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Στὶς μέρες μας, ἡ ἔλλειψη ἄσκησης θεωρεῖται πλέον
ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου γιὰ τὴν
ἐμφάνιση καρδιαγγειακῶν καὶ μεταβολικῶν ἀσθενειῶν.
Μὲ βάση πρόσφατες ἐπιδημιολογικὲς μελέτες, ἡ
ὑποκινητικότητα εὐθύνεται περίπου γιὰ τὸ 6-10% τῶν
θανάτων παγκοσμίως σὲ
ἐτήσια βάση. Τὰ στοιχεῖα
εἶναι ἀποκαλυπτικά, καθὼς
σύμφωνα μὲ στατιστικές τοῦ
Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ
Ὑγείας, 5,3 ἑκατομμύρια
θάν ατοι (ἐπὶ συνόλου 57
ἑκατομμυρίων) ἀποδίδονται
στὴν ἔλλειψη ἄσκησης καὶ
στὸν καθιστικὸ τρόπο ζωῆς.
Ἀντιστρόφως, ἔχει ὑπολογιστεῖ
ὅτι 533.000 ἕως 1.300.000
θάνατοι ἐτησίως θὰ μποροῦσαν
νὰ εἶχαν ἀποφευχθεῖ, ἂν ἡ
ὑποκινητικότητα μειωνόταν ἀπὸ
10 ἕως 25%, ἀντιστοίχως.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ πλειο
νότητα τῶν πολιτῶν δὲν ἔχει
πειστεῖ γιὰ τὴ σημασία καὶ
τὰ ὀφέλη τῆς συστηματικῆς
ἄσκησης στὴν ὑγεία καὶ οἱ
περισσότεροι ἐξ αὐτῶν παραμένουν σωματικὰ ἀδρανεῖς.
Ἐνδεικτικά, στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες, τὸ ποσοστὸ ὅσων
δαπανοῦν περισσότερες ἀπὸ 4 ὧρες τὴν ἡμέρα καθήμενοι,
γιὰ τὴν Εὐρώπη εἶναι 64,1% καὶ γιὰ τὴν Ἀμερικὴ ἀνέρχεται
στὸ 55,2%. Ἡ υἱοθέτηση μίας τέτοιας συμπεριφορᾶς εἶναι
ἄκρως ἐπιζήμια, ἀφοῦ ἀκόμα καὶ μὲ μικρὴ σχετικὰ δαπάνη
χρόνου μποροῦμε νὰ πετύχουμε σημαντικὰ καρδιαγγειακὰ
ὀφέλη, ὅπως φάνηκε σὲ πρόσφατη μελέτη. Στὴ μελέτη
αὐτὴ ὅσοι ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες δὲν περπατοῦσαν γιὰ
15 μὲ 30 λεπτὰ τὴν ἡμέρα παρουσίαζαν 20-30% αὐξημένο
κίνδυνο ἐμφάνισης καρκίνου, στεφανιαίας νόσου καὶ
σακχαρώδους διαβήτη, καθὼς καὶ μικρότερο προσδόκιμο
ἐπιβίωσης κατὰ 3 μὲ 5 ἔτη.
Ἄκρως ἀνησυχητικὰ εἶναι καὶ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν
στοὺς νέους, καθὼς τὸ ποσοστὸ αὐτῶν ποὺ ἀφιερώνουν
λιγότερο ἀπὸ 1 ὥρα τὴν ἡμέρα σὲ φυσικὲς δραστηριότητες
μέτριας-ὑψηλῆς ἔντασης μπορεῖ νὰ ἀνέλθει ἕως καὶ στὸ
80%. Στὴν ἴδια μελέτη, ὅπου ἀναλύθηκαν τὰ δεδομένα
ἐφήβων 13-15 ἐτῶν ἀπὸ 105 χῶρες, βρέθηκε ὅτι τὸ 66%
τῶν ἀγοριῶν καὶ τὸ 68% τῶν κοριτσιῶν δαπανοῦσαν
περισσότερες ἀπὸ 2 ὧρες τὴν ἡμέρα βλέποντας τηλεόραση.
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Σύμφωνα, μὲ τὶς διεθνεῖς ὁδηγίες φυσικῆς δραστηριότητας
γιὰ παιδιὰ καὶ νέους ἡλικίας 5-18 ἐτῶν, ἀπαιτεῖται σωματικὴ
ἄσκηση, τουλάχιστον 60 λεπτὰ τὴν ἡμέρα, μέτριας ἔντασης
π.χ. μὲ ποδήλατο, ἀθλοπαιδίες, jogging κ.ἄ. ἔχοντας στόχο
τὴ βελτίωση τῆς σωματικῆς καὶ καρδιαγγειακῆς λειτουργίας,
καθὼς καὶ τῆς ὑγείας τῶν ὀστῶν.
Ἀξίζει, τέλος, νὰ ἀναφερθεῖ
ὅτι μὲ βάση τὶς σύγχρονες
ἀντιλήψεις πρόληψης, οἱ
ἀρνητικὲς συνέπειες τοῦ νὰ
εἶναι κανεὶς ἀγύμναστος
εἶναι συγκρίσιμες μὲ αὐτὲς
τοῦ καπνίσματος. Ὡς λογικὴ
συνέπεια ὅλων τῶν ἀνωτέρω,
ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς
Ὑγείας τὸ 2011 ἀναγνώρισε
ἐπίσημα τὴν ἔλλειψη σωματικῆς
ἄσκησης ὡς ἕναν ἰσχυρὸ
καὶ ἀνεξάρτητο παράγοντα
κινδύνου, ποὺ συνδέεται στενὰ
μὲ πρόωρη νοσηρότητα καὶ
θνητότητα καὶ χρήζει ἄμεσης
ἀντιμετώπισης ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ
συστήματα ὑγείας.
Γιατί ὅμως νὰ θεωρεῖται
ἡ ἀγυμνασία δυστυχία; Γνω
ρίζουμε ὅτι οἱ δύο συνιστῶσες τῆς καλῆς φυσικῆς
κατάστασης τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀερόβια ἀντοχὴ καὶ ἡ μυϊκὴ
δύναμη, ἀποτελοῦν προγνωστικοὺς δεῖκτες νοσηρότητας
καὶ θνητότητας ἀνεξάρτητα μάλιστα ἀπὸ τὴν ὕπαρξη ἄλλων
ἐπιβαρυντικῶν παραγόντων, ὅπως ἡ ἡλικία, ἡ παχυσαρκία,
τὸ κάπνισμα, ἡ κατανάλωση ἀλκοόλ, ἡ ὑπέρταση
κ.ἄ. Ἐπιπρόσθετα, οἱ δυὸ αὐτὲς παράμετροι ἔχουν
συσχετιστεῖ καὶ μὲ καλὴ ψυχικὴ ὑγεία προφυλάσσοντας
ἀπὸ κατάθλιψη, ἐκδηλώσεις ἀγχώδους συμπεριφορᾶς,
κ.ἄ. Σὲ πρόσφατη μάλιστα μελέτη βρέθηκε ὅτι ὅσοι εἶχαν
χαμηλὸ ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς στὴν ἡλικία
τῶν 18 παρουσίασαν κατὰ 1,8 φορὲς αὐξημένο κίνδυνο
αὐτοκτονίας στὴν ἐνήλικο ζωή. Τὸ νὰ βελτιώσει λοιπὸν
κανεὶς τὴν ἀντοχὴ καὶ τὴ δύναμή του μειώνεται αὐτομάτως
ὁ κίνδυνος ἐκδήλωσης χρόνιας πάθησης ἢ τῆς πρόωρης
θνητότητας.
Ἡ ἐξήγηση γιὰ τὰ θαυμαστὰ ὀφέλη τῆς ἄσκησης
βρίσκεται στοὺς ἴδιους τοὺς μύες. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
μυϊκῆς συστολῆς καὶ γιὰ ὁρισμένες ὧρες μετὰ, ἐκκρίνονται
οὐσίες μὲ τὴ βοήθεια τῶν ὁποίων ὁ ὀργανισμὸς μπορεῖ
νὰ ἐπιταχύνει τὶς διαδικασίες ἀνάρρωσης-ἀποκατάστασης
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στοὺς περισσότερους ἱστοὺς τοῦ ὀργανισμοῦ. Τελευταῖες
μάλιστα ἐργασίες ἔχουν ἀποδείξει ὅτι ἡ δράση τῶν
οὐσιῶν αὐτῶν περιλαμβάνει καὶ ὁρισμένες περιοχὲς τοῦ
ἐγκεφάλου, συντελώντας στὴν καλύτερη ἐπικοινωνία τῶν
νευρώνων καὶ στὴν νευροαγγειογένεση.

Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα παρουσιάζει ἀξιοθαύμαστη
ἱκανότητα προσαρμογῆς, τόσο στὴν κίνηση ὅσο καὶ στὴν
ἀκινησία. Ἄς ἀναλογιστεῖ ὁ καθένας μας τὸ διδακτικὸ μῦθο
τοῦ Ἡρακλῆ, ὁ ὁποῖος ὡς νέος κλήθηκε νὰ διαλέξει μεταξὺ
τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Κακίας, καὶ ἄς πράξει ἀνάλογα… 
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