνπο ηζηνχ (ΥΠΔΠΘ, 
Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ).



Βάξνο θαη θπζηθή δξαζηεξηόηεηα

 Έλα άηνκν ην νπνίν επηζπκεί λα παξακείλεη ζε θπζηνινγηθά θαη ζηαζεξά 

επίπεδα ζσκαηηθνχ βάξνπο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί έλα ηζνδχγην 

ζεξκίδσλ κεηαμχ απηψλ πνπ πξνζιακβάλεη θαη εθείλσλ πνπ θαίεη.

 Η δίαηηα απνηειεί κηα κέζνδν ψζηε λα ράζνπκε βάξνο, φκσο γηα λα έρνπκε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε παρπζαξθίαο ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφο κείσζεο ηεο πξφιεςεο ηεο ηξνθήο κε 

παξάιιειε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα.

 Με ηελ θπζηθή άζθεζε πεηπραίλνπκε ηελ θαχζε ζεξκίδσλ ηφζν θαηά ηελ 

δηάξθεηα πνπ απηή γίλεηαη φζν θαη κηα αχμεζε ηεο δαπάλεο ελέξγεηαο θαηά 

ηελ εξεκία θαζψο κέζσ ηεο άζθεζεο απμάλεηαη ε κπτθή κάδα (ΥΠΔΠΘ, 

Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ).



Δείκτης Μάζας Σώματος

Έλαο εύθνινο ηξόπνο αμηνιόγεζεο ηεο ζσκαηνδνκήο είλαη ν Γείθηεο Μάδαο
Σώκαηνο (ΓΜΣ) ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν:

ΓΜΣ = Βάξνο (kg) / Ύςνο (m)2

O ΓΜΣ απνηειεί θαιύηεξν ηξόπν αμηνιόγεζεο ηεο ζσκαηνδνκήο από ηα
δηαγξάκκαηα ύςνπο-βάξνπο αιιά έρεη θαη ν ίδηνο πεξηνξηζκνύο, επεηδή
κπνξεί λα θαηαηάμεη νξηζκέλα άηνκα ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία εμαηηίαο ηεο
κεγάιεο αλάπηπμεο κπτθήο κάδαο, ε νπνία επέξρεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζε
αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δάλ έλα άηνκν έρεη ΓΜΣ 20-25 Κgr/M2 ηόηε
ζεσξείηαη όηη είλαη ζηε θπζηνινγηθή δώλε. Δάλ έρεη δείθηε θάησ ηνπ 20 ηόηε
ζα ζεσξεζεί σο αδύλαην θαη ίζσο λα πξέπεη λα ιάβεη θάπνηα κέηξα.

Αλ ν δείθηεο είλαη κεηαμύ 26-30 ηόηε 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 από 31 ηόηε ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη σο
παρύζαξθν θαη ζα πξέπεη λα ιάβεη άκεζα κέηξα γηα λα ράζεη βάξνο
(ΥΠΔΠΘ, Φ.Α., Α΄Β΄Γ΄, Γπκλαζίνπ).



Γαπάλε ελέξγεηαο – ηζνδύγην ελέξγεηαο

Γηα άηνκα ειηθίαο 11-18 ρξφλσλ  πνπ αλαπηχζζνληαη θαλνληθά θαη έρνπλ 
θπζηνινγηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, νη ζπλνιηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ζε 
ελεξγεία θαηά κέζν φξν είλαη;

 Αγφξηα  2500 – 3000 Kcal ηελ εκέξα,

 Κνξίηζηα  2000 – 2150 Kcal ηελ εκέξα,

ε πγηή ελήιηθα άηνκα κε θπζηνινγηθά επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 
ζπλνιηθέο αλάγθεο ζε ελέξγεηα θαηά κέζν φξν είλαη :

 Άληξεο ειηθίαο 19-50 εηψλ 2700- 2900 Kcal ηελ εκέξα,

 Γπλαίθεο ειηθίαο 19-50 εηψλ 2000- 2150 Kcal ηελ εκέξα

ε έλα άλζξσπν φζν απμάλεηαη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηφζν απμάλεηαη
θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ελέξγεηαο. Γηα λα πεηχρνπκε ινηπφλ ηζνδύγην ελέξγεηαο
ζα πξέπεη λα ηζνξξνπνχκε ηελ πξνζιακβαλφκελε πξφζιεςε ελέξγεηαο κε ηελ
δαπάλε ελέξγεηαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε είηε ζα έρνπκε πιεφλαζκα ελέξγεηαο
κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο θαη ηελ εκθάληζε παρπζαξθίαο, είηε
κηθξφηεξε πξφζιεςε ελέξγεηαο κε ειάηησζε ηνπ βάξνπο, πνπ ζε πεξίπησζε
θάησ ηνπ θπζηνινγηθνχ απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα πγείαο
(Οηθηαθή Οηθνλνκία Β΄ Γπκλαζίνπ).



Αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ ζε ελέξγεηα.

Ο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηελ ελέξγεηα γηα :

α)  δηαηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ, π.ρ. αλαπλνή 
ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο, πέςε ηεο ηξνθήο.

β) παξνρή δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ ηζηψλ, γηα ηελ ζπληήξεζε φζν θαη ηελ 
αλάπηπμή ηνπ.

γ) θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο 
πεξπάηεκα, δηάβαζκα, αζιεηηζκφ, θ.α. (Οηθηαθή Οηθνλνκία Β΄ Γπκλαζίνπ).

Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηαμηλνκνύληαη ζε έμη κεγάιεο θαηεγνξίεο ζύκθσλα κε 
ηελ ρεκηθή ηνπο ζύζηαζε:

 Τδαηάλζξαθεο, γηα παξνρή ελέξγεηαο,

 Πξσηεΐλεο,  γηα παξνρή δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ σο πξψην ξφιν θαη παξνρή 
ελέξγεηαο σο δεχηεξν ξφιν,

 Ληπίδηα, γηα παξνρή δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ, παξνρή ελέξγεηαο ξπζκηζηηθνί 
παξάγνληεο ηνπ κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ,

 Βηηακίλεο, ξπζκηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ.

 Αλόξγαλα άιαηα, ξπζκηζηηθνί παξάγνληεο, παξνρή δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ, 

 Νεξό, Γνκηθφ ζπζηαηηθφ, ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ 
(ΤΠΔΠΘ, ΠΙ, ΣΔΔ).



Γηαηξνθή ζηελ εθεβηθή ειηθία θαη θαηά ηελ άζθεζε

Η δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαζψο έρεη ηελ
δπλαηφηαηα λα επεξεάδεη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ
ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο απφ ηελ γέλλεζε έσο θαη ηα γεξαηεηά. Σα
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ιακβάλεη ν άλζξσπνο είλαη ίδηα γηα φιεο ηηο
ειηθίεο ζε δηαθνξεηηθέο φκσο πνζφηεηεο θαη πξνηεξαηφηεηεο. ηελ εθεβηθή
ειηθία ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο δηπιαζηάδνληαη ζε κέγεζνο, ελψ ην βάξνο
θαη ην χςνο απμάλνπλ θαηά πνιχ. Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ εθεβεία είλαη:

 Οη πξσηεΐλεο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα γίλεηαη 
ππεξθαηαλάισζε απηέο ζα πξέπεη λα είλαη πνζφηεηεο πξσηετλψλ πςειήο 
βηνινγηθήο αμίαο.

 Αζβέζηην θαζψο νη απαηηήζεηο είλαη ηεξάζηηεο ιφγσ ηεο γξήγνξεο αχμεζεο 
ηεο κάδαο ησλ νζηψλ.

 ίδεξνο ηδηαίηεξα ζηα θνξίηζηα ιφγσ ηεο έλαξμεο ηεο έκκελεο ξχζεο.



 Οη πδαηάλζξαθεο απνηεινχλ γξήγνξε παξνρή ελέξγεηαο γηα ηνλ αλζξψπηλν

νξγαληζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. Απηνί είλαη απνζεθεπκέλνη

ζηνλ νξγαληζκφ κε ηε κνξθή γιπθνγφλνπ. Υξεηάδεηαη επνκέλσο λα

αλαπιεξψλνληαη θαζψο κεηά απφ έληνλε θπξίσο άζθεζε νη απνζήθεο απηέο

αδεηάδνπλ.

Οη παξαθάησ ζπκβνπιέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε πξφζιεςε ησλ

πδαηαλζξάθσλ γηα έλαλ έθεβν:

 Η δίαηηα πξέπεη λα είλαη πινχζηα ζε πδαηάλζξαθεο,

 Θα πξέπεη λα θαηαλαιψλνληαη πδαηάλζξαθεο ζε επαξθή πνζφηεηα ηξεηο κε 

ηέζζεξηο ψξεο πξηλ απφ ηελ άζθεζε, ελψ πξνηείλεηαη αθφκε θαη κηα ψξα 

πξηλ ηελ άζθεζε ε θαηαλάισζε ελφο ζλαθ πςειφ ζε πδαηάλζξαθεο.

 Οπσζδήπνηε ακέζσο κεηά ηελ άζθεζε πξέπεη λα ππάξρεη ηξνθή πινχζηα 

ζε πδαηάλζξαθεο (Οηθηαθή Οηθνλνκία Β΄ Γπκλαζίνπ).



Σα πγξά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε επαξθείο πνζφηεηεο, εηδηθά φηαλ ηα
άηνκα ππνβάιινληαη ζε απμεκέλε θπζηθή άζθεζε θαζψο απνβάιινληαη κε
ηνλ ηδξψηα απφ ηνλ νξγαληζκφ. Με ηελ παξαγσγή θαη ηελ εμάηκηζε ηνπ
ηδξψηα ν νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο, γηα
ην ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλεηαη αλαπιήξσζε ησλ ρακέλσλ πγξψλ. ε
αληίζεηε πεξίπησζε έρνπκε κείσζε ηεο θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο εξγαζίαο
αθφκε θαη εκθάληζε αθπδάησζεο ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε
κπτθέο θξάκπεο.

Γηα λα ππάξρεη ηζνδχγην πγξψλ, δειαδή ηζνξξνπία κεηαμχ πξφζιεςεο
πγξψλ θαη ηεο απψιεηαο κέζσ ησλ νχξσλ, ησλ θνπξάλσλ, ηνπ ηδξψηα θαη
ηεο αλαπλνήο έλα πγεηέο άηνκν πξέπεη λα ιακβάλεη 2 ιίηξα πγξψλ ηελ
εκέξα δειαδή 8 πνηήξηα.

Όζνη αζθνχληαη γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα έρνπλ πεξηζζφηεξε
αλάγθε γηα λεξφ, φκσο θαη ηα άηνκα πνπ δελ αζθνχληαη ζπζηεκαηηθά
πξέπεη λα ιακβάλνπλ επαξθή πνζφηεηα λεξνχ ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαη
παξάγνληεο φπσο είλαη ν δεζηφο θαηξφο, ε πγξαζία θαη νη θιεηζηνί ρψξνη.
Νεξφ πίλνπκε ηφζν πξηλ ηελ άζθεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαη κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα(Οηθηαθή Οηθνλνκία Β΄
Γπκλαζίνπ).
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K Cooper, εθδφζεηο πκεηξία, Αζήλα 1990.

 Κιεηζνχξαο Βαζίιεο, Δξγνθπζηνινγία, Φπζηνινγηθή Βάζε ηεο Μπτθήο 
Πξνζπάζεηαο, Δθδφζεηο Παξηζηαλνο, Αζήλα,1989.

 ηεξγηνχιαο Απνζηφιεο, Σξαπκαηηζκνί ζηα πνξ, εθδφζεηο πκκεηξία, Αζήλα 
1992

 Οηθηαθή Οηθνλνκία Β΄ Γπκλαζίνπ, ΤΠΔΠΘ-ΠΙ, ΟΔΓΒ, Αζήλα.  

 ΤΠΔΠΘ-ΠΙ, Γηαηξνθή, ΣΔΔ, Σνκέαο Τγείαο θαη Πξφλνηαο Β΄ Σάμε Α΄ Κχθινπ, 

 Φπζηθή Αγσγή, Α΄, Β΄, Γ΄, Γπκλαζίνπ, ΤΠΔΠΘ-ΠΙ, ΟΔΓΒ, Αζήλα.

http://pressyourlimits.gr/proponitiki/oi-arxes-tis-proponisis/


 http://pressyourlimits.gr/proponitiki/oi-arxes-tis-proponisis/ Οι αρχϋσ 
τησ προπόνηςησ.

 http://www.runningnews.gr/item.php?id=8888 Έλεγχοσ τησ ϋνταςησ 
προπόνηςησ με παλμογρϊφο.

 http://inshape.com.cy/muikes-kakoseis-o-suchnoteros-traumatismos-
kata-tin-athlisi Μυώκϋσ κακώςεισ – Ο ςυχνότεροσ τραυματιςμόσ κατϊ 
την ϊθληςη

 http://www.bodybuilding.gr/forum/archive/index.php/t-28480.html
Μυώκϋσ θλϊςεισ.

 http://www.healthyliving.gr/2014/09/05/knhmiaio-syndromo/ Έςω 
κνημιαύο ςύνδρομο, καλϊμι.

 http://www.sportsortho.gr/frontend/articles.php?cid=88 Πελματιαύα 
απονευρωςύτισ (plantar fasciitis)

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CE%BF%C
E%BD%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1_%CE%B
1%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF
%85_%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B
1 Σενοντύτιδα αχύλλειου τϋνοντα

 http://www.incardiology.gr/epeigon/protes_boitheies.html
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