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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΣΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ και ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

    

  

Κόντου Κλαυδία 

Λέκκας Λευτέρης 

Λιοπούλου Ιωαννέτα 

Γκούνεβα Ιολίτα 



Άγχος και καθημερινότητα 

 Το άγχος είναι μια φυσιολογική σωματική 

και ψυχική αντίδραση σε μια απειλή η σε 

μια αίτηση για την αντιμετώπιση 

απαιτητικών καταστάσεων. 

  Αποτελεί φυσιολογικό μέρος ζωής όλων 

των ζωντανών οργανισμών. 

 Χωρίζεται σε ωφέλιμο και βλαβερό. 



Ο ρόλος του ωφέλιμου άγχους 

στην υγεία  

 

 Κατά τη διάρκεια του άγχους όλα τα συστήματα 

του οργανισμού είναι σε υψηλό επίπεδο 

ετοιμότητας. Έτσι είναι απαραίτητο για την 

επιβίωση μας. 

 Η έλλειψή του μπορεί να προκαλέσει ασθένειες 

όπως είναι η άνια, η απάθεια και η νοσηρότητα. 

 Το μέτριο άγχος ενισχύει την προσαρμογή της 

συμπεριφοράς και είναι σημαντικό για την 

ωρίμανση και την καλή υγεία. 

 



Παράγοντες 

Σοβαροί: 

 Προσωπικά προβλήματα 

(υγείας, θανάτου στην 

οικογένεια, οικονομίας) 

 Πίεση (σχετικά με το 

σχολείο ή την εργασία) 

 Πάροδο ηλικίας 

(πανεπιστήμιο, γάμος, 

καριέρα, συνταξιοδότηση) 

 

 

Λιγότερο σοβαροί 

 Μποτιλιάρισμα 

 Εργασιακές σχέσεις 

 Χρονική πίεση 

 Οικογενειακοί 

καυγάδες 



Αντιδράσεις 
Βραχυπρόθεσμες 

Το άγχος παραμένει για 

όσο διαρκεί ο 

αγχογόνος παράγοντας.  

 Επαγγελματικό άγχος 

 Σχολικό άγχος 

 Μακροπρόθεσμες 

Μεγάλο χρονικό 

διάστημα για 

αντιμετώπιση. 

 Θύμα εγκληματικής 

πράξης (ληστεία, 

βιασμός) 



Επιπτώσεις βλαβερού άγχους 

Χρόνια έκθεση σε άγχος: 
 Πονοκέφαλοι, δυσπεψία και σύσφιξη στομαχιού 

 Μυϊκή τάση (π.χ. Σύσπαση μυών) 

Ακόμα: 
 Παρεμποδίζει την συγκέντρωση και την προσοχή 

 Οδηγεί στην ανησυχία, συναισθηματική αντίδραση 

φόβου και συστολής 

 Προκαλεί αλλαγές στη συμεριφορά του ανθρώπου 

(μάσημα νυχιών, υπερβολή φαγητού και ύπνου) 



Στρατηγικές αντιμετώπισης 

άγχους 
Ενεργητικές 

 Έχει ως στόχο την 

μεταβολή της πηγής ή 

της αιτίας του άγχους 

Παθητικές 

 Επιχειρεί τη ρύθμιση 

των συναισθημάτων 

που προκαλούνται 

από το αγχος. 

 



Άγχος και άσκηση 

     Δεν είναι περίεργο όταν οι  γιατροί 

συνιστούν την άσκηση για την 

αντιμετώπιση του «στρες». Η 

φυσική δραστηριότητα συμβάλλει 

θετικά σε οτιδήποτε αφορά τον 

οργανισμό μας και σωματικά, αλλά 

και πνευματικά. Υπάρχουν 

ποικίλες θεωρίες για τον λόγο που 

συμβαίνει αυτό. 



 Απόσπαση (θεωρία του διαλείμματος): Η άσκηση 

προσφέρει μία προσωρινή διακοπή από την καθημερινή 

μας ζωή. 

 Αύξηση ενδορφινών (θεωρία ενδορφινών) : 

Απελευθερώνονται φυσικά αναλγητικά τα οποία 

μεταβάλλουν θετικά την διάθεση. 

 Θεωρία νευροδιαβιβαστών: Η άσκηση ελαττώνει τα 

επίπεδα ορμονών που εμπλέκονται στην αντίδραση του 

άγχους. 

 Θεωρία αυτοπεποίθησης: Όπου οδηγεί στην αίσθηση 

αυτοκυριαρχίας. 

 Θερμογονική θεωρία: Η αύξηση της θερμοκρασίας του 

σώματος κατά τη διάρκεια της άσκησης βοηθά στην 

χαλάρωση. 

 



Προτεινόμενες ασκήσεις 

χαλάρωσης 



Ενδεικτικά 

 
i. Διάταση του αυχένα. 

ii. Ανύψωση ώμων. 

iii. Διάταση του κορμού και 

χαλάρωση. 

iv. Αιώρηση κορμού 

v. Αναστροφή έντασης 

*Καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε τον 

γυμναστή σας. 

 



Άγχος και έλλειψη ύπνου 

Είναι γνωστό το άγχος συνδέεται στενά με την αϋπνία, 

όμως και η έλλειψη ύπνου μπορεί να είναι αιτία 

άγχους. Γι’ αυτό: 

1. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση καπνού. 

2. Πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ. 

3. Η άσκηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται πριν την 

ώρα του ύπνου. 

4. Να αποφεύγονται οι δύσπεπτες τροφές, τα μεγάλα 

γεύματα και η υπερβολική πρόσληψη υγρών πριν 

από τον ύπνο. 

5. Η ώρα που θα ξαπλώνει και θα σηκώνεται το άτομο 

καθημερινά πρέπει να είναι η ίδια. 

 



Γήρανση 

Κατά την γήρανση εμφανίζονται ιδιαίτερα 

σημαντικά σωματικά προβλήματα. 

 Αλλοιώνονται ή εξαφανίζονται οι ικανότητες που 

είχε το άτομο σε μικρότερη ηλικία 

 Μείωση ύψους λόγω συμπίεσης 

μεσοσπονδύλιων δίσκων 

 Αυξάνεται το φαινόμενο της οστεοπόρωσης 

(απώλεια οστικής πυκνότητας και αλλοίωση 

δομής των οστών) 

 

 



Επίδραση της άσκησης στη 

γήρανση 
1. Βιολογικό ξανάνιωμα 

2. Αερόβια άσκηση 

 

 

i. Επαυξάνει το προκαθορισμένο όριο ζωής 

ii. Επιταχύνει την ανάπτυξη και την ωρίμανση 

iii. Συνεισφέρει στην αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων 

και της οστεοπόρωσης 

 



Συμπεράσματα 
  Το άγχος είναι ένα αρκετά γνώριμο συναίσθημα στις 

μέρες μας. Αρκετές φορές μας ωφελεί, αλλά η υπερβολή 

μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις. 

 Η χαλάρωση, λοιπόν, και η άσκηση παρέχουν οφέλη 

ευεξίας. Απομακρύνουν το άγχος και προσφέρουν 

αίσθημα αναζωογόνωσης. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι 

αντιμετώπισης του άγχους αρκεί το άτομο να έχει 

θέληση. 

 Τέλος, κατά την γήρανση παρατηρούμε σοβαρές 

αλλαγές στο σώμα και τις ικανότητες μας. Η άσκηση, 

όμως, οδηγεί σε επιθυμητά αποτελέσματα 

 

 



Ευχαριστώ πολύ για την 

προσοχή σας! 


