ασκηση - γυμναστικη - σπορ
Ὁδηγίες ἄσκησης γιὰ τὶς ζεστὲς μέρες τοῦ καλοκαιριοῦ
Θεόδωρος Β. Καστανιᾶς, M.Sc., Ph.D., Σχολὴ Ἐπιστήμης Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἀθλητισμοῦ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Καλοκαιράκι! Ἴσως ἡ ὀμορφότερη ἐποχὴ τοῦ χρόνου
καὶ γιὰ τὰ παιδιά, μιᾶς κι ἕνα κλῖμα ἀνεμελιᾶς κατακλύζει
τὶς παιδικὲς ψυχοῦλες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς μεγαλύτερους
στὴν ἡλικία, ἀφοῦ τὸ καλοκαῖρι ξυπνᾷ γλυκὲς ἀναμνήσεις
ἀπὸ τὰ παιδικά μας χρόνια. Παράλληλα ἔχουμε τὴ
δυνατότητα ξεκούρασης, διασκέδασης, πνευματικῆς
καὶ σωματικῆς ἀνασυγκρότησης. Πολλοὶ εἶναι ὡστόσο
αὐτοὶ ποὺ ἀποφασίζουν νὰ
ξεκινήσουν ἕνα πρόγραμμα
ἄσκησης, ἔστω καὶ τὴν ὕστατη
στιγμή, εὐελπιστώντας,
σὲ μιά, κατὰ τὸ δυνατόν,
εὐπρεπῆ παρουσία στὴν
παραλία, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι,
οἱ φανατικοί τῆς ἄσκησης,
ποὺ συνεχίζουν μὲ συνέπεια
νὰ γυμνάζονται καὶ κατὰ τὴ
διάρκεια τῶν καλοκαιρινῶν
μηνῶν, ὑπὸ ἀντίξοες
πολλ ὲς φορὲς καιρικὲς
συνθῆκες. Τί κίνδυνοι ὅμως
ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη
ἔκθεση τοῦ ἀνθρώπινου
ὀργανισμοῦ στὶς ὑψηλὲς
θερμοκρασίες περιβάλλοντος
καὶ τί θὰ πρέπει νὰ κάνει
ὁ ἀσκούμενος, ὥστε νὰ
γυμνάζεται τόσο ἀποδοτικὰ
ὅσο καὶ μὲ ἀσφάλεια;
Ἐπιλογὴ ὥρας ἄσκησης: ὅλες οἱ ὧρες τῆς ἡμέρας
δὲν εἶναι ἴδιες ἀναφορικὰ μὲ τὴ θερμικὴ ἐπιβάρυνση ποὺ
δέχεται ὁ ὀργανισμός μας. Σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες, ποὺ
ἔχει ἐκδώσει ἡ Ἀμερικανικὴ Ἀθλητιατρικὴ Ἑταιρεία, θὰ
πρέπει νὰ ἀποφεύγεται ἡ ἄσκηση τὶς πολὺ θερμὲς ὧρες
τῆς ἡμέρας, 11:00 - 17:00. Ἀντίθετα, νωρὶς τὸ πρωὶ ἢ
ἀργὰ τὸ βράδυ ἡ θερμοκρασία, ἡ ὑγρασία ἀλλὰ καὶ οἱ
ἀτμοσφαιρικοὶ ρύποι εἶναι σὲ χαμηλότερα ἐπίπεδα καί,
κατὰ συνέπεια, τὰ γυμναστικὰ προγράμματα θεωροῦνται
περισσότερο ἀσφαλῆ ἀλλὰ καὶ ἀποτελεσματικά.
Ἔνταση καὶ διάρκεια ἄσκησης: τὴ θερινὴ περίοδο
μὲ τὴν ὕπαρξη ἀκραίων, πολλὲς φορές, κλιματολογικῶν
συνθηκῶν, ἡ ἔνταση ἀλλὰ καὶ ἡ διάρκεια τῆς ἄσκησης θὰ
πρέπει νὰ διαφοροποιοῦνται, ὥστε νὰ ἐλαχιστοποιεῖται ὁ
κίνδυνος πρόκλησης παθολογικῆς διαταραχῆς. Συνετὸ
κρίνεται ἐπίσης, νὰ μὴ γυμναζόμαστε τὶς ἡμέρες ποὺ
ἐπικρατοῦν ἰδιαίτερα ὑψηλὲς θερμοκρασίες καὶ αὐξημένη
ὑγρασία περιβάλλοντος. Εἶναι προτιμότερο νὰ χάσουμε μία
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προπόνηση παρὰ νὰ θέσουμε σὲ κίνδυνο τὴν ὑγεία μας,
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναγκαστοῦμε νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὴν
ἄσκηση γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα.
Ἐπιλογὴ κατάλληλου ἀθλήματος: δὲν ὑπάρχουν
ἐνδεδειγμένα καὶ μὴ ἀθλήματα γιὰ τοὺς καλοκαιρινοὺς
μῆνες. Μπορεῖ τὰ ἀθλήματα τοῦ νεροῦ νὰ εἶναι πιὸ
εὐχάριστα τὴ συγκεκριμένη περίοδο, θὰ πρέπει ὅμως κι
ἐδῶ νὰ τηροῦνται αὐστηρὰ
κάποιοι κανόνες γιὰ τὴν
προστασία τοῦ ὀργανισμοῦ,
ὅπως ἡ χρήση ἀντιηλιακῆς
προστασίας, κατάλληλης
ἔνδυσης, ἐπαρκοῦς ἐνυ
δάτωσης.
Ἐνυδάτωση
τοῦ
ὀργανισμοῦ: Ἡ ἐνυδάτωση
ἀποτελεῖ μιὰ διαδικασία
ποὺ πρέπει νὰ ξεκινᾷ
πολὺ πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς
ἄσκησης, νὰ συνεχίζεται
κατὰ τὴ διάρκειά της, ἀλλὰ
κι ἀφοῦ αὐτὴ ὁλοκληρωθεῖ.
Καλὸ εἶναι νὰ εἴμαστε
ἰδιαίτερα προσεκτικοὶ μὲ τὴν
κατανάλωση «ἀθλητικῶν»
ποτῶν, πολλὰ ἐκ τῶν ὁποίων
ἐπιβαρύνουν τὸν ὀργανισμό
μας μὲ ὑψηλὴ ποσότητα
ζάχαρης, θερμίδων καὶ
χημικῶν οὐσιῶν. Τὸ νερό, οἱ φυσικοὶ χυμοὶ ἀλλὰ καὶ ἡ
ἰσορροπημένη διατροφὴ παρέχουν στὸν ὀργανισμὸ τὰ
ἀπαραίτητα θρεπτικὰ συστατικὰ γιὰ τὴν ἐνίσχυσή του,
ἐνῷ συμβάλλουν καὶ στὴν ἀποτελεσματικὴ ἀναπλήρωση
τῶν ἠλεκτρολυτῶν τοῦ αἵματος, νὰ μὴν ἔχουμε π.χ.
ὑπονατριαιμία, ὑποκαλιαιμία κ.α.
Ἐγκλιματισμός: ὅταν ἀλλάζουμε περιβάλλον, π.χ.
πηγαίνουμε ἀπὸ ψυχρὸ σὲ θερμό, ἢ ὅταν συμβαίνουν
ἰδιαίτερα σημαντικὲς μεταβολὲς θερμοκρασίας, φαινόμενο
σύνηθες στὴν πατρίδα μας, τότε θὰ πρέπει νὰ δίνουμε
στὸν ὀργανισμὸ μας τὸν ἀπαραίτητο χρόνο, ὥστε νὰ
προσαρμόζεται στὶς νέες περιβαλλοντικὲς συνθῆκες.
Κρίνεται σκόπιμο ἢ νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὰ προγράμματα
ἄσκησης γιὰ λίγες ἡμέρες ἢ τὰ ἐπίπεδά τῆς σωματικῆς
προσπάθειας νὰ εἶναι χαμηλά, παρέχοντας τὴν εὐκαιρία
ἐγκλιματισμοῦ στὸν ὀργανισμό. Προοδευτικὰ μποροῦμε
νὰ αὐξήσουμε τὴν ἔνταση καὶ τὴ διάρκεια τῆς ἄσκησης,
ἀκούγοντας βέβαια πάντα το σῶμα μας ὥστε νὰ μὴν ἔχουμε
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πιθανὰ σημάδια ὑπερβολικῆς καταπόνησης. Δὲν πρέπει νὰ
ἀσκούμεθα τόσο ἐντατικὰ, ὥστε νὰ ἔχουμε πονοκέφαλο,
γρήγορο καὶ ἀσθενῆ καρδιακὸ παλμό, ἀστάθεια, δυσκολία
ὁμιλίας, ὠχρότητα προσώπου, θολὴ ὅραση, ναυτία κ.ἂ.
Κατάλληλος ρουχισμός: ἀποφεύγουμε νὰ φορᾶμε
πολλὰ ροῦχα, ἰδίως συνθετικὰ καὶ σκουρόχρωμα, καθὼς
καὶ πλαστικὲς φόρμες ἐφίδρωσης, οἱ ὁποῖες εἶναι
ἀναποτελεσματικὲς ἀλλὰ κι ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ὑγεία.
Ἡ ἐνδυμασία μας πρέπει νὰ ἐπιτρέπει τὴν ἐξάτμιση τοῦ
ἱδρῶτα, διατηρώντας ἔτσι τὴ θερμοκρασία τοῦ ὀργανισμοῦ
στὰ ἐπιθυμητὰ ἐπίπεδα. Καπελάκι καὶ γυαλιὰ ἡλίου
κρίνονται ἀπαραίτητα γιὰ τὴν προστασία τοῦ κεφαλιοῦ
καὶ τῶν ματιῶν.
Ποιοτικὴ ἀνάπαυση: ἡ ζέστη ἀλλὰ καὶ τὰ ὑψηλὰ
ἐπίπεδα ὑγρασίας ἀπαιτοῦν ἐπαρκῆ καὶ ποιοτικὴ ἀνάπαυση.
Τουλάχιστον ὀκτὼ ὧρες βραδινοῦ ὕπνου σὲ ἤρεμο,
δροσερὸ καὶ σκοτεινὸ περιβάλλον, ὅπως καὶ ἡ πάλαι
ποτὲ παραδοσιακὴ μεσημεριανὴ «σιέστα», συμβάλλουν

ἀποτελεσματικὰ στὴν ἀναζωογόνηση τοῦ ὀργανισμοῦ.
Καλὴ ψυχολογικὴ κατάσταση: ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ
ἡ ψυχικὴ καὶ ἡ σωματικὴ ὑγεία βρίσκονται σὲ ἄμεση
ἀλληλεπίδραση, οἱ πιθανότητες τραυματισμοῦ κι ἀσθένειας
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἄσκησης σὲ θερμὸ περιβάλλον
αὐξάνονται ἀπὸ μιὰ κακὴ συναισθηματικὴ κατάσταση.
Συνεπῶς, ἃς παραμερίζουμε, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, τὰ
προβλήματά μας κι ἂς ἐπικεντρωνόμαστε στὴν ἄσκηση ποὺ
κάνουμε τὴ δεδομένη χρονικὴ στιγμή.
Συμπέρασμα: ἂν ἀκολουθοῦμε κάποιες βασικὲς ὁδηγίες
κι ἂν ἀφουγκραζόμαστε τὸ σῶμα μας, ἡ ἄσκηση μπορεῖ
νὰ εἶναι ἀσφαλής, ἀποτελεσματικὴ καὶ διασκεδαστικὴ
κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ. Τὸ πιὸ σημαντικὸ
εἶναι νὰ ἀγαπήσουμε τὸν ἑαυτό μας, νὰ τὸν φροντίζουμε
ἀφιερώνοντάς του τὸν ποιοτικὸ ἐκεῖνο χρόνο ποὺ τοῦ ἀξίζει
μὲ στόχο νὰ εἴμαστε ὑγιεῖς καὶ γεμάτοι εὐεξία, ἀνεξαρτήτως
ἐποχῆς.
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