ασκηση - γυμναστικη - σπορ
Γυμνάζομαι, διασκεδάζοντας καὶ τὸ καλοκαῖρι!
Θεόδωρος Β. Καστανιᾶς, M.Sc., Ph.D., Σχολὴ Ἐπιστήμης Φυσικῆς Ἀγωγῆς καὶ Ἀθλητισμοῦ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θρᾴκης.

Ἥλιος, παιχνίδι, ἀνεμελιά! Ἐπιτέλους, τὸ καλοκαιράκι
ἔφτασε. Παρόλο ποὺ τὰ καλοκαίρια πλέον δὲν θυμίζουν
πολύ τα ἀντίστοιχα τῶν παιδικῶν μας χρόνων, θυμᾶστε,
ἐκεῖνα τοῦ εὔκρατου μεσογειακοῦ κλίματος, ὡστόσο πάντα
ὁ ἥλιος μᾶς ξυπνᾶ εὐχάριστα συναισθήματα καὶ μᾶς παρέχει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀσχοληθοῦμε, νὰ φροντίσουμε καὶ νὰ
ἀγαπήσουμε λίγο περισσότερο τὸν ἑαυτό μας. Ἕνα πολύτιμο δῶρο, τὸ ὁποῖο μπορεῖ ὁ καθένας νὰ προσφέρει στὸν
ἑαυτό του εἶναι καὶ ἡ ἄσκηση, ἡ ὁποία μᾶς βοηθᾶ νὰ κάνουμε ἅλματα πέρα ἀπὸ τὴ φθορὰ ποὺ ἐπιφέρει ὁ χρόνος.
Πολλοὶ ἀναρωτιοῦνται ὅμως, κατὰ πόσο εἶναι συνετὸ νὰ
γυμνάζεται κανεὶς καὶ τὸ καλοκαῖρι, ὅπου πολλὲς φορὲς οἱ
κλιματολογικὲς συνθῆκες χαρακτηρίζονται ἐπικίνδυνες γιὰ
τὴ σωματική μας ὑγεία. Τελικά, πρέπει νὰ γυμναζόμαστε
καὶ τὸ καλοκαῖρι; Ἡ ἀπάντηση βεβαίως εἶναι θετική. Ἡ
ἄσκηση ἐπιβάλλεται καὶ τὸ καλοκαῖρι.
Α) Γιατί ὅμως νὰ γυμνάζομαι τὸ καλοκαῖρι;
Ἐπειδὴ τὴν ἐποχὴ αὐτή:
• ὑπάρχει περισσότερος ἐλεύθερος χρόνος,
• παρέχεται εὐκαιρία γιὰ ἄθληση σὲ ἀνοικτὸ χῶρο,
• διατίθεται μεγάλη ποικιλία ἀθλητικῶν δραστηριοτήτων,
τόσο στὴ θάλασσα ὅσο καὶ στὴ στεριά,
• εἶναι εὐκολότερο νὰ συνδυάσουμε ἄσκηση καὶ ὑγιεινὴ
διατροφὴ (ἐξαιτίας τῆς ποικιλίας τῶν καλοκαιρινῶν
φρούτων),
• γιὰ ὅσους θὰ ἤθελαν νὰ ξεκινήσουν ἕνα πρόγραμμα
ἄσκησης, ἀλλὰ δὲν τὸ εἶχαν πράξει μέχρι στιγμῆς, τὸ
καλοκαῖρι ἀποτελεῖ μιὰ πρώτης τάξεως εὐκαιρία,
• τὸ σῶμα μας ἀποτελεῖ μιὰ τέλεια μηχανὴ μὲ μοναδικοὺς ὁμοιοστατικοὺς μηχανισμούς, οἱ ὁποῖοι προσαρμόζουν τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, ὥστε νὰ γυμνάζεται
ἀποτελεσματικὰ καὶ τὸ καλοκαῖρι.
Β) Ποιὰ ὥρα νὰ γυμνάζομαι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ἡμέρας;
Οἱ ἰδανικές, συνήθως, ὧρες εἶναι νωρὶς τὸ πρωὶ ἢ ἀργὰ
τὸ ἀπόγευμα, ὅταν δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει μεγάλη ζέστη ἢ
καὶ ὑγρασία.
Γ) Ποιὰ ἀθλήματα νὰ προτιμῶ;
Ὅλα ὅσα, πιθανόν, μᾶς ἀρέσουν καὶ προσφέρουν,
πέρα ἀπὸ τὴν ἐκγύμναση, καὶ εὐχαρίστηση. Καλὸ εἶναι
νὰ καταπιανόμαστε καὶ μὲ καινούργια ἀθλήματα, μὲ στόχο
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τὴν ἀπόκτηση νέων κινητικῶν ἐρεθισμάτων.
Δ) Χαρακτηριστικὰ προγραμμάτων ἄσκησης.
Συχνότητα ἄσκησης: τουλάχιστον 3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα ἢ καὶ καθημερινά, ὥστε νὰ εἴμαστε σωματικὰ ἐνεργοί,
ξυπνώντας τὸ σῶμα μας ἀπὸ τὸ λήθαργο.
Δυσκολία ἄσκησης: ἡ ἄσκηση θὰ πρέπει νὰ εἶναι
προκλητική. Οὔτε πολὺ εὔκολη, γιατί γρήγορα θὰ χάσουμε τὸ ἐνδιαφέρον μας, ἀλλὰ οὔτε πολὺ δύσκολη, ἐπειδή
σύντομα θὰ ἀποθαρρυνθοῦμε. Ἀνάλογα μὲ τὴ φυσική
μας κατάσταση, τὴν ὑγεία μας, τὴν ἡλικία μας κι ἄλλους
παράγοντες, γιὰ κάποιον ἄσκηση μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ κολύμπι μιᾶς μεγάλης ἀπόστασης, γιὰ ἄλλον ὅμως, τὸ ἁπλὸ
περπάτημα στὴν ἄμμο.
Στόχος ἄσκησης: πρωταρχικὸς στόχος ἡ διασκέδαση.
Κάνω τὸ ἄθλημα ποὺ μὲ διασκεδάζει, ὅσο μὲ διασκεδάζει,
ἀρχικὰ στὴν ἔνταση ποὺ προτιμῶ. Ἀπαλλάσσομαι ἀπὸ
τὰ «πρέπει» καὶ τὸν ψυχαναγκασμὸ τῶν προγραμμάτων
ἄσκησης. Δὲν ξεχνῶ πὼς εἶμαι ἕνας κοινὸς θνητός, ποὺ
ἀγαπῶ τὸν ἑαυτό μου καὶ ἐπιθυμῶ, μέσα ἀπὸ τὴν ἄσκηση,
νὰ ζήσω ὄμορφες στιγμὲς μόνος, μὲ τὴν οἰκογένειά μου
ἢ μὲ φίλους. Ἀντίθετα, ὅταν ἕνα ἄτομο ἀναγκάζεται νὰ
γυμνάζεται ἐπειδὴ «αὐτὸ εἶναι τὸ σωστό», τότε ἡ ἄσκηση
μπορεῖ νὰ γίνει ἀποκρουστική, ἀκόμη καὶ τυραννική, ἀποτελώντας μιὰ δυσάρεστη καί, στὸ τέλος, μικρὴ παρένθεση
στὴ ζωή του.
Συνεπῶς ἡ βελτίωση, τῆς φυσικῆς μας κατάστασης
καὶ τῆς ὑγείας μας, θὰ ἐπέλθει μόνο ὅταν βάλουμε γιὰ



«Τῶν σωμάτων θηλυνομένων καὶ αἱ ψυχαὶ πολὺ
ἀσθενέστεραι γίγνονται»
(ὅταν τὰ σώματα γίνονται μαλθακὰ καὶ οἱ ψυχὲς
χάνουν τὴ δύναμή τους)
Σωκράτης 469-399 π.Χ.

τὰ καλὰ καὶ γιὰ πάντα τὴν ἄσκηση στὴ ζωή μας. Αὐτὸ θὰ
γίνει μόνο ἂν βιώνουμε εὐχάριστα συναισθήματα κατὰ τὴ
διάρκειά της, χτίζοντας βῆμα-βῆμα τὶς παραμέτρους τῶν
προγραμμάτων ἀναφορικὰ μὲ τὴ ἔνταση (πόσο δύσκολη),
τὴ διάρκεια (πόση ὥρα) καὶ τὴ συχνότητα (κάθε πότε) θὰ
γυμνάζομαι. Ὡστόσο, ὅ,τι κι ἂν κάνω σκοπεύω νὰ λαχανιάζω, νὰ κουράζομαι, ἀκριβῶς ὅπως λαχανιάζουν καὶ
κουράζονται, παίζοντας καὶ γελώντας τὰ παιδιά.
Ε) Τί νὰ προσέχω;
• Ἀποφεύγω τὴν ἄσκηση ὅταν ὑπάρχουν ἀκραῖα καιρικὰ
φαινόμενα (πολὺ ὑψηλὴ θερμοκρασία, ὑγρασία).
• Ἐνυδατώνω καλὰ τὸν ὀργανισμό μου καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας μὲ νεράκι καὶ φυσικοὺς χυμούς.
Ἀποφεύγω τὶς ἐπεξεργασμένες τροφές, ὅσες ἔχουν
χημικὰ πρόσθετα (συντηρητικά, χρωστικές, βελτιωτικὰ
γεύσης κ.ἄ.).
• Προτιμῶ τὸ ποιοτικὸ καὶ ἐλαφρὺ φαγητό.

Αὐξάνω τὴν κατανάλωση φρούτων καὶ λαχανικῶν.
Ἔχω ἐπαρκῆ καὶ ποιοτικὸ ὕπνο.
Φοράω καπελάκι καὶ γυαλιὰ ἡλίου.
Πρὶν νὰ ξεκινήσω ἕνα πρόγραμμα ἄσκησης, κρίνεται
συνετὸ νὰ ὑποβληθῶ σὲ πλήρη καρδιολογικὸ ἔλεγχο.
Αὐτὸ θὰ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ τὸ κάνουν, κυρίως,
τὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν πολλὰ ἔτη νὰ γυμναστοῦν, οἱ μεγαλύτεροι σὲ ἡλικία, κι ὅσοι ἀντιμετωπίζουν χρόνια
προβλήματα ὑγείας.
ΣΤ) Προτάσεις γιὰ ἄσκηση.
• Πεζοπορία στὴ θάλασσα ἢ καὶ στὸ βουνό.
• Περπάτημα ἢ χαλαρὸ τρέξιμο στὴν παραλία.
• Κολύμπι.
• Παιχνίδια μπάλας (ἰδιαίτερα στὸ νερό).
• Κοιτᾶμε νὰ γελᾶμε πολύ, νὰ δημιουργοῦμε ὄμορφες
ἀναμνήσεις, νὰ γευόμαστε κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας.
•
•
•
•
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