
                 Αιθννι , Καπληζκα θαη Αζθεζε 

 

Α. ΑΚΗΗ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΜΑ  

 

  Οη καζεηέο πνπ είλαη πην επηξξεπείο πξνο ην θάπληζκα είλαη 

αλαιόγσο πην αξλεηηθνί πξνο ηελ άζθεζε θαη ηα ζπνξ, ηελ πγηεηλή 

δηαηξνθή θαη πην ζεηηθνί πξνο ηε βία ζηα γήπεδα θαη ηε ρξήζε 

λαξθσηηθώλ νπζηώλ. Η άζθεζε,  βνεζάεη ηα άηνκα λα κελ 

απνθηήζνπλ κηα θαθή ζπλήζεηα, όπσο είλαη ην θάπληζκα. «Είναι 

πολύ γνφζηό όηι ηο ζσζηημαηικό κάπνιζμα προκαλεί ιζτσρό 

εθιζμό, ποσ δύζκολα μπορεί κανείς να ηον αποβάλλει. Σηην 

προζπάθεια διακοπής ηοσ καπνίζμαηος, έτοσν προηαθεί πολλές 

ηετνικές και ιδέες. Δσζηστώς, καμιά δεν θαίνεηαι αποηελεζμαηική, 

όηαν δεν σπάρτει η ένηονη θέληζη και η αποθαζιζηικόηηηα ηοσ 

αηόμοσ να ηο διακόυει», ζεκεηώλεη ν θ. Θενδσξάθεο, 

αληηπξύηαλεο παλεπηζηήκηνπ Θεζζαιίαο. 

ΑΘΛΗΣΕ  

Όζνλ αθνξά ηνπο αζιεηέο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απηώλ δελ 

θαπλίδεη. Σε κηα έξεπλα κε άηνκα πνπ έηξεραλ, κόλν ην 2% 

αλέθεξε όηη θάπληδε 20 ή πεξηζζόηεξα ηζηγάξα ηελ εκέξα. Υπήξμε, 

επίζεο, αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ρξήζεο ηζηγάξνπ θαη ηεο 

εβδνκαδηαίαο πξνπόλεζεο ζε ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο. Τν 70% 

ησλ θαπληζηώλ, όηαλ άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ην ηδόθηλγθ ή γεληθά 

κε ην ηξέμηκν, ζηακάηεζε λα θαπλίδεη. Σε άιιεο έξεπλεο,  η 

άζκηζη έδειξε να έσει θεηική επίδπαζη ζηην αποσή από ηο 

κάπνιζμα, γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα,  ηα άηνκα πνπ αύμεζαλ 

ην πνζνζηό ελαζρόιεζεο ηνπο κε ηελ άζθεζε θάπληδαλ ιηγόηεξν 

απ' απηνύο πνπ δελ γπκλαδόηαλ.  

 

ΑΘΛΗΣΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΤ ΑΠΛΑ ΑΥΟΛΟΤΝΣΑΙ ΜΕ 

ΠΟΡ 

 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα εληνπίδνληαη θαη ζε άιιε κειέηε, ζηελ 

νπνία θαίλεηαη όηη νη αζιεηέο, ή άλζξσπνη πνπ απιά αζρνινύληαη 



κε ηα ζπνξ, θαπλίδνπλ ζε κηθξόηεξν πνζνζηό. Σρεηηθή έξεπλα ζε 

ειιεληθό πιεζπζκό έδεημε, όηη όζν απμάλεηαη ε ειηθία ησλ αηόκσλ, 

ηόζν κεηώλεηαη ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ άζθεζε θαη, παξάιιεια, 

απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ ηζηγάξσλ πνπ θαπλίδνπλ. Επίζεο, όζν 

απμάλνληαη ηα ρξόληα ηεο ελαζρόιεζεο κε ηελ άζθεζε, ηόζν 

κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ ηζηγάξσλ πνπ θαπλίδνπλ. 

Επηπιένλ, όζοι είναι εν ενεπγεία αθληηέρ καπνίζοςν λιγόηεπο, 

ελ ζπγθξίζεη κε απηνύο πνπ δελ είλαη αζιεηέο, αιιά θαη όζνη 

αζθνύληαλ παιαηόηεξα θαπλίδνπλ ιηγόηεξν, ζε ζύγθξηζε κε 

απηνύο πνπ δελ είραλ πνηέ θακία ελαζρόιεζε κε ηελ άζθεζε. 

Επίζεο, απνδείρζεθε όηη, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ε άζθεζε 

βνήζεζε ζηελ ειάηησζε ηνπ θαπλίζκαηνο, ελώ, ζε γεληθέο 

γξακκέο, όζν πην πνιύ αζθνύληαη ηα άηνκα, ηόζν πην ιίγν 

θαπλίδνπλ. 
 

 1. Η άζθεζε απνηξέπεη ηα άηνκα από ηε ζπλήζεηα ηνπ 

θαπλίζκαηνο ή εληζρύεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ θαπληζηώλ λα 

πεξηνξίζνπλ ή λα δηαθόςνπλ ην θάπληζκα. 

2.  Η ρξήζε ηεο άζθεζεο σο κέζνλ ειάηησζεο ηνπ 

θαπλίζκαηνο ζε άηνκα κε θαξδηνπάζεηα.  

Έλα κεγάιν πνζνζηό θαξδηνπαζώλ (32.5%) εμαθνινπζεί λα 

θαπλίδεη θη έπεηηα από θαξδηαθό επεηζόδην. Απηή ε θαηεγνξία 

αζζελώλ ραξαθηεξίδεηαη δύζθνιε, θαζώο δείρλεη αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ζε ό,ηη αθνξά ηελ πγεία ηεο, δελ παίξλεη 

ζπζηεκαηηθά ηα θάξκαθα, δελ αζθείηαη θαη δελ θάλεη ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα λα θόςεη ην θάπληζκα. 

Οη έξεπλεο έδεημαλ όηη ε άζθεζε επηδξά ζεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα 

θαξδηνπαζώλ λα πεξηνξίζνπλ ην θάπληζκα. Ο ζπλδπαζκόο 

άζθεζεο θαη αγσγήο πγείαο πάλσ ζην θάπληζκα, ηε δηαηξνθή θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ ζηξεο, βνήζεζε ηνπο αζζελείο λα πηνζεηήζνπλ πην 

πγηεηλέο ζπκπεξηθνξέο, όπσο κείσζε ή θαη δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο, θαιή δηαηξνθή θαη ζπρλή άζθεζε. 

3. Η άζθεζε θαη ην θάπληζκα θαίλεηαη λα έρνπλ κηα 

αληαγσληζηηθή ζρέζε 



 Η άζθεζε βνεζάεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππεξέληαζεο θαη ηνπ 

ζηξεο θαη κπνξεί, κ' απηόλ ηνλ ηξόπν, λα ηθαλνπνηεζνύλ ηα 

θίλεηξα όζσλ δειώλνπλ όηη θαπλίδνπλ γηα θαηαπξάπλζε-εξεκία. 

Επίζεο, ε άζθεζε πξνθαιεί ηελ έθθξηζε νπζηώλ 

(λεπξνδηαβηβαζηώλ), πνπ πξνθαινύλ αίζζεκα επεμίαο 

(ελδνξθίλεο, ζεξνηνλίλε, λνξεπηλεθξίλε) θαη ζα κπνξνύζε ζε 

θάπνην βαζκό λα ηθαλνπνηήζεη ηα θίλεηξα όζσλ δειώλνπλ όηη 

θαπλίδνπλ, επεηδή αηζζάλνληαη όκνξθα (ζεσξίεο "αδπλακίαο, 

άθεζεο, ηθαλνπνίεζεο"). Αθόκε, όζνη αζθνύληαη έρνπλ ιηγόηεξα 

ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο, επνκέλσο, ε άζθεζε κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ην θάπληζκα ζε όζνπο θαπλίδνπλ γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. Τέινο, ε άζθεζε 

εληζρύεη ηελ αίζζεζε ηνπ ειέγρνπ, ηελ αίζζεζε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθώλ ζρέζεσλ. Καιύπηεη, επνκέλσο, αξθεηά από ηα 

ςπρνθνηλσληθά θίλεηξα όζσλ ππνζηεξίδνπλ όηη θαπλίδνπλ γηα 

ηέηνηνπο ιόγνπο. 

Β. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ 

Η ζπρλή ζσκαηηθή άζθεζε αληηζηαζκίδεη, ζε έλα βαζκό 
ηνπιάρηζηνλ, ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηνπ αιθνόι γηα ηελ 
πγεία. 

Οη άλζξσπνη πνπ πίλνπλ ηαθηηθά, αιιά επίζεο αζθνύληαη ηαθηηθά, 
έρνπλ κηθξόηεξε πηζαλόηεηα λα πεζάλνπλ πξόσξα από 
νπνηαδήπνηε αηηία, ζε ζρέζε κε όζνπο απιώο θάζνληαη θαη 
πίλνπλ. 

 Δηαπηζηώζεθε όηη όζν πεξηζζόηεξν πίλεη θαλείο, ηόζν 
πεξηζζόηεξν θηλδπλεύεη λα πεζάλεη πξόσξα κέζα ζηελ επόκελε 
δεθαεηία.  
Αλ όκσο ζηελ «εμίζσζε» πξνζηεζεί θαη ε άζθεζε, ηόηε ν 
θίλδπλνο πξόσξνπ ζαλάηνπ ιόγσ ηνπ αιθνόι κεηώλεηαη, 
παξόιν πνπ δελ εμαιείθεηαη. 
Εηδηθά όκσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ από θαξθίλν, νη 
εξεπλεηέο βξήθαλ όηη ε ζσκαηηθή άζθεζε θαίλεηαη λα 
αληηζηαζκίδεη ζρεδόλ πιήξσο ηνλ θίλδπλν από ην πνιύ 
αιθνόι. 



Από ηελ άιιε, όκσο, ε άζθεζε δελ παίδεη θαλέλα ξόιν ζε όζνπο 
πίλνπλ πάξα πνιύ (πάλσ από 28 πνηά ηελ εβδνκάδα νη άλδξεο 
θαη πάλσ από 20 νη γπλαίθεο).  
Σηελ πεξίπησζή ηνπο, ην γπκλαζηήξην δελ κεηώλεη θαζόινπ ηνλ 
θίλδπλν πξόσξνπ ζαλάηνπ από θαξθίλν, θαξδηά ή όπνηα άιιε 
αηηία. 

Τέινο, επηβεβαίσλεηαη όηη ην λα πίλεη θαλείο πεξηζηαζηαθά θαλέλα 
πνηεξάθη, κεηώλεη ειαθξά, αληί λα απμάλεη, ηνλ θίλδπλν πξόσξνπ 
ζαλάηνπ (κε κόλε εμαίξεζε ηνλ ζάλαην από θαξθίλν). 
Όζνλ αθνξά ηνπο βηνινγηθνύο κεραληζκνύο, είλαη γλσζηό όηη ην 
αιθνόι απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα εζσηεξηθήο θιεγκνλήο θαη 
παξάιιεια εμαζζελεί ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, ελώ ηα αθξηβώο 
αληίζεηα απνηειέζκαηα έρεη ε ζσκαηηθή άζθεζε, κεηώλνληαο ηε 
θιεγκνλή θαη εληζρύνληαο ηηο άκπλεο ηνπ νξγαληζκνύ. 

Υπελζπκίδεηαη όηη ε ζπληζηώκελε ειάρηζηε ζσκαηηθή άζθεζε είλαη 150 ιεπηά 
(δπόκηζε ώξεο) ηελ εβδνκάδα, έλα όξην πνπ πεξίπνπ δύν ζηνπο ηξεηο 
άλζξσπνη δελ ηεξνύλ.  

 
 
Πεγή: Γπκλαζηήξην ελαληίνλ αιθνόι -Αληηζηαζκίδεη ηηο πηζαλέο βιάβεο | 
iefimerida.gr  

Πεγή : έξεπλα ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ θ.ζενδσξαθε    

 

 

  


