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ἔλλειψη φυσικῆς ἄσκησης θεωρεῖται σήμερα ἐξίσου ἐπικίνδυνη μὲ τὴν ὑπέρταση, τὸ διαβήτη καὶ τὸ κάπνισμα, ἂν
ὄχι περισσότερο ἀπὸ ὅλα αὐτά. Τὸ πρόβλημα στὶς ἀνεπτυγμένες χῶρες ἀποκτᾶ τὴ μορφὴ ἐπιδημίας καὶ πλήττει ὅλες τὶς
ἡλικίες. Ἡ ἀκινησία εἶναι τὸ νέο κάπνισμα;
Ἡ Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας προειδοποιεῖ, ὅτι στὶς
ἀνεπτυγμένες χῶρες τὸ ποσοστὸ τῶν ἀδρανῶν προσώπων ἔχει αὐξηθεῖ ἀπὸ 32%, τὸ 2001, σὲ 37%, τὸ 2016, ἐνῶ
στὶς χῶρες χαμηλοῦ εἰσοδήματος ἔχει παραμείνει σταθερὸ
στὸ 16%. Ἀνεπαρκὴς θεωρεῖται ἡ σωματικὴ ἄσκηση, ὅταν
δὲν ξεπερνάει τὰ 150 λεπτὰ τὴν ἑβδομάδα μὲ μέτρια ἔνταση
(γρήγορο περπάτημα, ποδήλατο, κολύμπι) ἤ τὰ 75 λεπτὰ
τρέξιμο μὲ μεγάλη ἔνταση, γυμναστική, ἔντονο κολύμπι. Στὶς
ἀνεπτυγμένες χῶρες ὅλο καὶ περισσότερες δουλειὲς εἶναι
καθιστικές, ἐνῶ αὐξάνονται οἱ μετακινήσεις μὲ τὰ μέσα μεταφορᾶς. Ἡ Κύπρος καὶ ἡ Ἑλλάδα περιλαμβάνονται στὶς
χῶρες μὲ τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ σωματικὰ ἀδρανῶν ἀνθρώπων, ὅπως καὶ ἡ Πορτογαλία, οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Γερμανία
(30-40% στοὺς ἄνδρες καὶ 40-50% στὶς γυναῖκες), ἐνῶ τὸ
χαμηλότερο ποσοστὸ παρατηρεῖται στὴ Φινλανδία (16,6%).
Οἱ γυναῖκες, λόγῳ τῶν πολλαπλῶν ὑποχρεώσεών τους
μὲ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν καὶ τὶς δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ,
σχεδὸν σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἀσκοῦνται λιγότερο ἀπὸ τοὺς
ἄνδρες. Τὸ πρόβλημα διατρέχει ὅλες τὶς ἡλικίες. Ἔρευνα στὸ
Πανεπιστήμιο John Hopkins τῶν ΗΠΑ ἔδειξε ἀνησυχητικὰ
ἐπίπεδα φυσικῆς δραστηριότητας στοὺς ἐφήβους μεγαλύτερης ἡλικίας καὶ στὰ παιδιά, ποὺ συνδέεται μὲ παχυσαρκία.
Τὸ ἀπογοητευτικὸ εὕρημα τῆς ἔρευνας εἶναι ὅτι τὸ ἐπίπεδο
σωματικῆς δραστηριότητας ἑνὸς σημερινοῦ 19χρονου
μπορεῖ νὰ ἀντιστοιχεῖ μὲ αὐτὸ ἑνὸς ἀνθρώπου 60 ἐτῶν. Ἡ
μόνη περίοδος κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἄνθρωποι ἀσκοῦνται εἶναι
μεταξὺ 20 καὶ 25 ἐτῶν. Μετὰ τὰ τριάντα πέντε ἡ σωματικὴ
δραστηριότητα πέφτει ραγδαία.
Ἡ Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) συνιστᾶ τουλάχιστον ἑξήντα λεπτὰ καθημερινῆς ἄσκησης γιὰ τὰ παιδιὰ
καὶ τοὺς ἐφήβους. Στὰ παιδιὰ τὸ 25% τῶν ἀγοριῶν καὶ τὸ
50% τῶν κοριτσιῶν δὲν ἀνταποκρίνονται στὴ σύσταση,
ἐνῶ στοὺς ἐφήβους, ἀκόμη χειρότερα, τὸ 50% καὶ 75%, ἀντίστοιχα. Τί καθηλώνει τοὺς νέους σὲ μία καρέκλα; Ἡ Π.Ο.Υ.,
ἀναζητώντας τὶς αἰτίες, κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου
γιὰ τὴν αὐξανόμενη χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καὶ
τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς
ἐφήβους μεγαλύτερης ἡλικίας. Αὐτὸς ὁ τρόπος ζωῆς ἀποκτᾶ
χαρακτηριστικὰ ἐθισμοῦ καὶ τούς ἀποσπᾶ σημαντικὸ χρόνο,
τὸν ὁποῖο θὰ μποροῦσαν νὰ διαθέσουν στὴν ἀπαραίτητη
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γιὰ τὴ ζωή τους φυσικὴ δραστηριότητα.
Ἄλλη ἐπιστημονικὴ μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνια ἔδειξε τὶς δραματικὲς συνέπειες τῆς ἀκινησίας στοὺς
ἡλικιωμένους. Στὸ πλαίσιο τῆς μελέτης ποὺ δημοσιεύτηκε
στὸ American Journal of Epidemiology, οἱ ἐρευνητὲς παρακολούθησαν 1.500 γυναῖκες 64 ἕως 95 ἐτῶν, οἱ ὁποῖες
φοροῦσαν μία συσκευὴ ποὺ μετροῦσε τὴ σωματική τους
δραστηριότητα. Ἀπὸ ἀναλύσεις αἵματος διαπίστωσαν ὅτι οἱ
ἡλικιωμένες ποὺ κάθονται πάνω ἀπὸ δέκα ὧρες τὴν ἡμέρα
καὶ δὲν ἀσκοῦνται, ἔχουν κύτταρα ποὺ εἶναι ἕως ὀχτὼ χρόνια
πιὸ γερασμένα βιολογικὰ ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ἡλικία τους.
Εἶχαν μικρότερα τελομερῆ, ἄρα πιὸ γερασμένα κύτταρα. Τὸ
μικρὸ μῆκος τῶν τελομερῶν συνδέεται μὲ διάφορες ἀσθένειες, ὅπως καρδιοπάθειες, καρκῖνος καὶ διαβήτης. Ὅσες
γυναῖκες ἀσκοῦνταν, ἔστω 30 λεπτὰ τὴν ἡμέρα, δὲν εἶχαν
μικρότερο μῆκος τελομερῶν.
Ἡ σύγχρονη καθημερινότητα εἶναι δομημένη, ὥστε ὁ
ἄνθρωπος νὰ περνάει τὶς περισσότερες ὧρες τῆς ἡμέρας
καθιστός, ὅταν ὁδηγεῖ, δουλεύει στὸ γραφεῖο, κάθεται στὸν
ὑπολογιστὴ ἤ βλέπει τηλεόραση. Ἀμερικανοὶ ἐπιστήμονες
μελέτησαν 12.000 ἀνθρώπους γιὰ 23 χρόνια, τοὺς ὁποίους
ὑπέβαλαν σὲ τὲστ κοπώσεως, μὲ στόχο νὰ ἐξετάσουν τὰ
ὀφέλη τῆς ἄσκησης. Διαπίστωσαν ὅτι τὸ νὰ μὴν μπορεῖς
νὰ ἀντέξεις σὲ ἕνα διάδρομο γυμναστικῆς ἤ ἕνα τὲστ κοπώσεως, αὐξάνει τὶς πιθανότητες θνησιμότητας περισσότερο
ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι κάποιος καπνιστὴς ἤ διαβητικὸς τύπου 2. Οἱ
καρδιαγγειακὲς παθήσεις καὶ ὁ σακχαρώδης διαβήτης εἶναι
οἱ πιὸ ἀκριβὲς παθήσεις στὶς ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες ἀπορροφοῦν
περισσότερα ἀπὸ 200 δισεκατομμύρια δολάρια ἐτησίως γιὰ
τὴ θεραπεία τῶν ἀσθενειῶν καὶ τῶν ἐπιπλοκῶν τους.
Οἱ περισσότεροι ἐργαζόμενοι στὶς δυτικὲς κοινωνίες ἀπασχολοῦνται σὲ γραφεῖα. Στὴν Ἀμερικὴ ἐκτιμᾶται ὅτι τὸ 85%
τῶν ἐργαζομένων κάθονται ἀπὸ 6-13 ὧρες στὴ δουλειὰ καὶ
στὸ σπίτι. Ἀπὸ τὸ 2013 ἡ Ἀμερικανικὴ Ἰατρικὴ Ἕνωση προτρέπει τὶς ἐπιχειρήσεις νὰ κάνουν ἐπενδύσεις σὲ μηχανήματα
γυμναστικῆς στὸ χῶρο ἐργασίας, ἀκόμη καὶ σὲ γραφεῖα
ποὺ νὰ προσαρμόζονται σὲ ὄρθια θέση. Πρόσφατη μελέτη
Βρετανῶν ἐπιστημόνων προτείνει νὰ γίνονται πιὸ συχνὰ διαλείμματα γιὰ περπάτημα καὶ νέα ὀργάνωση τοῦ χώρου τῶν
γραφείων, γιὰ νὰ ἐνθαρρύνεται ἡ κίνηση καὶ τὸ περπάτημα.
Ἡ μελέτη ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἐπιθεώρηση British Medical
Journal διεξήχθη σὲ ἐργαζόμενους τοῦ Πανεπιστημιακοῦ
Νοσοκομείου τοῦ Λέστερ στὴ Βρετανία, στοὺς ὁποίους
δόθηκαν γραφεῖα, στὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ δουλεύουν καὶ ὄρθιοι καὶ καθιστοί. Ἕνα χρόνο μετὰ κάθονταν

82 λεπτὰ λιγότερο. Ἡ μείωση αὐτή, κατὰ τοὺς ἐρευνητές,
μεταφράστηκε σὲ πραγματικὰ ὀφέλη γιὰ τὴ σωματικὴ καὶ
ψυχικὴ ὑγεία, καθὼς καὶ τὴν ἐργασιακή τους ἀπόδοση. Στὸ
τέλος τῆς μελέτης οἱ ἐργαζόμενοι δήλωναν καλύτερη ὑγεία,
ἦταν πιὸ ἀποδοτικοὶ στὴν ἐργασία τους, ἀνέφεραν λιγότερη κόπωση καὶ ἄγχος ἐργασίας καὶ καλύτερη ποιότητα
ζωῆς. Ἄλλη λύση, πιὸ ἐφικτή, γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους εἶναι

νὰ σηκώνονται καὶ νὰ κάνουν… βόλτες ἀνὰ τακτικὰ χρονικὰ διαστήματα. Αὐτὸ δείχνει πλῆθος μελετῶν. Μελέτη τοῦ
Πανεπιστημίου τῆς Γιούτα ἀποκάλυψε ὀφέλη ἀκόμη καὶ μὲ
δύο λεπτὰ “βόλτας” ἀνὰ ὥρα στὸ γραφεῖο. Τὸ μόλις δίλεπτο
περπάτημα κάθε ὥρα φάνηκε ὅτι μπορεῖ νὰ ἀντισταθμίσει
κάπως τοὺς κινδύνους ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὸ ἀτελείωτο
ἐργασιακὸ καθισιό… 
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