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Εηζαγσγή 

 

Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηα νθέιε νξηζκέλσλ αζιεκάησλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. 

Δπηπιένλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα εμεηάζνπκε ηηο πξνηηκήζεηο νξηζκέλσλ 
απφ ηνπο  ζπκκαζεηέο καο ζηνλ ηνκέα ηεο άζθεζεο. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζα ζαο 

δψζνπκε ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα αζθεζείηε ζην ζπίηη.  

 
Περίληψη 

 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο "Άζθεζε θαη Τγεία" έγηλε δηφηη ζήκεξα ε αξλεηηθή επίδξαζε πνπ 

αζθεί ε θαζηζηηθή δσή ζηε δηάξθεηα θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο είλαη 

επηπιένλ πνιιαπιά ηεθκεξησκέλε. Ζ έιιεηςε άζθεζεο είλαη αηηία ζεκαληηθψλ παζήζεσλ, 

φπσο ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ε παρπζαξθία ,ε νζηενπφξσζε, ε ππέξηαζε, γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο αλνζνεμαξαηψκελνπο θαξθίλνπο, θαζψο θαη γηα ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Οη 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο θαζηζηηθήο δσήο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ πξφθιεζε ηεο 

αξξψζηηαο. Ζ άζθεζε επεξεάδεη άκεζα ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεμία. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο έγηλε κε ηε βνήζεηα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

θηηάμακε. Σν ζπκπέξαζκα πνπ ζέινπκε λα βγάινπκε είλαη ην πφζν ζεκαληηθή είλαη  

άζθεζε γηα ηελ θαιή πγεία ηνπ αλζξψπνπ . 

 
Πξόινγνο 

 

Με ηε καθξφρξνλε θαη ζπζηεκαηηθή άζθεζε, (φπσο θαη κε ηε ζθιεξή ζσκαηηθή εξγαζία), 
νη κχεο ηνπ ζψκαηνο ηζρπξνπνηνχληαη, απαιιάζζνληαη απφ ην πεξηηηφ ιίπνο, 

κνξθνπνηνχληαη, δίλνληαο ράξε θαη νκνξθηά ζην αλζξψπηλν παξάζηεκα. Ζ ηζρπξνπνίεζε 
ησλ κπψλ έρεη έλα πνιχ πξαθηηθφ απνηέιεζκα : θάλεη ην άηνκν ηθαλφ λα έρεη άλεζε ζηηο 

θαζεκεξηλέο ζσκαηηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδεη θάζε 
πξφζζεην πξφβιεκα κε επθνιία. Σν άηνκν γίλεηαη παξαγσγηθφ ρσξίο λα θνπξάδεηαη 
ππεξβνιηθά θη απηφ ην γεκίδεη κε απηνεθηίκεζε θαη ηθαλνπνίεζε, ζπλαηζζήκαηα ηφζν 

αλαγθαία γηα ηε ςπρηθή καο πγεία.  
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Κυρίωσ μέροσ 

 

Πξνπόλεζε κε ηκάληεο: Ση απνηειέζκαηα έρεη θαη ζε 

πνηνπο απεπζύλεηαη; 

Σελ ηειεπηαία 10εηία, έλα κφλν πξντφλ εμνπιηζκνχ γπκλαζηηθήο έρεη θαηαθέξεη λα 

«εηζβάιιεη», λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα, αιιά θαη λα θαζηεξσζεί νινθιεξσηηθά ζηνλ θφζκν 
ηνπ fitness : Οη ηκάληεο πξνπόλεζεο. 

Οη πεγέο αλαθέξνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο πξνπφλεζεο πξσηνεκθαλίζηεθε γχξσ ζην 
1800, ρξεζηκνπνηψληαο αξρηθά σο κέζν εμάξηεζεο ηα ζρνηληά.  

ήκεξα, πεξίπνπ 200 ρξφληα αξγφηεξα, βξίζθεηαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο 

άζιεζεο. Σα ζρνηληά έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζε ηκάληεο, ζε θάπνηνπο πξνζηέζεθαλ 
ειαηήξηα θαη ηξνραιίεο, αλαπηχρζεθαλ ηερληθέο θαη δνκήζεθε αζθεζηνιόγην. Πιένλ 

απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν άζθεζεο, πνπ παξέρεη ζηνπο αζθνχκελνπο πςεινύ 

επηπέδνπ πξνπνλήζεηο. 

Ση κπνξνύκε, όκσο, λα πεηύρνπκε κε ηελ πξνπόλεζε κε ηκάληεο; Πνηα είλαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα; Είλαη θαηάιιειε γηα όινπο;  

Απιόηεηα θαη επρξεζηία  

Οη ηκάληεο είλαη κηα απιή θαηαζθεπή κε ρακειφ θφζηνο. Μπνξεί λα ηνπο απνθηήζεη ν 
νπνηνζδήπνηε, λα ηνπο κεηαθέξεη εχθνια θαη λα πξνπνλεζεί θπξηνιεθηηθά νπνπδήπνηε. 

Γελ είλαη ππεξβνιή λα πνχκε φηη κε ηνπο ηκάληεο θνπβαιάο ζηελ ηζάληα ζνπ… «έλα 

νιόθιεξν γπκλαζηήξην». 

 

 

http://www.askisi.eu/proponisi/699-proponisi-me-imantes-ti-apotelesmata-exei-kai-se-poius-apefthinete
http://www.askisi.eu/proponisi/699-proponisi-me-imantes-ti-apotelesmata-exei-kai-se-poius-apefthinete
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Αληηζηάζεηο 

Ζ πξνπφλεζε κε ηκάληεο βαζίδεηαη ζε αζθήζεηο ελδπλάκσζεο κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο. 
Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζψκαηνο ζε ζρέζε κε ην έδαθνο, ε δπζθνιία απμάλεηαη ή 

κεηψλεηαη. Έηζη ην επίπεδν δπζθνιίαο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα επίπεδα ηνπ θάζε 
αζιεηή. 

Μπτθή αληνρή – θπθιηθά πξνγξάκκαηα ελδπλάκσζεο 

Οη ηκάληεο είλαη ηδαληθνί γηα πξνπφλεζε κπτθήο αληνρήο θαη θπθιηθά πξνγξάκκαηα 
ελδπλάκσζεο. Ζ δπλαηφηεηα γηα γξήγνξε ελαιιαγή αζθήζεσλ, ε εχθνιε πξνζαξκνγή 
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δπζθνιίαο θαζψο θαη ην πινχζην αζθεζηνιφγην, θαζηζηά ηνπο 

ηκάληεο θνξπθαίν πξντόλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

Μέγηζηε δύλακε - ππεξηξνθία 

Ζ κέγηζηε κπτθή δχλακε δε κπνξεί λα βειηησζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη νη κχεο δε κπνξνχλ 
λα «κεγαιψζνπλ» ηδηαίηεξα απφ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο πξνπφλεζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ απαηηείηαη παξαγσγή 80 – 100% ηεο κέγηζηεο κπτθήο δχλακεο, 
εληάζεηο πνπ δε κπνξνύλ λα παξαρζνύλ απφ ηηο αζθήζεηο κε ηνπο ηκάληεο. 

 

Ελδπλάκσζε θεληξηθνύ ηκήκαηνο ζώκαηνο (ππξήλαο)  

Ζ πξνπφλεζε κε ηκάληεο παξέρεη ηδαληθά εξεζίζκαηα ζην ζψκα, ψζηε λα βειηηζηνπνηήζεη 

ηε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηε δύλακε ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ζψκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα 
ησλ αζθήζεσλ νη θνηιηαθνί, νη ξαρηαίνη θαζψο θαη κηα ζεηξά άιισλ ζεκαληηθψλ κπψλ 
«δνπιεχνπλ» γηα λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ην ζψκα. Απνηέιεζκα: κία δπλαηή θαη 

ιεηηνπξγηθή ζπνλδπιηθή ζηήιε. 

Είλαη γηα όινπο; 

Όρη! Ζ πξνπφλεζε κε ηνπο ηκάληεο δελ είλαη θαηάιιειε γηα φινπο. Άλζξσπνη πνπ έρνπλ 
πξνβιήκαηα ζηε κέζε, πφλνπο ζηνλ απρέλα, πξνβιήκαηα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, θαθή 

ζηάζε ζψκαηνο θ.α. δελ πξέπεη λα πξνπνλνχληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, δηφηη κπνξεί λα 
επηδεηλψζνπλ ην πξφβιεκά ηνπο. Δπίζεο, νη αζθνχκελνη πνπ πξέπεη λα θάλνπλ 
απνθαηάζηαζε θάπνηνπ ηξαπκαηηζκνχ θαιφ είλαη λα επηιέμνπλ θάπνηα άιιε κέζνδν 

άζθεζεο. 

 

Είλαη θαηάιιειε πξνπόλεζε γηα αξράξηνπο;  

Όρη! Οη ηκάληεο έρνπλ απαηηεηηθό αζθεζηνιφγην. Απαηηνχλ θαιφ έιεγρν ηνπ ζψκαηνο, 
ηζνξξνπία, δπλαηέο αξζξώζεηο θαη ζπληνληζκό. Όια απηά ηα ζηνηρεία δχζθνια ηα 

δηαζέηεη έλαο αξράξηνο. Ζ άζθεζε πξέπεη πάληα λα ππαθνχεη ζηελ αξρή ηεο 
πξννδεπηηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία μεθηλάκε απφ ηα εχθνια απμάλνληαο 

πξννδεπηηθά ηε δπζθνιία (θαη ε πξνπφλεζε απηή δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα εχθνια).  
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Μπνξώ λα μεθηλήζσ πξνπόλεζε κε ηκάληεο ρσξίο ηε βνήζεηα γπκλαζηή; 

Όρη! Ζ γπκλαζηηθή κε ηκάληεο, γηα λα γίλεηαη ζσζηά, κε αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθά 

απαηηεί εθπαίδεπζε απφ θάπνηνλ εηδηθφ (ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξψηεο 3-4 πξνπνλήζεηο). 

 

Καθή ζηάζε ζώκαηνο: Όια όζα πξέπεη λα γλσξίδεηε! 

 

Σν ζψκα καο απνηειείηαη απφ πνιιά δηαθνξεηηθά ηκήκαηα φπσο ηα γφλαηα, ε ιεθάλε, ε 
ζπνλδπιηθή ζηήιε, ν απρέλαο θ.α. ε ηδαληθέο ζπλζήθεο, φια απηά ηα ηκήκαηα είλαη 

απφιπηα «επζπγξακκηζκέλα» κεηαμχ ηνπο, εμαζθαιίδνληαο ηελ θαιή ζηάζε θαη ηελ 

θαιαηζζεζία ηνπ ζώκαηνο. 

 

Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε θαιή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο;  

Ζ θαιή ζηάζε πξνζθέξεη ειθπζηηθόηεξε εμσηεξηθή εκθάληζε θαη απνηειεί ην ζεκέιην 
ιίζν γηα ηε κπνζθειεηηθή πγεία ηνπ ζψκαηνο. Πξνζηαηεύεη απφ νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα 
φπσο πφλνη ζηε κέζε, ζηνλ απρέλα θηι., θαη θαζηζηά ην ζψκα ιεηηνπξγηθό θαη απνδνηηθό 

ηφζν ζηελ άζθεζε, φζν θαη ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Από ηη πξνθαιείηαη ε θαθή ζηάζε;  

Όια ηα ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο καδί απνηεινχλ κία «αιπζίδα». Ο θάζε θξίθνο ηεο αιπζίδαο 
εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ επφκελν θαη απφ ηνλ πξνεγνχκελν θξίθν. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ 

«ραιάζεη» έλα ηκήκα ηνπ ζψκαηνο, ην πξφβιεκα κεηαθέξεηαη αιπζηδσηά θαη ζηα 
ππφινηπα ηκήκαηα.  

 

Απηή αθξηβψο είλαη ε ινγηθή ηεο θαθήο ζηάζεο. Ζ αηηία πνπ ζπλήζσο πξνθαιεί ηελ θαθή 
ζηάζε είλαη ε αλειαζηηθόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ κπψλ. Οη κχεο κνηάδνπλ κε «ιάζηηρα» ηα 

νπνία φηαλ δελ έρνπλ ηελ ειαζηηθφηεηα πνπ πξέπεη ραιάλε ηελ «αιπζίδα» ηνπ ζψκαηνο, 
πξνθαιψληαο ηηο ιαλζαζκέλεο ζηάζεηο. 

 

Ζ αλειαζηηθφηεηα ησλ κπψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην πξφβιεκα, κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε 
θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπ αηφκνπ (π.ρ. πνιύσξε νξζνζηαζία ή θαζηζηηθή ζέζε), ζηελ 
έιιεηςε άζθεζεο, ζηελ «θαθήο πνηόηεηαο» άζθεζε, θαζψο θαη ζε θιεξνλνκηθνύο 

παξάγνληεο. 

http://www.askisi.eu/sumvoules/708-kaki-stasi-somatos-ola-oso-prepei-na-gnorizete
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Βειηηώλεηαη ε θαθή ζηάζε; 

Ζ απάληεζε είλαη φηη ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο (έσο 30-35 εηψλ) βειηηψλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ. ηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο ζπλήζσο ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο είλαη κηθξφηεξα, φκσο 
θαη πάιη ε βειηίσζε ζα είλαη εκθαλήο. 

 

Πσο κπνξώ λα βειηηώζσ ηε ζηάζε κνπ;  

Σν πξψην βήκα γηα ηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο είλαη ν κπνζθειεηηθόο έιεγρνο ηνπ ζψκαηνο 
απφ έλαλ εμεηδηθεπκέλν θαζεγεηή θπζηθήο αγσγήο. Ο έιεγρνο απηφο απνζαθελίδεη ηελ 

αηηία πνπ πξνθαιεί ηε ιαλζαζκέλε ζηάζε, δίλνληαο παξάιιεια ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 
γηα ην ζψκα. 

 

Σν δεχηεξν -θαη νπζηαζηηθφηεξν- βήκα είλαη λα αθνινπζήζεηε έλα πξόγξακκα 

δηαηάζεσλ! Οη δηαηάζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο κχεο (αλάινγα ηελ πεξίπησζε) είλαη ε ιύζε 
ζηελ θαθή ζηάζε. Δίλαη απηέο πνπ ζα δψζνπλ ειαζηηθφηεηα ζηνπο κχεο πνπ «ραιάλε» ηελ 

αιπζίδα. 

 

Όπσο φινη νη πξνπνλεηηθνί ζηφρνη, έηζη θαη ε δηφξζσζε ηεο ζηάζεο απαηηεί ρξόλν, 
επηκνλή θαη ζπληήξεζε. Σν απνηέιεζκα φκσο ζα ζαο δηθαηψζεη γηαηί θαιύηεξε ζηάζε 

ζώκαηνο ζεκαίλεη θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο. 
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ηίβνο 

 

 

Ο ζηίβνο είλαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε «θιαζηθφο αζιεηηζκφο». Σν βαζηθφ άζιεκα ησλ αγψλσλ ηεο 

αξραίαο Διιάδνο έρεη απνθιεζεί «βαζηιηάο ησλ νιπκπηαθψλ αζιεκάησλ», αθνχ ζηνπο ζχγρξνλνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο απνηειεί ην «θπξίσο πηάην». ρεδφλ φια η' αζιήκαηα εκπεξηέρνπλ θάπνην 

απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηίβνπ. Αθφκε θαη νη θνιπκβεηέο ζηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο πξνεηνηκαζίαο 

ηνπο, ζηελ έλαξμε ηεο πξνπνλεηηθήο πεξηφδνπ, ηξέρνπλ. ηίβνο αξρή ησλ πάλησλ, ινηπφλ.  

Σα νθέιε ηεο ελαζρόιεζεο ησλ παηδηώλ κε ηνλ θιαζηθό αζιεηηζκό  

πγθεθξηκέλα ε ελαζρφιεζε κε ηνλ ζηίβν: 

- γπκλάδεη αξκνληθά θαη ζρεκαηίδεη ην ζψκα ζηα "αξραηνειιεληθά πξφηππα" 

- νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο θαζαξήο κπτθήο κάδαο θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνχ ιίπνπο 

- πξνιακβάλεη ηελ ππαλάπηπμε νξηζκέλσλ κπψλ θαη κπτθψλ νκάδσλ, ιφγσ ηεο θπζηθφηεηαο ησλ 

θηλήζεσλ 

- βειηηψλεη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αξζξψζεσλ 

- πξνιαβαίλεη ηελ πξφσξε θζνξά ηνπ ζηεξηθηηθνχ θαη θηλεηηθνχ κεραληζκνχ 

-απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θαξδηνθπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο  

Αθφκε δελ πξέπεη λα μερλνχκε θαη ηηο ζεηηθέο ζπλζεκαηηθέο θαη ςπρηθέο επηδξάζεηο ηνπ θιαζηθνχ 

αζιεηηζκνχ. Δθδειψλεηαη κε ηε κνξθή απμεκέλεο απηνπεπνίζεζεο, απνθαζηζηηθφηεηαο, επηκνλήο, 

πεηζαξρίαο θαη ηθαλφηεηαο.  

 

Σέινο,  κε ην ζηίβν ηα παηδηά ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα, ε 

νπνία: 

·        Θα ρξεηάδεηαη λα ηξέμνπλ.  

·        Θα ρξεηάδεηαη λα βάιινπλ δχλακε 

·        Θα ρξεηάδεηαη λα ζπλερίζνπλ γηα πνιχ ψξα ζε θάπνηα δηαδηθαζία, πνχ απαηηεί κπτθφ 

έξγν. 
 

 

Κνιύκβεζε 
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ΙΣΟΡΙΑ ΚΟΛΤΜΒΗΗ 

 

Η κολφμβθςθ εκτιμικθκε από τθν αρχαιότθτα ωσ μζςο θπζηθήο άζθεζεο θαη ςπραγσγίαο. 

Οη αξραίνη Έιιελεο ήηαλ ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηελ θνιπκβεηηθή ηέρλε, φπσο 

καξηπξνχλ νη ακθνξείο θαη νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ 1600 πΥ πνπ βξέζεθαλ. Ωζηφζν ην 

άζιεκα ηεο θνιχκβεζεο δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηα επίζεκα αγσλίζκαηα ησλ αξραίσλ 

Οιπκπηαθψλ αγψλσλ. 

Οη πξψηνη θνιπκβεηηθνί φκηινη δεκηνπξγνχληαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην 1837, φπνπ θαη 

μεθηλάλε νη πξψηνη θνιπκβεηηθνί αγψλεο. Οη πεξηζζφηεξνη θνιπκβεηέο θνιπκπνχζαλ ηελ 

πξφζζηα θνιχκβεζε θαη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο. 

Οη αξραίνη Έιιελεο ήηαλ ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηελ θνιπκβεηηθή ηέρλε, φπσο 

καξηπξνχλ νη ακθνξείο θαη νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ 1600 πΥ πνπ βξέζεθαλ. Ωζηφζν ην 

άζιεκα ηεο θνιχκβεζεο δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηα επίζεκα αγσλίζκαηα ησλ αξραίσλ 

Οιπκπηαθψλ αγψλσλ. 

Οη πξψηνη θνιπκβεηηθνί φκηινη δεκηνπξγνχληαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην 1837, φπνπ θαη 

μεθηλάλε νη πξψηνη θνιπκβεηηθνί αγψλεο. Οη πεξηζζφηεξνη θνιπκβεηέο θνιπκπνχζαλ ηελ 

πξφζζηα θνιχκβεζε θαη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο. 

σκαηηθή Άζθεζε θαη Τγεία 

ΤΧΝΟΣΗΣΑ , ΔΙΑΡΚΕΙΑ , ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΩΡΑ 

 

Γηα λα έρεη νπζηαζηηθά νθέιε ε θνιχκβεζε, θαιφ είλαη λα πεγαίλεηε ζην θνιπκβεηήξην 

δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα ή θαη ηξεηο αλ απηφ είλαη δπλαηφ. ε θάζε επίζθεςε ε δηάξθεηα 

ηεο άζθεζεο κέζα ζην λεξφ θαιφ είλαη λα θηάλεη ηα 30 ιεπηά. Ζ θαηαιιειφηεξε ψξα γηα 

θνιχκβεζε είλαη ην πξσί, πνπ ην ζψκα είλαη πην μεθνχξαζην. Αλ δελ ππάξρεη απηή ε 

δπλαηφηεηα, κπνξείηε λα πάηε ζην θνιπκβεηήξην ην απφγεπκα κεηά ηε δνπιεηά 

θξνληίδνληαο λα έρνπλ πεξάζεη 4 ψξεο απφ ην ηειεπηαίν πιήξεο γεχκα 
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ΕΤΕΡΓΕΣΙΚΗ ΔΡΑΗ ΣΟ ΩΜΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ 

 

Με ηελ ζπζηεκαηηθή θνιχκβεζε νη κχεο πνπ απαξηίδνπλ ην κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα 

δπλακψλνπλ θαη απνθηνχλ κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα, ελψ δηνξζψλνληαη θαη νη βιάβεο πνπ 

πξνθαιεί ε θαζηζηηθή δσή ζην γξαθείν θαη ην ζπίηη. Δπίζεο, ε θνιχκβεζε βνεζά λα 

ππνρσξήζνπλ νη πφλνη απφ ηηο παζήζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηφπηλ 

βειηηψλεη ηελ αλαπλεπζηηθή ηθαλφηεηα θαη ηνλψλεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Ωο 

αεξφβην άζιεκα, ε θνιχκβεζε επηηαρχλεη ηηο θαχζεηο θαη θαίεη ζεξκίδεο, ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηελ απψιεηα βάξνπο. Γηα λα απμεζνχλ νη θαχζεηο, ε θνιχκβεζε απαηηεί ζσζηή 

ηερληθή ψζηε λα γίλεηαη ζσζηά ε ελαιιαγή ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ ζηελ θίλεζε θαη λα 

είλαη ξπζκηθή ε αλαπλνή 

 

 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΣΤΛ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΑΘΗΗ 

 

 

 

 

 

 

ΜΤΟΚΕΛΕΣΙΚΕ ΠΑΘΗΕΙ 
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Γηα φζνπο ππνθέξνπλ απφ κπνζθειεηηθέο παζήζεηο ηνπ θνξκνχ (ζηελ πιάηε, ηε κέζε ή ηνλ 

απρέλα), καθξάλ θαηαιιειφηεξν ζηπι είλαη ην χπηην. Κη απηφ γηαηί ε θνιχκβεζε ζε χπηηα 

ζέζε γπκλάδεη εληαηηθά ηνπο αληηβαξηθνχο κχεο ηνπ ζψκαηνο πνπ αδξαλνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Γεχηεξε θαηά ζεηξά επηινγή γηα φζνπο έρνπλ κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα 

θνξκνχ είλαη ην ειεχζεξν ζηπι θνιχκβεζεο, ελψ ην πξφζζην ζηπι θνιχκβεζεο 

αληεδείθλπηαη γηαηί δνξίδεη ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ππνρξεψλνληαο παξάιιεια ζε 

ππεξέθηαζε ηνλ ηαιαηπσξεκέλν απφ ηελ εξγαζία ζην θνκπηνχηεξ απρέλα. 

 

ΜΤΟΚΕΛΕΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΚΡΩΝ 

Γηα φζνπο ππνθέξνπλ απφ κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα ησλ άθξσλ, κε πξψην θαη θχξην ην 

ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα ζπληζηάηαη θαηαξρήλ ην ειεχζεξν ζηπι θνιχκβεζεο, ελψ 

ζπκπιεξσκαηηθά ελδείθλπηαη θαη ε θνιχκβεζε ζε χπηην ζηπι. Ζ θνιχκβεζε ζε πξφζζην 

ζηπι αληελδείθλπηαη γηαηί αζθεί πίεζε ζηνλ θαξπφ  

 

 

ΤΠΕΡΒΑΡΑ ΑΣΟΜΑ 
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 Γηα ηνπο ππέξβαξνπο θαη πάιη ην χπηην είλαη ην θαηαιιειφηεξν ζηπι θνιχκβεζεο θαζψο 

γπκλάδεη ηνπο αγχκλαζηνπο αληηβαξηθνχο κχεο θαη απνζπκθνξίδεη ηελ πίεζε πνπ δέρεηαη ε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε. Δπίζεο, ε θνιχκβεζε ζε χπηηα ζέζε ηζηψλεη ηελ πιάηε θαη θξαηά ζηελ 

ζσζηή ζέζε ηνλ απρέλα. Αλ ηα ππέξβαξα άηνκα δελ έρνπλ κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα 

(πξάγκα αζχλεζεο) κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θνιπκπψληαο ζε ειεχζεξν ζηπι θαη ζε πξφζζην 

πνπ γπκλάδεη πεξηζζφηεξν ηα άθξα (ρέξηα-πφδηα). 

 

σκαηηθή Άζθεζε θαη Τγεία  

Ζ αληίιεςε γηα ηελ σθέιεηα απν ηε ζσκαηηθή άζθεζε είλαη δηαδεδνκέλε ζε φιν ην θφζκν. 
Απηφ ηνπιάρηζηνλ ππνδειψλνπλ ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο ζηα ζρνιεία, ν 
κεγάινο αξηζκφο αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη ε επξεία ελαζρφιεζε αλζξψπσλ κέζεο θαη 

κεγάιεο ειηθίαο κε ηε γπκλαζηηθή θαη ηα ζπνξ, θαζψο επίζεο θαη ε ηεξάζηηα αλάπηπμε ηεο 
βηνκεραλίαο αζιεηηθψλ εηδψλ. 

ήκεξα κε ηε ρξήζε ησλ κεραληθψλ κέζσλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηηο εξγαζίεο 
ηνπο, κε ηε θαηαλάισζε κεγάιεο πνζφηεηαο ηξνθίκσλ, κε ηελ αλαγθαζηηθή δηαβίσζε ζε 

πνιππιεζή αζηηθά θέληξα κε ρακειφ ζπληειεζηή πξαζίλνπ, ην ζσκαηηθφ βάξνο απμάλεη, 
νη ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηνξίδνληαη θαη σο θπζηθφ επαθφινπζν εκθαλίδνληαη αζζέλεηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε απηφ ην ηξφπν δσήο. 

Δίλαη πιένλ απν φινπο απνδεθηφ, πσο ε άζθεζε φρη κφλν δηαηεξεί θαη βειηηψλεη έλα πγηέο 
ζψκα, αιιά ζεξαπεχεη θαη έλα ζψκα πνπ πάζρεη, θαζψο θαη κηα ςπρή πνπ ζπκπάζρεη κε ην 
ζψκα. Με άιια ιφγηα, ην κήλπκα ηεο άζθεζεο δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηνπο πγηείο, αιιά 

θαη ζηνπο πάζρνληεο αλζξψπνπο, κε ζθνπφ λα πξνιακβάλνληαη νη αζζέλεηεο θαη λα 
βειηηψλνληαη δηάθνξεο λνζεξέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ άζθεζε είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εξέζηζκα γηα ηελ νκαιή θαη ζπκκεηξηθή αλάπηπμε ηνπ 

κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζψκαηφο καο απν ηε γέλλεζή καο σο ηε πιήξε ζσκαηηθή 
καο σξηκφηεηα. 

Με ηε καθξφρξνλε θαη ζπζηεκαηηθή άζθεζε, (φπσο θαη κε ηε ζθιεξή ζσκαηηθή εξγαζία), 

νη κχεο ηνπ ζψκαηνο ηζρπξνπνηνχληαη, απαιιάζζνληαη απν ην πεξηηηφ ιίπνο, 
κνξθνπνηνχληαη, δίλνληαο ράξε θαη νκνξθηά ζην αλζξψπηλν παξάζηεκα. Ζ ηζρπξνπνίεζε 
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ησλ κπψλ έρεη έλα πνιχ πξαθηηθφ απνηέιεζκα : θάλεη ην άηνκν ηθαλφ λα έρεη άλεζε ζηηο 
θαζεκεξηλέο ζσκαηηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδεη θάζε 

πξφζζεην πξφβιεκα κε επθνιία. Σν άηνκν γίλεηαη παξαγσγηθφ ρσξίο λα θνπξάδεηαη 
ππεξβνιηθά θη απηφ ην γεκίδεη κε απηνεθηίκεζε θαη ηθαλνπνίεζε, ζπλαηζζήκαηα ηφζν 

αλαγθαία γηα ηε ςπρηθή καο πγεία.  

Έρνπκε δχν εηδψλ ζσκαηηθήο άζθεζεο: ηελ ηζνηνληθή ή θηλεηηθή άζθεζε φπσο π.ρ. 
πεξπάηεκα, ηξέμηκν, πνδειαζία, κπάζθεη, πνδφζθαηξν, ηέληο, ρνξφο, θνιχκβεζε θαη ηελ 
ηζνκεηξηθή ή ζηαηηθή άζθεζε φπσο π.ρ. άξζε βαξψλ, πάιε, θσπειαζία, ζαιάζζην ζθη, 

ρεηξνιαβή, ειαηήξηα.  

Με ηελ ηζνηνληθή άζθεζε απμάλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα παξάγεη θάπνην 
κεραληθφ έξγν, βειηηψλνληαη ηα αληαλαθιαζηηθά θαη ην άηνκν εκθαλίδεηαη κε έλα σξαίν 

παξνπζηαζηηθφ γεκάην ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία.  

Καηά ηελ ηζνκεηξηθή άζθεζε, κέζα ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ε αξηεξηαθή πίεζε 
αλεβαίλεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα θαη δελ κπνξεί λα γίλεη ηφζν γξήγνξε πξνζαξκνγή ηεο 

θπθινθνξίαο θαη εκπινπηηζκφο κε νμπγφλν ηνπ αίκαηνο, πνπ πεξλάεη απν ηνπο πλεχκνλεο 
γηα λα ην πξνζθέξεη άθζνλν ζηνπο αζθνχκελνπο κχεο. Άιισζηε θαηά ηελ άζθεζε π.ρ. 
άξζε βάξνπο, αλαπλέεη θαιά ν αζθνχκελνο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο πνιιέο θαη βαζεηέο 

αλαπλνέο ηνπ δξνκέαο πνπ θάλεη θηλεηηθή άζθεζε.  

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη ηζνκεηξηθέο αζθήζεηο δελ σθεινχλ ηφζν ηε θαξδηά θαη ηηο αξηεξίεο 
θαη αθφκε πεξηζζφηεξν κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλεο ζε ππεξηαζηθά άηνκα ιφγσ απφηνκεο 

ππεξβνιηθήο αχμεζεο ηεο πίεζεο. 

Οθέιε ηαθηηθήο άζθεζεο 

Θέιεηε λα  αηζζάλεζηε θαιχηεξα , λα έρεηε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα, αθφκε θαη λα δήζεηε 
πεξηζζφηεξν; Ζ ηαθηηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζα ζαο βνεζήζεη λα ηα πεηχρεηε φια απηά, 

αιιά θαη αθφκε πεξηζζφηεξα. Σα νθέιε ηεο ηαθηηθήο ζσκαηηθήο άζθεζεο είλαη ηφζα θαη 
ζεκαληηθά , πνπ δχζθνια θαλείο κπνξεί λα ηα παξαβιέςεη. Καη θπζηθά, ηα νθέιε ηεο 

άζθεζεο κπνξείηε λα ηα απνιαχζεηε κφλν εζείο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία , ην θχιν ή 
ηελ πξφηεξε θπζηθή ζαο θαηάζηαζε. Υξεηάδεζηε λα κάζεηε θαη άιια πξνθεηκέλνπ λα 
πεηζηείηε; Ρίμηε κηα καηηά ζηνπο 5 ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ε άζθεζε κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηε δσή ζαο. 

 

1. Καιύηεξνο έιεγρνο ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο. 

Ζ ηαθηηθή άζθεζε κπνξεί λα πξνιάβεη ηελ αχμεζε βάξνπο ή λα βνεζήζεη ζηε δηαηήξεζε 

κηαο απψιεηαο βάξνπο. Όηαλ αζθείηαη θαλείο, θαηαλαιψλεη ζεξκίδεο. Όζν πςειφηεξε είλαη 

ε έληαζε ηεο άζθεζεο, ηφζεο πεξηζζφηεξεο είλαη νη θαηαλαιηζθφκελεο ζεξκίδεο. Αθφκε 

φκσο θαη εάλ δελ έρεηε ην ρξφλν λα γπκλαζηείηε θαλνληθά, κε κηθξέο αιιαγέο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ζαο –ρξεζηκνπνηψληαο γηα παξάδεηγκα ηηο ζθάιεο αληί γηα ην αζαλζέξ- 

κπνξείηε λα είζηε ζίγνπξνη πσο εμαζθαιίδεηε ην ειάρηζην ηεο εκεξήζηαο θπζηθήο ζαο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

http://www.eatwell.gr/tag/%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82/
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2. Μεησκέλνο θίλδπλνο ρξόλησλ λνζεκάησλ. 

Αλεζπρείηε γηα ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα; Θέιεηε λα απνθχγεηε ηελ πςειή αξηεξηαθή 

πίεζε; Αλεμάξηεηα απφ ην ζσκαηηθφ ζαο βάξνο, ε ηαθηηθή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα απμάλεη 

ηα επίπεδα ηεο HDL – ρνιεζηεξφιεο (ηεο ιεγφκελεο “θαιήο”), ελψ αληίζεηα κεηψλεη ηα 

επίπεδα ησλ επηβιαβψλ ηξηγιπθεξηδίσλ. Δπηπιένλ, βειηηψλεη ηε ξνή ηνπ αίκαηνο κέζα ζηα 

αηκνθφξα αγγεία. Έηζη, κπνξείηε λα αλεζπρείηε ιηγφηεξν γηα ην εγθεθαιηθφ, ην 

κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν, ην ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2, ηελ θαηάζιηςε, δηάθνξνπο ηχπνπο 

θαξθίλνπ θαη ηελ αξζξίηηδα.  

3. Βειηίσζε ηεο δηάζεζεο. 

Αηζζάλεζηε πσο ρξεηάδεζηε κία “έλεζε” θαιήο δηάζεζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο; αο 

θαηαβάιιεη ην άγρνο ηεο εκέξαο; Μία πξνπφλεζε ζην γπκλαζηήξην ή έλα 

30ιεπην γξήγνξν πεξπάηεκα κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη. Ζ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα δηεγείξεη 

ηελ παξαγσγή δηάθνξσλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηνλ εγθέθαιν πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αίζζεκα 

ηεο επθνξίαο θαη ηεο ραιάξσζεο. ηγά ζηγά παξάιιεια, αηζζάλεζηε θαιχηεξα θαη κε ηελ 

εκθάληζή ζαο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζή ζαο.  

 

4. Ελίζρπζε ηεο επεμίαο. 

Αηζζάλεζηε λα ζαο θνπξάδνπλ ππέξ ην δένλ απιέο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

είλαη νη δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ ή ηα ςψληα; Ζ ηαθηηθή ζσκαηηθή αχμεζε ελδπλακψλεη ηνπο 

κπο θαη βειηηψλεη ηελ παξνρή νμπγφλνπ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνπο ηζηνχο, κε 

απνηέιεζκα ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί πην απνδνηηθά. Καη φηαλ ε θαξδηά 

θαη νη πλεχκνλεο ιεηηνπξγνχλ ζην 100% ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ηφηε ε θνχξαζε πνπ ζα 

αηζζάλεζηε γεληθά ζα είλαη ζεκαληηθά κεησκέλε. 

 

5. Βειηίσζε ηνπ ύπλνπ. 

Αληηκεησπίδεηε δπζθνιίεο ζηνλ χπλν; Ζ άζθεζε ζα ζαο βνεζήζεη λα θνηκάζηε πην εχθνια 

ή/ θαη γξήγνξα θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. Απιά, πξνζπαζήζηε λα κελ αζθήζηε πνιχ 

αξγά ην βξάδπ, δηφηη ε ππεξέληαζε πνπ κπνξεί λα αηζζάλεζηε ακέζσο κεηά, ίζσο νδεγήζεη 

ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα. 

 

5 + 1 Λόγνη γηα λα αγαπήζεηο ηηο πνιεκηθέο ηέρλεο 

                    
 

1. ΓΤΜΝΑΖΕΘ ΩΜΑ ΚΑΘ ΠΝΕΤΜΑ 

http://www.eatwell.gr/tag/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/
http://www.eatwell.gr/tag/%CF%83%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://www.eatwell.gr/tag/%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/
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Λφγσ ηεο θίλεζεο θαη ηεο θχζεο ηνπο, νη πνιεκηθέο ηέρλεο-θάζε είδνπο -γπκλάδνπλ 

αξκνληθά θαη νκνηφκνξθα νιφθιεξν ην ζψκα θαη ζπληεινχλ ζεκαληηθά ζηελ άξηηα 

ζσκαηηθή πγεία θαη φρη κφλν. Αλαπηχζζνπλ επηπιένλ- ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο -ηελ 

ειαζηηθφηεηα θαη ηελ επιπγηζία. Λφγσ ηεο θηινζνθίαο ηνπο θαιιηεξγνχλ παξάιιεια ην 

πλεχκα ηνπ αζθνχκελνπ κέζα απφ αζθήζεηο δηαινγηζκνχ πνπ βειηηψλνπλ ηε ζπγθέληξσζε 

θαη ηελ δηαρείξηζε άγρνπο θαη ζηξεο. 

2. ΥΑΝΕΘ ΒΑΡΟ 

Οη πνιεκηθέο ηέρλεο, ιεηηνπξγνχλ σο επί ην πιείζηνλ αεξφβηα. Γειαδή ε εμάζθεζε ζε 

απηέο γίλεηαη κέζσ ηεο αεξφβηαο πξνπφλεζεο πνπ πξνθαιεί πξνζαξκνγέο πνπ βειηηψλνπλ 

ηελ κεηαθνξά νμπγφλνπ ζηνπο κχεο, ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο γαιαθηηθνχ νμένο, 

ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ απνκάθξπλζεο ηνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ιίπνπο σο 

θαχζηκεο χιεο ηφζν ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζεο αιιά αθφκε θαη κεηά απφ απηήλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη είλαη κηα ηδαληθή κέζνδνο γηα λα ράζεηο ιίπνο ζρεηηθά εχθνια θαη άξα θαη ην 

πεξηηηφ βάξνο θαη λα ην δηαηεξήζεηο ρσξίο δηαηξνθηθέο ζπζίεο θαη επηβιαβήο δίαηηεο. 

πλεπαθφινπζα, απνηξέπεη ηε ζπζζψξεπζε ιίπνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε 

δηαηξνθή θαη ζπληειεί ζηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. 

3. ΜΠΟΡΕΘ ΝΑ ΤΝΕΥΘΕΘ ΓΘΑ ΠΑΝΣΑ 

 

Δλψ ηα πεξηζζφηεξα αζιήκαηα έρνπλ κηα ειηθηαθή εκεξνκελία ιήμεο θαη κεηά απφ θάπνηα 

ρξφληα είλαη αξθεηά δχζθνιν λα βειηησζείο ή θαη λα ζπλερίζεηο λα αζρνιείζαη, νη 

πνιεκηθέο ηέρλεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξνζθέξνπλ βειηίσζε φζν κεγαιψλεηο θαη 

απνθηάο εκπεηξία, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ελαζρφιεζε πνπ κπνξεί 

λα ζε ζπληξνθεχεη γηα πάληα θαη ηαπηφρξνλα λα βειηηψλεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. 
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4. ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΝΑ ΔΗΑΗ ΚΟΡΤΦΑΗΟ 

Πνηέ θαλείο δε ζα αμηψζεη απφ ζέλα επηδφζεηο. Γελ ρξεηάδεηαη λα είζαη πξσηαζιεηήο, λα 

θάλεηο πξσηαζιεηηζκφ αλ δελ ην ζέιεηο ή λα πξέπεη λα πεηχρεηο έλαλ ζθνπφ ή ζηφρν αλ δελ 

ην ρξεηάδεζαη. Μπνξείο λα βειηηψλεζαη κε ηνπο δηθνχο ζνπ πξνζσπηθνχο ξπζκνχο, ρσξίο 

θακία εμσηεξηθή πίεζε γηα επίδνζε.  

5. ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΩΜΑΣΟΣΤΠΟ 

Οη πνιεκηθέο ηέρλεο είλαη εμαηξεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα θάζε ζσκαηφηππν. Σίπνηα δελ ζε 

εκπνδίδεη λα αζρνιεζείο κε ηηο πνιεκηθέο ηέρλεο, αθφκα θαη αλ είζαη βξαρχζσκνο, 

εχζσκνο, αδχλαηνο ή φρη. Ζ απφδνζή θαη ε εθκάζεζε, δελ επεξεάδεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε απφ ην ζσκαηφηππν.  

6. ΓΔ ΜΔΣΡΑΔΗ ΣΟ ΦΤΛΟ 
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17 ιόγνη γηα λα παίμεηε ηέληο 

Ο πεξηνξηζκφο ηνπ θχινπ, επίζεο δελ έρεη θακία ζεκαζία, αθνχ ε δχλακε δελ είλαη ην 

κπζηηθφ εθκάζεζεο ησλ πνιεκηθψλ ηερλψλ, αιιά ε ηερληθή θαη ε ζηξαηεγηθή. 

Όλοι ζχουµε ακοφςει ότι το τζνισ αναφζρεται ωσ "άκλθμα για µια ηωι". Αλλά, είναι αυτι 

θ πραγματικότθτα; 

Σφµφωνα µε τοφσ παγκοςµίου φιµθσ επιςτιµονεσ από διάφορουσ επιςτθμονικοφσ 

κλάδουσ, δεν υπάρχει καµία αμφιβολία ότι το τζνισ µπορεί να βελτιϊςει τθ γενικι υγεία 

ςασ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ ψυχικισ και ςωµατικισ κατάςταςθσ ςασ. 

Εδϊ είναι τα γεγονότα: 

• Οι άνκρωποι που ςυμμετζχουν ςτο τζνισ τρεισ ϊρεσ ανά εβδομάδα ςε µζτρια ζνταςθ  

μειϊνουν ςτο µιςό τον κίνδυνο κανάτου από οποιαδιποτε αιτία, ςφµφωνα µε τον Dr. 

Ralph Paffenbarger, ο οποίοσ µελζτθςε πάνω από 10.000 άτοµα για 20 χρόνια.  

• Επειδι το τζνισ απαιτεί εγριγορςθ και τακτικι ςκζψθ, µπορεί να δθμιουργιςει νζεσ  

ςυνδζςεισ μεταξφ των νεφρων του εγκεφάλου και ζτςι να επιτφχει τθ ςυνεχι ανάπτυξθ 

του, ανζφεραν οι επιςτιμονεσ ςτο Πανεπιςτιμιο του Ιλλινόισ. 

• Το ανταγωνιςτικό τζνισ καίει περιςςότερεσ κερµίδεσ από ό, τι το αερόμπικ, θ 

ποδθλαςία, ςφµφωνα µε µελζτεσ πάνω ςτθν δαπάνθ κερµίδων ςτον ακλθτιςµό.  

Με αυτά τα δεδομζνα, ςασ παρακζτουμε 34 ειδικοφσ  λόγουσ για τουσ οποίουσ κα πρζπει 

να παίηεται τακτικά! Γιατί να παίξετε τζνισ; 

Λόγοι Φυςικισ κατάςταςθσ. 

Το τζνισ ενιςχφει: 

1. Τθν αερόβια γυμναςτικι και τθν καφςθ λίπουσ, τθ βελτίωςθ τθσ καρδιαγγειακισ 

φυςικισ κατάςταςθσ ςασ και τθ διατιρθςθ ςασ ςε υψθλότερα επίπεδα ενζργειασ.  

2. Τθν αναερόβια γυμναςτικι, προςφζροντασ ςφντοµεσ, ζντονεσ εκριξεισ κατά τθ 

διάρκεια ενόσ πόντου που ακολουκείται από ανάπαυςθ, θ οποία βοθκά τουσ µυσ να 

χρθςιμοποιοφν το οξυγόνο αποτελεςματικότερα.  

3. Τθν δυνατότθτα να επιταχφνετε, τα ςπριντ, τα άλµατα και άλλα.  

4. Το εκρθκτικό πρϊτο βιµα από κζςθ αναµονισ, γριγορο χρόνο αντίδραςθσ και ζκρθξθ 

ςε δράςθ. 

5. Τθν ταχφτθτα µζςα από µια ςειρά δεξιά-αριςτερά και πάνω και πίςω ςπριντ για να 

κυνθγιςετε τθν µπάλα. 
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6. Τθν δφναµθ ςτα πόδια µζςα από εκατοντάδεσ ξεκινιματα και ςταματιματα για να 

φτάςετε ςτθν µπάλα. 

7. Το γενικό ςυντονιςµό του ςϊµατοσ δεδομζνου ότι πρζπει να προχωριςουμε ςε κζςθ 

και ςτθ ςυνζχεια να προςαρµόςουµε το πάνω µζροσ του ςϊµατοσ µασ (κορµό) για να 

χτυπιςουμε τθν µπάλα µε επιτυχία. 

8. Τον κινθτικό ζλεγχο µζςα από τθν κίνθςθ και το χτφπθµα τθσ µπάλασ-ικανότθτεσ που 

απαιτοφν τον ζλεγχο των μεγάλων μυϊκϊν οµάδων ςασ. 

9. Τθν ακριβι κίνθςθ, λόγω τθσ χριςθσ χτυπθμάτων αφισ, όπωσ το γωνιακό βολζ, τα 

drop shots και τα lobs. 

10. Τθν ευκινθςία µε τον καταναγκαςµό ςασ για να αλλάξετε κατεφκυνςθ ζωσ και πζντε 

φορζσ ςε 10 δευτερόλεπτα κατά τθ διάρκεια ενόσ τυπικοφ πόντου.  

11. Τθν δυναµικι ιςορροπία ανάµεςα ςε εκατοντάδεσ αλλαγζσ κατεφκυνςθσ  και το 

χτφπθµα ςτο τρζξιµο.  

12. Cross-training µζςω ενόσ ςωµατικά απαιτθτικοφ ακλιµατοσ, που είναι διαςκεδαςτικό 

για τουσ ακλθτζσ που ειδικεφονται ςε άλλα ακλιματα. 

13. Βοθκά ςτθν αντοχι των οςτϊν και τθν πυκνότθτα των οςτϊν ςτουσ νζουσ παίκτεσ, 

αλλά και ςτθν πρόλθψθ τθσ οςτεοπόρωςθσ ςε παλαιότερουσ παίκτεσ. 

14. Το ανοςοποιθτικό ςφςτθµα, το οποίο προωκεί τθ γενικι υγεία, τθ φυςικι κατάςταςθ 

και τθν αντοχι µασ ςε αςκζνειεσ. 

15. Τισ διατροφικζσ µασ ςυνικειεσ µε τθν κατανάλωςθ κατάλλθλων τροφϊν πριν από τον  

αγϊνα ζτςι ϊςτε να υπάρχει ςωςτι παραγωγι ενζργειασ αλλά και µετά από τον αγϊνα 

για τθν ςωςτι αποκατάςταςθ. 

16. Τον ςυντονιςµό χεριϊν-µατιϊν, γιατί κρίνουµε ςυνεχϊσ το χρονικό διάςτθµα µεταξφ 

τθσ µπάλασ και τθσ ρακζτασ κακϊσ και το κατάλλθλο ςθµείο επαφισ. 

17. Τθν ευελιξία λόγω του ςυνεχοφσ τεντϊµατοσ και των ελιγµϊν που πραγματοποιοφμε 

για να επιςτρζψουμε τθν µπάλα ςτον αντίπαλό µασ. 

Είναι να απορεί κανείσ που οι επιςτιμονεσ και οι γιατροί ςε όλο τον κόςµο κεωροφν το 

τζνισ ωσ τθν πιο υγιεινι δραςτθριότθτα ςτθν οποία µπορείτε να ςυμμετζχετε; Ενϊ άλλα 

ακλιματα µποροφν να προςφζρουν εξαιρετικά οφζλθ για τθν υγεία και μερικά µποροφν 

να προωκιςουν τθν ψυχικι και ςυναιςκθτικι ανάπτυξθ, κανζνα δεν µπορεί να 

ανταγωνιςτεί µε το τζνισ ςτθν παροχι ςυνολικισ ςωµατικισ, διανοθτικισ και 

ςυναιςκθµατικισ υγείασ ςε αυτοφσ που παίηουν. 
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Όλα αυτά τα πλεονεκτιματα κακιςτοφν τζνισ το ιδανικό άκλθµα για τα παιδιά, ϊςτε να 

το µάκουν από µικρι θλικία. Ποιοσ γονζασ δεν κα ικελε τα παιδιά του να ζχουν τα  

πλεονεκτιματα αυτά όςο μεγαλϊνουν; 

Και, δεν είναι ποτζ πολφ αργά για τουσ ενιλικεσ όλων των θλικιϊν να ξεκινιςουν µε το 

παιχνίδι του τζνισ. Το ανκρϊπινο ςφςτθµα µπορεί να εκπαιδευτεί και να βελτιωκεί ςε 

κάκε ςτάδιο τθσ ηωισ. Το κλειδί είναι να αρχίςετε να παίηετε τϊρα για να αξιοποιιςετε 

ςτο ζπακρο τα οφζλθ αυτά ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ ςασ. 

Σξόπνη γηα λα γπκλαζηείηε απνδνηηθά ζην ζπίηη 

 

Δπηινγέο αεξνβηθψλ αζθήζεσλ ζην ζπίηη 

- Αλεβνθαηέβαζκα ζηηο ζθάιεο 

- ρνηλάθη 

- Αλεβάζκαηα θαη θαηεβάζκαηα ησλ πνδηψλ ελαιιάμ πάλσ ζε έλα θνπηί (φζν πην ςειφ 

είλαη ην θνπηί, ηφζν θαιχηεξα απνηειέζκαηα έρεηο) 

- χλζεηεο αζθήζεηο γηα ηνλ θνξκφ θαη ηα πφδηα 

   Απηέο είλαη νη επηινγέο είλαη θαιχηεξν λα δνπιεχνληαη αλάκεζα ζηα δηαιιείκαηα άιισλ 

αζθήζεσλ (γηα πεξίπνπ κηζφ ή έλα ιεπηφ, ζπλδπαζκέλεο έπεηηα κε έλα ιεπηφ μεθνχξαζεο), 

θαη είλαη ηδαληθέο γηα γπκλαζηηθή ζην ζπίηη θαζψο είλαη γξήγνξεο θαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθέο. 

Άικαηα 

Γηα λα δνπιέςεηο ηνπο γινπηνχο θαη ηνπο ηεηξαθέθαινπο θάλε κηα ζεηξά απφ απφηνκα 

άικαηα. Δπαλέιαβε κέρξη λα θάλεηο 10 κε 15 επαλαιήςεηο γηα θάζε ζεη.     

 

Πιεπξηθή αλύςσζε  

Απηή ε πνιχ κηθξή αιιά έληνλε θίλεζε γπκλάδεη ηνπο ψκνπο.  

Παηήζηε πάλσ ζην ιάζηηρν ή ηε ισξίδα πθάζκαηνο κε ηα γφλαηα 

ραιαξά θαη ηα ρέξηα δίπια ζηα πιεπξά ζαο. Κξαηψληαο ηηο 2 άθξεο, 

γπξίζηε ηα ρέξηα ζαο έηζη ψζηε νη παιάκεο ζαο λα «θνηηάλε» ηελ 

κπξνζηηλή πιεπξά ησλ κεξψλ ζαο. θίμηε ηνπο θνηιηαθνχο ζαο κπο.  

Δηζπλεχζηε θαη, θαζψο εθπλέεηε, αλεβάζηε αξγά ηα ρέξηα ζαο 

νξηδφληηα κέρξη ην χςνο ησλ ψκσλ, θξαηψληαο κε ηηο γξνζηέο ζαο 

θιεηζηέο ηηο άθξεο ηνπ ιάζηηρνπ ή ηνπ πθάζκαηνο (φπσο θαίλεηαη ζην 

ζθίηζν). θίμηε ηνπο θνηιηαθνχο ζαο.  

Κξαηεζείηε ζε απηή ηε ζέζε γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηεβάζηε αξγά ηα ρέξηα ζαο κέρξη ηελ αξρηθή ζέζε. Απηή είλαη κία επαλάιεςε.  
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Καζηζηό ζηξίςηκν θνξκνύ  

Ζ άζθεζε απηή εληζρχεη ηελ θαιή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, «ζκηιεχεη» ηε κέζε θαη δπλακψλεη 

ηνπο θνηιηαθνχο κπο. Δπίζεο, ηνλψλεη ηνπο κπο πνπ ζηεξίδνπλ ην θάησ κέξνο ηεο πιάηεο.  

Καζίζηε ζην πάησκα κε ηα γφλαηα ειαθξά ιπγηζκέλα θαη ηα ρέξηα ηελησκέλα κπξνζηά 

ζαο, κε ηε κηα παιάκε λα θξαηάεη ηνλ αληίζεην θαξπφ. πξψμηε 

ηελ θνηιηά ζαο πξνο ηα κέζα. Κνηηάηε πάλσ απφ ηα δάρηπιά ζαο.  

Γείξεηε ειαθξά πξνο ηα πίζσ θαη θαζψο θάλεηε απηή ηελ θίλεζε, 

ζηξέςηε ην πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηφο ζαο πξνο ηα δεμηά. Μείλεηε 

ζε απηή ηε ζέζε γηα 5΄΄ θαη ζηε ζπλέρεηα γπξίζηε ζηελ αξρηθή 

ζέζε. Δπαλαιάβεηε, απηή ηε θνξά φκσο ζηξίβνληαο ην ζψκα ζαο 

πξνο ηα αξηζηεξά. 

 

Φηάλνληαο ηηο κχηεο ησλ πνδηψλ  

Με απηή ηελ θίλεζε ζα δπλακψζεηε ηνπο 

άλσ θνηιηαθνχο ζαο. 

Ξαπιψζηε αλάζθεια, κε ηα ρέξηα ηελησκέλα ζηνλ αέξα, 

θξαηψληαο έλα κπνπθαιάθη λεξφ. Αλεβάζηε ηα πφδηα ζαο 

ηελησκέλα πξνο ην ηαβάλη, έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ γσλία 90 

κνηξψλ κε ην πάησκα. Δηζπλέεηε θαη εθπλέεηε ζηαδηαθά θαζψο 

πηέδεηε ηελ θνηιηά ζαο πξνο ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε. Αλεβάζηε 

αξγά ηνλ θνξκφ ζαο, πιεζηάδνληαο ηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ζαο. 

εθψζηε ην θεθάιη θαη ηνπο ψκνπο απφ ην πάησκα, 

«δνπιεχνληαο» ηνπο θνηιηαθνχο ζαο (φπσο θαίλεηαη ζην 

ζθίηζν).  

Φηάζηε φζν ςειφηεξα κπνξείηε, κε ζηφρν λα αθνπκπήζεηε 

ηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ζαο, θξαηψληαο ηα ρέξηα ζαο 

ηελησκέλα. Σν κπνπθάιη πξέπεη λα παξακέλεη ζηαζεξφ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο. Υαιαξψζηε. Απηή είλαη κία 

επαλάιεςε.  

 

Η άζθεζε ησλ θνηιηαθώλ  
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Ζ άζθεζε απηή «δνπιεχεη» θάζε ζεκείν ησλ θνηιηαθψλ κπψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηελ 

εθηειείηε ζσζηά. Σν «θιεηδί» είλαη ε ρξήζε ηεο αλαπλνήο.  

Ξαπιψζηε ζην πάησκα, κε ηα πφδηα ζαο ςειά, ηα γφλαηα λα ζρεκαηίδνπλ γσλία 90 κνηξψλ 

κε ην πάησκα θαη ηηο παηνχζεο δίπια-δίπια. Κξαηήζηε ην άλνηγκα ησλ γνλάησλ ζην 

θάξδνο ησλ γνθψλ. Σνπνζεηήζηε έλα κπνπθαιάθη λεξφ αλάκεζα ζηα γφλαηα. 

Δηζπλεχζηε. Με ηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ ζαο λα αθνπκπάλε ηα απηηά ζαο θαη ηνπο αγθψλεο 

πξνο ηα έμσ, εθπλεχζηε θαζψο ζεθψλεηε ην θεθάιη θαη ηελ πιάηε πξνο ηα γφλαηα (δείηε 

ηελ εηθφλα). Βεβαησζείηε φηη νη θνηιηαθνί κχεο είλαη ζθηγκέλνη. Κάληε ηελ θίλεζε αξγά - 

αλεβείηε θαη θαηεβείηε κεηξψληαο κέρξη ην ηέζζεξα. Απηή είλαη κία επαλάιεςε.  

 

Η γέθπξα  

Ζ θίλεζε απηή δπλακψλεη ηνπο ππειηθνχο θαη ηνπο 

θνηιηαθνχο κπο, αιιά θαη ην θάησ κέξνο ηεο πιάηεο, 

ελψ βνεζά λα απνθηήζεηε ζθηρηνχο γινπηνχο.  

Ξαπιψζηε αλάζθεια, κε ηα γφλαηα ιπγηζκέλα  

θαη ηηο παηνχζεο λα παηάλε ζην πάησκα. Σα ρέξηα ζαο 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην πιάη, κε ηηο παιάκεο 

ζηξακκέλεο πξνο ην ηαβάλη. Δηζπλεχζηε. Δθπλεχζηε, 

ελψ ζθίγγεηε ηνπο κπο ησλ γινπηψλ, κεηαθέξεηε ην 

βάξνο ζαο πξνο ηηο θηέξλεο θαη ζεθψλεηε αξγά ηνπο 

γνθνχο απφ ην πάησκα, κε ίζηα ηελ πιάηε.  

Κξαηήζηε ζεθσκέλνπο ηνπο γνθνχο, ψζηε λα επζπγξακκίζεηε ην ζψκα ζαο απφ ηα γφλαηα 

κέρξη ην πάλσ κέξνο ηνπ θνξκνχ. ηε ζπλέρεηα, ζεθψζηε ην έλα πφδη απφ ην πάησκα -κε 

ηα δάρηπια ησλ πνδηψλ λα δείρλνπλ πξνο ην ηαβάλη- θαη θξαηεζείηε ζε απηή ηε ζέζε γηα 2-

3΄΄ (φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα). Βεβαησζείηε φηη ζθίγγεηε ηνπο θνηιηαθνχο θαη ηνπο 

γινπηνχο ζαο.  

Δπηζηξέςηε ζηελ αξρηθή ζέζε, επαλαιάβεηε κε ην άιιν πφδη θαη ζηε ζπλέρεηα θαηεβάζηε 

αξγά ηνπο γνθνχο ζαο ζην πάησκα. Απηή είλαη κία επαλάιεςε.  

 

Καζίζκαηα  

Ζ άζθεζε απηή «δνπιεχεη» ηνπο απαγσγνχο θαη ηνπο 

ηεηξαθέθαινπο ησλ πνδηψλ, ελψ δπλακψλεη ηνπο γινπηνχο. Γέζηε 

έλα ιάζηηρν ή χθαζκα γχξσ απφ ηα πφδηα ζαο, ιίγν θάησ απφ ηηο 

γάκπεο, θαη ζηαζείηε κε ηα πφδηα αλνηρηά ζην θάξδνο ησλ γνθψλ. 

Σεληψζηε ηα ρέξηα κπξνζηά ζαο. Νηψζηε ην βάξνο ζηηο θηέξλεο. 

Δηζπλεχζηε θαη κεηά εθπλεχζηε ιπγίδνληαο ηα γφλαηα, ζαλ λα 

πξφθεηηαη λα θαζίζεηε ζε θαξέθια (φπσο δείρλεη ε εηθφλα), θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεληψζηε θαη πάιη ηα πφδηα. Κξαηήζηε ηελ πιάηε ζαο ζε 

επζεία γξακκή. εθψζηε ην έλα πφδη ζηα πιάγηα - φρη πνιχ ςειά 

θαη έρνληαο ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζήο ζαο. Υακειψζηε ην πφδη ζαο 

θαη επαλαιάβεηε ην θάζηζκα, ηεληψλνληαο θαη ζεθψλνληαο ην 

αληίζεην πφδη. Απηή είλαη κηα επαλάιεςε.  
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Κσπειαζία 

 

 

Κσπειαζία ή ερεζία, νλνκάδεηαη ν ηξφπνο θίλεζεο ησλ θσπήιαησλ ιέκβσλ ζε πδάηηλε 

επηθάλεηα (ζάιαζζα ιίκλε πνηακφ). Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ ζθαθψλ, δηαηξείηαη ζε 4 

βαζηθά είδε: θιαζηθή, ιατθή, κε θαλφ θαη κε κνλφμπιν. 

Ζ θιαζηθή θσπειαζία, σο άζιεκα, γίλεηαη κε εηδηθά ζθάθε, πνπ έρνπλ νιθσηά ζέικαηα 

(θηλεηνχο πάγθνπο) θαη θνξεηνχο ζθαξκνχο πνπ ζηεξεψλνληαη ζηα πιεπξά. Ζ ιατθή 

θσπειαζία εθηειείηαη κε ζθάθε πνπ έρνπλ αθίλεηα ζέικαηα (ζηαζεξνχο πάγθνπο) θαη 

ζηαζεξνχο ζθαξκνχο ζηεξεσκέλνπο ζηα πιεπξά. Ζ θσπειαζία κε θαλφ γίλεηαη κε ζθάθε 

εηδηθνχ ηχπνπ (θαλφ), φπνπ ν θσπειάηεο ρεηξίδεηαη δίπιαην, αζηεξέσην θνππί. ηελ 

θσπειαζία κε κνλφμπιν, θσπειαηνχλ κε κνλφπιαην θνππί θαη ζηέθνληαη γνλαηηζηνί ζην 

έλα πφδη. Ζ ζπζηεκαηηθή άζθεζε ζηελ θσπειαζία αλαπηχζζεη ην κπτθφ ζχζηεκα, 

δπλακψλεη ηελ θαξδηά, ηνπο πλεχκνλεο θαη ην λεπξηθφ ζχζηεκα. 

 

Ουέλη του Μπάσκετ 
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Οη κπαζθεηκπνιίζηεο είλαη από ηνπο πην γπκλαζκέλνπο αζιεηέο ζπλνιηθά θαη απηφ δελ 

είλαη ηπραίν. Γε ζα αλαθεξζνχκε ζηελ αηνκηθή γπκλαζηηθή πνπ αθνινπζεί ν θάζε αζιεηήο 
(π.ρ. βάξε, ηξέμηκν θιπ.) γηα λα κπνξεί λα αληεπεμέξρεηαη φηαλ έξρεηαη ε ψξα ησλ αγψλσλ 

(ζε φπνην επίπεδν θαη αλ αλαθεξφκαζηε) αιιά ζηελ εθγύκλαζε πνπ παξέρεη ην κπάζθεη 

απηό θαζεαπηό.  
 

Σν κπάζθεη είλαη κηα αεξόβηα άζθεζε πνπ γπκλάδεη θάζε νκάδα κπψλ. Πεξηιακβάλεη 
ηξέμηκν, ην νπνίν παξέρεη γπκλαζηηθή ζηνπο κπο ησλ πνδηώλ, ν ρεηξηζκφο ηεο κπάιαο θαη 

νη ακπληηθέο πξνζπάζεηεο απαηηνχλ θηλήζεηο απφ ηνπο  κπο ησλ ρεξηώλ, ελψ νδεγεί ζε 
ελδπλάκσζε θαη ησλ θνηιηαθώλ θαη ξαρηαίσλ κπψλ αθνχ πξφθεηηαη γηα έλα άζιεκα 
επαθήο θαη απηνί είλαη νη κχεο ζηνπο νπνίνπο αζθείηαη ζσκαηηθή πίεζε ζε κηα πξνζσπηθή 

«κνλνκαρία».  
 

Όκσο δελ είλαη κφλν ζε επίπεδν κπψλ ηα νθέιε απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην κπάζθεη. Θα 
πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη, γεληθά, η ζωμαηική άζκηζη είναι η πιο ακραία επιβάρσνζη ποσ 
ανηιμεηωπίζει ηο ζώμα καηά ηη διάρκεια ηης καθημερινής ηοσ ζωής. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο 

έληνλνπ πξνγξάκκαηνο άζθεζεο, ην ζψκα πξέπεη λα δηελεξγήζεη ηαρείεο θαη 
νινθιεξσκέλεο θπηηαξηθέο θαη φξγαλν-ζπζηεκαηηθέο πξνζαξκνγέο, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη 

ηηο κεηαβνιηθέο, ζεξκηθέο θαη ειεθηξνιπηηθέο απαηηήζεηο ηνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθέο είλαη 
θαη νη πην βξαδείεο πξνζαξκνγέο ζηε ζσκαηηθή άζθεζε, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εβδνκάδσλ θαη κελψλ κεηά απφ επαλαιακβαλφκελα πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ καθξνρξφληα ελαζρφιεζε κε ην κπάζθεη παξέρεη θαη ηνπο δύν 

ηύπνπο πξνζαξκνγήο ηνπ ζψκαηνο, βνεζψληαο ηειηθά ζην λα αλαπηπρζνχλ αληίζηαζε 

ζηελ θφπσζε, κέγηζηε πξφζιεςε νμπγφλνπ θαη θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ 
ζπζηήκαηνο.  
 

Πεξλψληαο ζηε γπκλαζηηθή πνπ πξνζθέξεη έλαο ηππηθφο αγψλαο, εάλ απνκνλψζνπκε θαη 
θαηαηάμνπκε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί έλαο κπαζθεηκπνιίζηαο ζηε δηάξθεηά 

ηνπ, ζα πξέπεη λα παξνκνηάζνπκε ην κπάζθεη κφλν κε έλα άζιεκα, ην θαηεμνρήλ πνπ 
ζεσξείηαη φηη παξέρεη ηελ θαιχηεξε εθγχκλαζε: ην δέθαζιν.   
 

Γηα λα κηιήζνπκε θαη κε αξηζκνχο: έλαο αζιεηήο πνπ παίδεη, γηα παξάδεηγκα, 20 ιεπηά ζε 
έλαλ αγψλα, ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζα ηξέμεη πεξίπνπ 2 ρηιηόκεηξα, ηα 

νπνία, φκσο, δελ κπνξνχλ θαλ λα παξνκνηαζηνχλ κε έλαλ δξφκν ηαρχηεηαο, αθνχ πεξίπνπ 
ηα κηζά (θάπνπ 1 ρηιηφκεηξν ή θαη πεξηζζφηεξν) ν αζιεηήο ζα ην δηαλχζεη ζηε κέγηζηε 

αηνκηθή ηαρύηεηά ηνπ! Δπηπιένλ, δελ είλαη έλα ζπλερφκελν ηξέμηκν πξνζαξκνγήο, 

αιιά κηθξά ζπξηλη ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν θαη ζε απνζηάζεηο πνπ ζπάληα μεπεξλνχλ ηα 6 
κέηξα ηε θνξά. Σα παξαπάλσ κεηαθξάδνληαη ζε θάπνπ 150 εθθηλήζεηο (ηηο πεξηζζφηεξεο 
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θνξέο βίαηεο) θαη, ζαθψο, ηζάξηζκεο απηφκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο.  
 

Δπηπξνζζέησο, ζηνλ ίδην, ππνζεηηθφ, ρξφλν ζπκκεηνρήο ησλ 20 ιεπηψλ, ν 
κπαζθεηκπνιίζηαο ζα επηρεηξήζεη γχξσ ζηα 30-40 άικαηα ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα ζνπη 

(ελ ζηάζεη ή ελ θηλήζεη), γηα ξηκπάνπλη ή ηάπα ή αθφκε θαη γηα θιέςηκν, αθνχ κηαο ηέηνηαο 
πξνζπάζεηαο πξνεγείηαη ζπλήζσο έλα εθξεθηηθό πάηεκα. Καη γηα λα αλαθέξνπκε θάηη 
πνιχ ζεκαληηθφ, ν κηζφο ρξφλνο ζπκκεηνρήο ελφο παίθηε είλαη ζηελ άκπλα, ζηα 2/3 

πεξίπνπ ηνπ νπνίνπ κηιάκε γηα αηνκηθά καξθαξίζκαηα ηα νπνία ζπλεπάγνληαη ηε γλσζηή 
ακπληηθή ζέζε ηνπ εκηθαζίζκαηνο κε ηα ιπγηζκέλα γφλαηα πνπ είλαη αξθεηά επίπνλε.  

 
Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ζαθέο φηη ην κπάζθεη είλαη κία νινθιεξσκέλε άζθεζε θαη 
κία πιήξεο γπκλαζηηθή. Αλ αλαινγηζηνχκε ηηο  ώξεο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο 

πξνπόλεζεο πνπ πεξλνχλ νη επαγγεικαηίεο αζιεηέο, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη δελ 
πξέπεη λα πξνθαιεί εληχπσζε πφζνη επαγγεικαηίεο κπαζθεηκπνιίζηεο έρνπλ εληππσζηαθφ 

θνξκί. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνλίζνπκε φηη νη αξηζκνί πνπ αλαθέξακε αληηζηνηρνχλ ζε κηα 
ππνζεηηθή ζπκκεηνρή 20 ιεπηψλ. Οπφηε δε ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ραξαθηεξίζνπκε 
«ππεξαζιεηέο» παίθηεο φπσο ν Ννβίηζθη ζηελ Δζληθή Γεξκαλίαο (34 ιεπηά κ.ν. ζην 

πεξζηλφ Δπξσκπάζθεη), νη Γηακαληίδεο θαη Γθξηξ ησλ «αησλίσλ» (31 ιεπηά ζηελ πεξζηλή 
Δπξσιίγθα) ή ν Κφκπη Μπξάηαλη ζηνπο Λέηθεξο (39 ιεπηά ζηελ πεξζηλή θαλνληθή 

πεξίνδν).  
 
Σέινο, γηα κηα ηππηθή πξνπφλεζε κε παηρλίδη κπάζθεη, πνπ αθνξά είηε επαγγεικαηίεο, είηε 

ηνλ θάζε ηππηθφ άλζξσπν πνπ αζρνιείηαη εξαζηηερληθά κε ην άζιεκα ζηνλ ειεχζεξφ ηνπ 
ρξφλν, έρεη ππνινγηζηεί φηη, γηα θάζε κηζή ψξα άζιεζεο, νδεγεί ζηελ απψιεηα 160-270 

(αλάινγα, θπξίσο, κε ηελ έληαζε) ζεξκίδσλ.  
 
Σν κπάζθεη, ινηπφλ, εθηφο απφ ην φηη είλαη έλα φκνξθν θαη ελδηαθέξνλ άζιεκα παξέρεη 

θαη κία νινθιεξσκέλε θαη άξηηα γπκλαζηηθή. Σν πιήξεο παθέην κε δπν ιφγηα! 
 

 

πκπέξαζκα 

Δίλαη πιένλ απ΄ φινπο απνδεθηφ, πσο ε άζθεζε φρη κφλν δηαηεξεί θαη βειηηψλεη έλα πγηέο 
ζψκα, αιιά ζεξαπεχεη θαη έλα ζψκα πνπ πάζρεη, θαζψο θαη κηά ςπρή πνπ ζπκπάζρεη κε ην 
ζψκα. Με άιια ιφγηα, ην κήλπκα ηεο άζθεζεο δελ απεπζχλεηαη κφλν ζηνπο πγηείο, αιιά 
θαη ζηνπο πάζρνληεο αλζξψπνπο, κε ζθνπφ λα πξνιακβάλνληαη νη αζζέλεηεο θαη λα 

βειηηψλνληαη δηάθνξεο λνζεξέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ άζθεζε είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εξέζηζκα γηα ηελ νκαιή θαη ζπκκεηξηθή αλάπηπμε ηνπ 
κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ζψκαηφο καο απν ηε γέλλεζή καο σο ηε πιήξε ζσκαηηθή 

καο σξηκφηεηα. 

 

Επίινγνο 

Με ηε καθξφρξνλε θαη ζπζηεκαηηθή άζθεζε, (φπσο θαη κε ηε ζθιεξή ζσκαηηθή εξγαζία), 
νη κχεο ηνπ ζψκαηνο ηζρπξνπνηνχληαη, απαιιάζζνληαη απν ην πεξηηηφ ιίπνο, 
κνξθνπνηνχληαη, δίλνληαο ράξε θαη νκνξθηά ζην αλζξψπηλν παξάζηεκα. Ζ ηζρπξνπνίεζε 

ησλ κπψλ έρεη έλα πνιχ πξαθηηθφ απνηέιεζκα : θάλεη ην άηνκν ηθαλφ λα έρεη άλεζε ζηηο 
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θαζεκεξηλέο ζσκαηηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδεη θάζε 
πξφζζεην πξφβιεκα κε επθνιία. Σν άηνκν γίλεηαη παξαγσγηθφ ρσξίο λα θνπξάδεηαη 

ππεξβνιηθά θη απηφ ην γεκίδεη κε απηνεθηίκεζε θαη ηθαλνπνίεζε, ζπλαηζζήκαηα ηφζν 
αλαγθαία γηα ηε ςπρηθή καο πγεία.  
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