
 Πώς μπορούμε να πείσουμε τα παιδιά να 

γυμνάζονται; 
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Γιατί να γυμνάζεται κανείς; 



Γιατί να γυμνάζεται κανείς; 



Γιατί να γυμνάζεται κανείς; 



Γιατί να γυμνάζεται κανείς; 



Γιατί να γυμνάζεται κανείς; 



Γιατί να γυμνάζεται κανείς; 



Γιατί γυμνάζομαι; 

 Για να γίνει πρωταθλητής /τρια; 

 Για να διατηρώ τα κιλά μου; 

 Γιατί αισθάνομαι καλύτερα; 

 Για να είμαι με τους φίλους μου; 

 



Τι συμβαίνει όταν δεν γυμνάζομαι; 



Ο τρόπος ζωής…. 

Κάπνισμα 

Αλκοόλ 

Έλλειψη 
άσκησης 

Παχυσαρκία 

Άγχος 



 1 στους 3 δεν γυμνάζεται εντελώς. 

 Μόνο 1.5 στους 10 έχουν επαρκή 
συμμετοχή (60 λεπτά, τουλάχιστον για 3 
φορές την εβδομάδα) σε φυσικές 
δραστηριότητες 

 Ο καθιστικός τρόπος ζωής είναι 
εντονότερος στα κορίτσια. 

 Περίπου 1 στα 3 παιδιά ήταν παχύσαρκα 
 



Σοβαρές ασθένειες 

Καρκίνος 

Έμφραγμα 

Εγκεφαλικό Διαβήτης 

Οστεοπόρωση 



Διαβήτης 



 Τύπου 1: μειωμένη 
παραγωγή ινσουλίνης 

 Τύπου 2: Μειωμένη 
ευαισθησία οργάνων του 
σώματος στην ινσουλίνη 

 

 

 

Διαβήτης 

Ινσουλίνη 

Πάγκρεας 

Συκώτι 
Μυς     

Παραγωγή 
Γλυκόζης 

Λιπαρά οξέα Γλυκόζη στο αίμα     



Hu et al. New England J Medicine 

2001 



Τρόπος ζωής και διαβήτης…. 

Κάπνισμα 

Αλκοόλ 

Έλλειψη 
άσκησης 

Παχυσαρκία  
Χοληστερόλη  

Άγχος 

Χ  >3!  

Χ 2 

< 3 φορές την εβδομάδα 

Υπέρταση 
Κληρονομικότητα 

Χ 2 



Αρτηριοσκλήρυνση 



Η ασθένεια 

Σταδιακά οι αρτηρίες 
που παρέχουν αίμα στην 
καρδιά «στενεύουν» και 
μειώνεται η παροχή Ο2: 
 
•Πίεση 
•Αρρυθμίες 
•Έμφραγμα 
 





Τρόπος ζωής και έμφραγμα… 

Κάπνισμα 

Αλκοόλ 

Έλλειψη 
άσκησης 

Παχυσαρκία 

Άγχος Χ 2 

Χ 2 

Χ 2 

Χ 2.5 



Age-adjusted mortality rates in healthy men categorized by level of fitness.  

Myers J Circulation. 2003;107:e2-e5 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Τι είδους άσκηση;  
 Δια βίου: 

 

 Τρείς φορές την εβδομάδα 

 1 ώρα γρήγορο περπάτημα  

 30-40 λεπτά χαλαρό jogging 

 

 Αερόβια εντός και εκτός γυμναστηρίου 

 

 



Καρκίνος 



 Η παθολογική αύξηση 
κυττάρων που 
εμποδίζει την 
λειτουργία ζωτικών 
οργάνων 



Τρόπος ζωής και καρκίνος…. 

Κάπνισμα 

Αλκοόλ 

Έλλειψη 
άσκησης 

Παχυσαρκία  
Χοληστερόλη  

Άγχος 

Περιβάλλον 

Γενετικοί 

Έλλειψη 
άσκησης 

Παχυσαρκία  
Χοληστερόλη  

Άγχος 

Ιοί 

Κληρονομικότητα 

Έλλειψη άσκησης 
Παχυσαρκία  
Χοληστερόλη  

Ορμόνες 



Τρόπος ζωής και καρκίνος 

Κάπνισμα 

Αλκοόλ 

Έλλειψη 
άσκησης 

Παχυσαρκία  
Χοληστερόλη  

Άγχος 

Χ  2  

Χ 2 

Χ  3-4 

Υπέρταση 
Κληρονομικότητα 

Bernstein L, AACR Education Book 2008:225-231 (2008) 

Tardon A, et al. Cancer Causes Control 2005;16:389–

97 

Kroenke CH, et al. J Clin Oncol 2005;23:1370–8 



Incidence of invasive CRC according to behavioral risk factors and MBI 

Howard RA et al, Cancer Causes Control. 2008 Nov;19(9):939-53 





Sanchez et al. BMC Research Notes 2012, 5:312 

Colonic findings according  

to exercise history 

at least one hour of weekly 

exercise 



Άσκηση & Καρκίνος 

Μειώνει το λίπος 
(καρκίνος 

οργάνων της 
κοιλίας) 

Μειώνει το 
σάκχαρο (πολλά 
είδη καρκίνου) 

Μειώνει ορμονική 
δραστηριότητα 

(μαστού, 
ενδομητρίου, 

προστάτη) 

Friedenreich CM, et al. J Nutr 132:3456-3464, 2002. 



Τι είδους άσκηση; 
 5 ώρες την εβδομάδα 

πριν τα 40 χρόνια 

 Για κάθε ώρα άσκησης 
ο κίνδυνος μπορεί να 
μειωθεί έως και 6% 

 Συνολικά, ο κίνδυνος 
επανεμφάνισης 
μειώνεται έως και 50% 

 Πιο έντονη άσκηση 
μειώνει τον κίνδυνο 
περισσότερο 

Bernstein L, AACR Education Book 2008:225-231 

(2008) 
Meyerhardt JA, et al. J Clin Oncol 

2006;24:3535–41  



Οστεοπόρωση 



ΥΓΙΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 



Τρόπος ζωής και οστεοπόρωση 

Κάπνισμα 

Αλκοόλ 

Έλλειψη 
άσκησης 

Παχυσαρκία 

Έλλειψη Βιτ “”D” 

Άγχος 

Σημαντική αύξηση  

Δεν έχει αποδειχθεί 

Σε νεαρή ηλικία 

Αρνητική επίδραση 





Πιθανότητα εκδήλωσης οστεοπόρωσης 

Rozental et al. Clin Orthop Relat Res. Jul 2010; 468(7): 1765–1772. 



Δεν μας αφορά! Είμαστε νέοι!: Λάθος! 

20 ετών 60 ετών   70 ετών 



Σύγκριση τένις – με αρχάριους 

Measured variable
a
 Side-to-side difference (%) Player-to-control 

difference Players (N = 12) Controls (N = 12) 

Proximal humerus 

BMC (mg) 21.7 (9.4) 0.9 (3.1) 20.8
d
 

Tot.Ar (mm
2
) 15.8 (12.4) 0.5 (6.7) 15.3

c
 

M.Cav.Ar (mm
2
) 18.5 (21.8) −1.6 (14.3) 20.1

b
 

Co.Ar (mm
2
) 11.7 (13.2) 4.4 (9.3) 7.3 

Bone. 2000;27:351–357.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8756328200003318
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8756328200003318
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8756328200003318
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8756328200003318


PLoS Med.2007;4:e199. 

HI: Υψηλή κρούση 
OI: Χαμηλή κρούση 
HM: Υψηλές φορτίσεις 
LI: Χαμηλές εντάσεις 

ΝΙ: Χαμηλές εντάσεις – χωρίς κρούση 



PLoS Med.2007;4:e199. 



 At the tibial shaft, impact loading was not only associated with thicker cortex, but also a larger 

cross-sectional area.  



Τι είδους άσκηση; 

3-4 φορές την εβδομάδα Αγωνίσματα κρούσης 

 Όλα τα αθλήματα με 
επαφή με το έδαφος 

 

 

 Βάρη στο γυμναστήριο 

 Κολύμπι 

 

 



Άσκηση και εγκέφαλος 



Νους υγιής εν σώματι υγιή 



Alzheimer: Ίσως η νόσος του αιώνα 



Εξέλιξη 

Υγιής    Μέτρια διαταραχή 
 



Τρόπος ζωής και ασθένειες εγκεφάλου… 

Κάπνισμα 

Αλκοόλ 

Έλλειψη 
άσκησης 

Παχυσαρκία 

Άγχος Χ 2 

Χ 2 

Χ ? 

Χ 2 

Χ 1.4 

Viswanathan, et al., Neurology 2009 

Sink KM, et al. ICAD, July 2009 



Το περπάτημα μεταβάλει τη λευκή 
ουσία του εγκεφάλου 



Η άσκηση αυξάνει το μέγεθος του 
ιππόκαμπου κατά 45% !!! 



Δεν μας αφορά! Είμαστε νέοι!: Λάθος! 

Γενετικοί Περιβαντολογικοί 



Και λοιπόν; 



Ασκούμαι δεν σημαίνει μόνο να 
κερδίζω! 



Ασκούμαι σημαίνει ομαδικότητα 



Ασκούμαι σημαίνει επιμονή 



Ασκούμαι σημαίνει διασκέδαση 



Ασκούμαι σημαίνει αυτοπεποίθεση 



Συμπεράσματα 



Υπάρχουν προβλήματα σήμερα; Ναι 



Προβλέψεις για το μέλλον 
 Παθήσεις οι οποίες 

στο παρελθόν 
αφορούσαν μόνο τα 
άτομα τρίτης ηλικίας, 
στο κοντινό μέλλον 
θα αποτελούν 
πρόβλημα των 
ατόμων μέσης 
ηλικίας.  

 



Προβλέψεις για το μέλλον 

 Αυτές οι παθήσεις 
δεν οδηγούν σε 
θνησιμότητα, 
όμως…  

 συνδέονται άμεσα 
με σοβαρές 
ασθένειες 



Προβλέψεις για το μέλλον 
 Τα προβλήματα αυτά δεν εμφανίζονται ξαφνικά 

αλλά είναι προϊόντα μιας μακρόχρονης διαδικασίας 
η οποία ξεκινάει από την παιδική ηλικία. 

 

 Όσο πιο καλή είναι η κατάσταση του οργανισμού 
του ανθρώπου κατά την περίοδο της ανάπτυξης 
(παιδική – εφηβική ηλικία) τόσο πιο αργά θα 
εμφανιστούν διάφορες παθήσεις στην περίοδο της 
ζωής ενός ατόμου. 

 



 Πώς μπορούμε να πείσουμε τα παιδιά να 

γυμνάζονται; 

Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D 

Καθηγητής Κινησιολογίας 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Σερρών 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 



 

 Πρόγραμμα ατομικής άσκησης 

 Φορές την εβδομάδα = 3-4, όχι συνεχόμενες 

 

 Ένταση της άσκησης:  Μέτρια, τέτοια που να 

προκαλεί εφίδρωση και αύξηση της συχνότητας 
αναπνοής 

 

 Διάρκεια: 40 – 60 λεπτά 

 

 Τύπος άσκησης: Εσείς αποφασίζετε! Το πιο εύκολο:  

 



Γενική Φυσική Κατάσταση 

•Περπάτημα, 1 ώρα, ~6 km  

 
•Μειώνει το κίνδυνο: 
 

•Οστεοπόρωσης κατά 20% 
•Καρκίνου κατά 20% 
•Εμφράγματος κατά 33% 
 

•Χαλαρώνει και τονώνει 
τον οργανισμό 



Γενική Φυσική Κατάσταση: Αερόβια 

Τρέξιμο, 30-40 min σε 

μέτριο τέμπο  
 
Μειώνει ακόμη 
περισσότερο τον 
κίνδυνο ασθενειών: 
 
•Όχι όμως σε υψηλές 
εντάσεις 
•Συχνή αλλαγή 
υποδημάτων 



Ενδυνάμωση 

 Μπορεί να συνδυαστεί και με το περπάτημα, τρέξιμο και 
αερόβια άσκηση  

 Ένταση: μέτρια προς υψηλή (65-75% της μέγιστης) 

 Όλες τις μυϊκές ομάδες, σε εβδομαδιαία βάση 

 



Ευλυγισία 

 Είτε ως προθέρμανση είτε 
ως ξεχωριστό πρόγραμμα 
άσκησης 20-30 min 

 Όλες τις μεγάλες μυϊκές 
ομάδες 

 Χρόνος διάτασης : > 6 sec 

 Επαναλήψεις: 2 σετ Χ 8 

 

 


