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            ΑΘΛΗΣΙΜΟ-ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ-ΣΟΤΡΙΜΟ 

      Ο αθλητισμός είναι θ ςυςτθματικι ςωματικι καλλιζργεια και δράςθ με ςυγκεκριμζνο 

τρόπο, ειδικι μεκοδολογία και παιδαγωγικι με ςκοπό τθν φψιςτθ ςωματικι απόδοςθ, ωσ 

επίδοςθ ςε ακλθτικοφσ αγϊνεσ, ςτο ακλθτικό και κοινωνικό γίγνεςκαι [1] . Παράλλθλα ο 

ακλθτιςμόσ είναι ζνασ κοινωνικόσ κεςμόσ ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τθ δεδομζνθ κοινωνία 

και τον πολιτιςμό τθσ. Για παράδειγμα ςτθν Αρχαία Ελλάδα, ο ακλθτιςμόσ 

ςτθν Ακινα κεωροφταν κοινωνικό και πολιτιςμικό αγακό και είχε παιδαγωγικό χαρακτιρα, 

ενϊ αντίκετα ςτθν πάρτθ ο ακλθτιςμόσ χρθςιμοποιοφταν για τθν ςτρατιωτικι 

εκπαίδευςθ.  

     Ψυχαγωγία είναι θ ςυμμετοχι του ανκρϊπου ςτα ανϊτερα ζργα του 

ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, που τον μορφϊνει  πνευματικά και αιςκθτικά και τον εξευγενίηει. 

Η ψυχαγωγία, παρόλο που επιτυγχάνεται με διαφορετικοφσ τρόπουσ ςε κάκε πολιτιςμό, ςε 

όλουσ ςυνδζεται με τθν πνευματικι και καλλιτεχνικι δθμιουργία και, μυϊντασ τον 

άνκρωπο κατάλλθλα, φζρνει τθν αρμονία ςϊματοσ και ψυχισ. [1] 

     Ο τουρισμός είναι ζνασ πολφ διαδεδομζνοσ τρόποσ ψυχαγωγίασ, ειδικά ςτον Δυτικό 

Κόςμο ενϊ παράλλθλα αποτελεί μια πολφ μεγάλθ βιομθχανία και ςθμαντικότατθ πθγι 

εςόδων για τισ τουριςτικζσ χϊρεσ . 

   Όιεο  πξνεγνύκελεο ιέμεηο ζπλππνινγίδνληαη ζηελ θάζε αζιεηηθόο 

ηνπξηζκόο αλαςπρεο.Αθνπ δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ηνπξηζκνύ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο 

κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ειεπζέξνπ ρξόλνπ θαη ηεο αλαςπρήο .Οη ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο απνηεινύλ γελεζηνπξγό  αίηηα ηνπξηζηηθήο απαζρόιεζεο .Οη δε 

παξαγκέλεο ζέζεηο  εξγαζίαο ,εθ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο,  απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε .Οη δηεζλείο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο  κε θνξπθαία 

εθδήισζε ηνπο Ο.Α δηαβάιινπλ ζηελ αύμεζε  ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ 

δεηθηώλ ηεο ρώξαο όπνπ ηεινύληαη ,θαζώο επίζεο  ζηελ  ελδπλάκσζε ηεο 

βησζηκόηεηαο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ο 

αζιεηηθόο ηνπξηζκόο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ειεπζέξνπ ρξόλνπ , απνηεινύλ πεδία  

επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηελ επεκεξία, ηηο,  αληαιιαγέο θαη 

ηελ αλαθαηαλνκή  ησλ ζεηηθώλ αμηώλ κηα θνηλσλίαο .Η αλάπηπμε κηαο ακθίδξνκεο 

ζρέζεο κεηαμύ αζιεηηζκνύ θαη ηνπξηζκνύ  απνηειεί κηα κειινληηθή επξσπατθή ,ίζσο 

θαη παγθόζκηα πξόθιεζε .Τέινο δελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ επηιεγνύλ ηνλ νξεηλό  

αζιεηηζκό  σο κέζν ςπραγσγίαο . 

  

 ΟΡΕΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ   :    
    Ο  νξεηλόο ηνπξηζκόο  αλήθεη ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ θαη 

πεξηιακβάλεη θάζε ηνπξηζηηθή εθδήισζε πνπ αζθείηαη ζην νξεηλό πεξηβάιινλ.  

 Οξεηλόο ηνπξηζκόο ζε αληίζεζε µε ην καδηθό ηνπξηζκό πξνζθέξεη: Δλεξγή 

ζπµµεηνρή έλαληη ηεο παζεηηθόηεηαο ηνπ επηζθέπηε, θηλεηηθόηεηα ζε όιεο ηηο επνρέο 

ηνπ ρξόλνπ έλαληη ηεο ζηαηηθόηεηαο ησλ θαινθαηξηλώλ δηαθνπώλ. Οη δξαζηεξηόηεηεο 

αζθνύληαη ζ' όια ηα ζεκεία ηνπ ρώξνπ αληίζεηα µε ηηο θιαζζηθέο ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AF%CE%B1#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Με ηνλ νξεηλό ηνπξηζκό πεηπραίλνπκε ηα παξαθάησ:   
  

 Απνθέληξσζε ησλ θιαζζηθώλ ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ.  

 Αλάπηπμε ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ.   

 Παξάηαζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ κηαο πεξηνρήο.  

 Γεκηνπξγία λέσλ επαγγεικάησλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο µε ζπλέπεηα ηελ παξακνλή 

ηνπ πιεζπζκνύ ζην ηόπν ηνπ.  

. Δραστηριότητες:  
Πεδνπνξία, ρηνλνδξνκία, ζπειαηνινγία, αλαξξίρεζε, πνδειαζία, ηππαζία, 

ηνμνβνιία, αζιεηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο (orienteering),δηάζρηζε θαξαγγηώλ 

(Canyoning). Γξαζηεξηόηεηεο ζε πνηάκηα  θαη ιίκλεο (θνιύκβεζε, rafting,canoe 

kaΥak). Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ αέξα (αιεμίπησην πιαγηάο). Παξαηήξεζε ρισξίδαο, 

παλίδαο θαη µκνξθνινγίαο  πεηξσκάησλ, γεσινγία.    

Οη πην πάλσ  δξαζηεξηόηεηεο ιεηηνπξγνύλ κόλεο ή ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο 

πνπ ζπλερώο δηεπξύλνληαη δεκηνπξγώληαο αλάινγεο δξάζεηο. Δπίζεο ζπλδπάδνληαη 

µε άιιεο κνξθέο νξεηλνύ ηνπξηζκνύ όπσο νηθνηνπξηζµόο θαη αγξνηνπξηζµόο .  

Θαιάζζηνο ηνπξηζκόο :  
Ο ζαιάζζηνο ηνπξηζκόο αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ησλ ηνπξηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ αλαπηύζζνληαη ζην ζαιάζζην ρώξν θαη ζηηο αθηέο κηαο πεξηνρήο ππνδνρήο 

ηνπξηζηώλ. Σπλήζσο, σο ζαιάζζηνο ηνπξηζκόο λννύληαη νη θξνπαδηέξεο κε 

θξνπαδηεξόπινηα θαζώο θαη νη ζαιάζζηεο πεξηεγήζεηο κε ζθάθε αλαςπρήο 

(ηζηηνπιντθά, κεραλνθίλεηα ζθάθε, ζαιακεγνί θιπ.). 

Σηελ θαηεγνξία ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ εληάζζεηαη όκσο θαη έλα κεγάιν εύξνο 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο ζαιάζζηεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ην ππνβξύρην 

ςάξεκα, νη θαηαδύζεηο («θαηαδπηηθόο ηνπξηζκόο») θ.ά. 

.  

Δραστηριότητες  

 Canyoning 

 Caving (εξεπεύνηςη ςπηλαίων) 

 Kayak 

 Parapente (αλεξίπσωσο πλαγιάρ) 

 Rafting 

 River trekking 

 Wind surfing 

 Αναππίχηςη 

 Θαλάςςιο ςκι 

 Θαλαςςοθεπαπεία 

 Ιππαςία 

 Ιςσιοπλοΐα 

 Κασαδύςειρ 

 Κποταζιέπερ 

 Παπασήπηςη οικοςτςσημάσων (χλωπίδα & πανίδα) 

 Υποβπύχιο ψάπεμα 

EIKONE  

 

http://altertourism.gr/morfes-tourismou/autonomi-katadysi
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Πθγζσ : 

Βικιπαιδεια  , ALTER TOURISM   

 

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ :  

Χωλίδθσ Νίκοσ  

Λάιοσ Μπάμπθσ  

Σςουλγουνίδθσ Παναγιϊτθσ  

Χαϊδαλισ Αντρζασ  

Σςιόκασ Σάςοσ  

Σολιάσ Θεοφφλακτοσ  
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Θέκα : Άζθεζε ζην ζρνιείν 

 

Μαζεηέο πνπ Εξγάζηεθαλ: Σηδεξίδεο Αιέμαλδξνο,  Θσκάο Ψαξξνύ, 

Τζηώιεο Σπύξνο. 

Υπεύζπλνο θαζεγεηήο : Ηιίαο Αλαγλώζηνπ  

Σύκθσλα κε ηηο επίζεκεο νδεγίεο από παγθόζκηνπο εηδηθνύο νξγαληζκνύο έλα παηδί ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίδεη ηελ εκέξα πεξίπνπ 60 ιεπηά άζθεζεο. Η έληαζε πνπ ζπζηήλεηαη είλαη 

(ηνπιάρηζηνλ) κέηξηα, δειαδή λα πξνθαιεί κέηξηνπ βαζκνύ ιαράληαζκα ή εθίδξσζε, ελώ ην 

είδνο ηεο άζθεζεο δελ έρεη ηόζν ζεκαζία, αξθεί λα ζπκβαδίδεη κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

παηδηνύ.  

Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε «πνζόηεηα» θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο έρεη ππνινγηζηεί θπξίσο κε 

γλώκνλα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ, ηα νθέιε ηεο άζθεζεο δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηε ζσκαηηθή αλάπηπμε κόλν, αιιά πεξηιακβάλνπλ ςπρηθά θαη θνηλσληθά 

νθέιε. Τα πνιπδηάζηαηα νθέιε ηεο άζθεζεο γηα ηα παηδηά κπνξεί λα ζπλνςηζηνύλ ζηα 

αθόινπζα ζεκεία:  
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 Η άζθεζε βνεζά ηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ έλα πγηέο κπνζθειεηηθό ζύζηεκα. Μέζσ 

ηεο άζθεζεο «δπλακώλνπλ» ζεκαληηθά ηα νζηά, νη κπο θαη νη αξζξώζεηο ηνπο. 
 Παξάιιεια κε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ζθειεηηθνύ θαη ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο, ε 

άζθεζε βνεζάεη ζηελ ελδπλάκσζε θαη ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο. 

Οπζηαζηηθά, θαηά ηε δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο κηαο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

«γπκλάδνληαη» παξάιιεια ε θαξδηά θαη νη πλεύκνλεο, δειαδή «πξνπνλείηαη» 

ζπλνιηθά ην θαξδηαλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. 
 Αλαπηύζζεηαη ε λεπξνκπτθή ζπλαξκνγή ησλ παηδηώλ. Με απιά ιόγηα, ηα παηδηά 

κέζσ ηερληθώλ αζθήζεσλ θαη ησλ επαλαιήςεσλ απηώλ καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ 

θαιύηεξα ην ζώκα ηνπο θαη ηηο θηλήζεηο ηνπο, βειηηώλνληαο ηα αληαλαθιαζηηθά 

ηνπο θαη αλαπηύζζνληαο ην ζπγρξνληζκό κεηαμύ καηηώλ θαη άθξσλ. 
 Η άζθεζε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά θαη νπζηαζηηθά ζηε δηαηήξεζε ελόο πγηνύο θαη 

θπζηνινγηθνύ βάξνπο. Η ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε ηεο άζθεζεο είλαη έλα γεγνλόο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, εηδηθά εάλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ αικαηώδε αύμεζε ζηα 

πνζνζηά ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο, θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ ζνβαξώλ θαη 

αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ πνπ ε αύμεζε απηή επηθέξεη ζηελ πγεία. 
 Η θπζηθή δξαζηεξηόηεηα έρεη, επίζεο, ζρεηηζηεί κε πνιιαπιά ςπρνινγηθά νθέιε 

γηα ηα παηδηά. Έρεη βξεζεί όηη βειηηώλεη αηζζεηά ηνλ έιεγρν ηνπ άγρνπο θαη κεηώλεη 

ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαη εθδήισζεο ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, 

πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνύλ επηθίλδπλα ηδηαηηέξσο θαηά ηελ επαίζζεηε 

θάζε ηεο εθεβείαο.  
 Σε θνηλσληθό επίπεδν, ε ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εηδηθά ζε 

νκαδηθά αζιήκαηα έρεη βξεζεί όηη βνεζάεη ηα παηδηά ζηε γξεγνξόηεξε θαη 

νπζηαζηηθόηεξε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, παξέρνληάο ηνπο επθαηξίεο γηα 

απηνπξνβνιή, «ρηίδνληαο» ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη αλαπηύζζνληαο αηζζήκαηα 

ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο. 
 Σε επίπεδν πλεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ηα παηδηά ηα νπνία 

αζθνύληαη εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζηα ζρνιηθά καζήκαηα. 
 Τέινο, κηα πην καθξνπξόζεζκε αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο άζθεζεο 

είλαη όηη ηα παηδηά πνπ είλαη ζσκαηηθά δξαζηήξηα αθνινπζνύλ θαη έλαλ 

ζπλνιηθόηεξα πην πγηεηλό ηξόπν δσήο, απνθεύγνληαο ηελ θαηάρξεζε αιθνόι, ην 

θάπληζκα ή ηε ρξήζε νπζηώλ ηόζν θαηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο, όζν θαη ζηελ 

ελήιηθε δσή ηνπο. 
 Τα ζρνιεία μεθίλεζαλ θαη πηα ην θαζεκεξηλό πξόγξακκα ησλ παηδηώλ κπνξεί 

ζηγά-ζηγά λα αξρίζεη λα δηακνξθώλεηαη. Σε απηό είλαη νπζηαζηηθό θαη 

ζεκαληηθό λα εληαρηνύλ δηάθνξεο ελαζρνιήζεηο πνπ λα εληζρύνπλ ηε 

ζσκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα ζε θαζεκεξηλή βάζε Η θπζηθή δξαζηεξηόηεηα 

έρεη, επίζεο, ζρεηηζηεί κε πνιιαπιά ςπρνινγηθά νθέιε γηα ηα παηδηά. Έρεη βξεζεί 

όηη βειηηώλεη αηζζεηά ηνλ έιεγρν ηνπ άγρνπο θαη κεηώλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο θαη εθδήισζεο ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, πεξηζηαηηθά πνπ κπνξεί λα 

απνδεηρζνύλ επηθίλδπλα ηδηαηηέξσο θαηά ηελ επαίζζεηε θάζε ηεο εθεβείαο.  
 Σε θνηλσληθό επίπεδν, ε ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εηδηθά ζε 

νκαδηθά αζιήκαηα έρεη βξεζεί όηη βνεζάεη ηα παηδηά ζηε γξεγνξόηεξε θαη 

νπζηαζηηθόηεξε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, παξέρνληάο ηνπο επθαηξίεο γηα 

απηνπξνβνιή, «ρηίδνληαο» ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη αλαπηύζζνληαο αηζζήκαηα 

ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο. 
 Σε επίπεδν πλεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ηα παηδηά ηα νπνία 

αζθνύληαη εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξα πνζνζηά επηηπρίαο ζηα ζρνιηθά καζήκαηα. 
 .  

 

Δίλαη απνδεδεηγκέλν όηη ε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πξνζθέξεη ζεκαληηθά 

νθέιε ζηα παηδηά, ηα νπνία δελ πεξηνξίδνληαη ζηε ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη 

κόλν, αιιά πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ θαη ζεκαληηθά ςπρηθά θαη 

θνηλσληθά νθέιε. Η άζθεζε είλαη απηαπόδεηθην όηη βνεζάεη ηα παηδηά λα 

http://health.in.gr/kid/news/article/?aid=1231217247#reftagarticle=1231350328#reftag=%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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αλαπηύμνπλ έλα πγηέο κπνζθειεηηθό θαη θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα. Μέζσ ηεο 

άζθεζεο «δπλακώλνπλ» ηα νζηά, νη κύεο θαη νη αξζξώζεηο θαη παξάιιεια 

«γπκλάδνληαη» ε θαξδηά θαη νη πλεύκνλεο. Δπηπιένλ αλαπηύζζεηαη ε 

ηθαλόηεηα λεπξνκπτθήο ζπλαξκνγήο. Τα παηδηά απνθηνύλ θαιύηεξν έιεγρν 

ηνπ ζώκαηνο θαη ησλ θηλήζεώλ ηνπο, βειηηώλνληαο ηα αληαλαθιαζηηθά ηνπο 

θαη αλαπηύζζνληαο ηνλ ζπγρξνληζκό κεηαμύ καηηώλ θαη άθξσλ. Τέινο, ε 

ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη έλαο θαίξηνο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε 

ελόο πγηνύο θαη θπζηνινγηθνύ βάξνπο, γεγνλόο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθό εηδηθά 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο δηαζηάζεηο πνπ έρεη πάξεη ε επηδεκία ηεο παηδηθήο 

παρπζαξθίαο θαη ζηε ρώξα καο.  

 

Πέξα όκσο από ηα πξναλαθεξζέληα νθέιε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε 

ζσκαηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ, ε άζθεζε επηθέξεη θαη 

ςπρνινγηθά νθέιε. Σηα παηδηά πνπ αζθνύληαη ζπζηεκαηηθά έρεη παξαηεξεζεί 

αηζζεηή βειηίσζε ζηνλ έιεγρν ηνπ άγρνπο, κηαο θαη ε άζθεζε είλαη έλα 

θαηεμνρήλ κέζν ςπραγσγίαο θαη εθηόλσζεο, ην νπνίν κεηώλεη ζεκαληηθά ην 

ζπγθεθξηκέλν αίζζεκα. Ιδηαηηέξσο κάιηζηα ζε πεξηόδνπο εμεηάζεσλ ή έληνλνπ 

δηαβάζκαηνο, όπνπ ην πξόγξακκα ησλ καζεηώλ είλαη ζαθώο βεβαξεκέλν, ε 

αλάγθε γηα θαινύο βαζκνύο πςειή θαη ην άγρνο ζπζζσξεπκέλν, ε άζθεζε 

θαίλεηαη λα βνεζά ζεκαληηθά. Σε κεγαιύηεξεο δε ειηθίεο (εθήβνπο) παξαηεξείηαη 

όηη κέζσ ηεο άζθεζεο κεηώλνληαη θαη νη πηζαλόηεηεο εκθάληζεο ζνβαξώλ 

ζπκπησκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ςπρνινγηθή πγεία, όπσο ε θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία. 

 

Μία αθόκα άθξσο ελδηαθέξνπζα πηπρή ηεο ζρέζεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

θαη παηδηνύ είλαη ην γεγνλόο όηη ε άζθεζε εληζρύεη ηελ πλεπκαηηθή θαη θαη’ 

επέθηαζε ηε ζρνιηθή απόδνζε. Έρεη βξεζεί όηη κέζσ πνιύπινθσλ κεραληζκώλ 

(αύμεζε κεηαθνξάο νμπγόλνπ ζηνλ εγθέθαιν, αλαγέλλεζε λεπξώλσλ, αύμεζε 

νξκνληθώλ επηπέδσλ ζεξνηνλίλεο θ.ά.) ε άζθεζε βειηηζηνπνηεί ζεκαληηθέο 

ιεηηνπξγίεο, όπσο απηέο ηεο κλήκεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ελώ ηαπηόρξνλα ηα 

παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αζιήκαηα, θαη εηδηθά ζε νκαδηθά αγσλίζκαηα, έρνπλ 

κάζεη λα ζπκκνξθώλνληαη θαη λα αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο. Απηό 

έρεη σο απνηέιεζκα ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά λα είλαη πην πεηζαξρεκέλα, ώζηε 

εθαξκόδνληαο απηό ην ραξαθηεξηζηηθό εληόο ηεο ηάμεο λα εκθαλίδνπλ απμεκέλε 

ηθαλόηεηα λα ζπγθεληξώλνληαη πεξηζζόηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ 

θαη ζπλεπώο λα έρνπλ θαιύηεξεο ζρνιηθέο επηδόζεηο.  

Τέινο, ζε θνηλσληθό επίπεδν ε ζπκκεηνρή ζε ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

εηδηθά ζε νκαδηθά αζιήκαηα έρεη βξεζεί όηη βνεζά ηα παηδηά ζηε γξεγνξόηεξε θαη 

νπζηαζηηθόηεξε θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, παξέρνληάο ηνπο επθαηξίεο γηα 

απηνπξνβνιή, «ρηίδνληαο» ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη αλαπηύζζνληαο 

αηζζήκαηα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθόηεηαο. Μαθξνπξόζεζκα δε, ηα παηδηά πνπ 

είλαη ζσκαηηθά δξαζηήξηα αθνινπζνύλ θαη έλαλ ζπλνιηθόηεξα πην πγηεηλό ηξόπν 

δσήο, απνθεύγνληαο ηελ θαηάρξεζε αιθνόι, ην θάπληζκα ή ηε ρξήζε νπζηώλ 

ηόζν θαηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο όζν θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. 

Σύκθσλα ινηπόλ κε ηηο ζπζηάζεηο Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ, ηα παηδηά άλσ ησλ 3 

εηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη έθεβνη, πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηνύλ ηνπιάρηζηνλ 1 

ώξα άζθεζεο εκεξεζίσο. Η άζθεζε απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αεξόβηεο 

δξαζηεξηόηεηεο θπξίσο κέηξηαο έληαζεο, δειαδή λα πξνθαινύλ κέηξηνπ βαζκνύ 

ιαράληαζκα ή εθίδξσζε, νη νπνίεο λα ελαιιάζζνληαη κε θάζεηο έληνλεο άζθεζεο 

αιιά θαη κε αζθήζεηο ελδπλάκσζεο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο. Γηα ηα 
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παηδηά ειηθίαο από 3 έσο 6 εηώλ, ζπληζηάηαη ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη 

παηρλίδηα ηα νπνία έρνπλ σο έκθαζε ηελ ςπραγσγία, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εμάζθεζε ησλ βαζηθώλ δεμηνηήησλ. Ωο ηέηνηεο ραξαθηεξίδνληαη: ην πνδήιαην, ην 

ηξέμηκν, ην ζρνηλάθη, ν ρνξόο θ.α. 

Τα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ (6-11 εηώλ) έρνληαο πιένλ απνθηήζεη θαιύηεξν έιεγρν 

ηνπ ζώκαηόο ηνπο θαη ζπλεπώο θαη ησλ θηλήζεώλ ηνπο, θαζώο θαη ησλ βαζηθώλ 

ηνπο δεμηνηήησλ κπνξνύλ λα αζθνύληαη πην ζπζηεκαηηθά. Γηαζέηνληαο πιένλ ηε 

δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο νδεγίεο από ηνπο γπκλαζηέο/πξνπνλεηέο 

ηνπο θαη λα ηηο επαλαθέξνπλ ζηε κλήκε ηνπο, έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πιεζώξα αζιεκάησλ, όπσο ε αληηζθαίξηζε, ην πνδόζθαηξν, ε 

θαιαζνζθαίξηζε, ε ελόξγαλε γπκλαζηηθή, νη πνιεκηθέο ηέρλεο, ηα αζιήκαηα ηνπ 

ζηίβνπ θ.α, θαη ηα νπνία κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ ζα γίλνπλ αλαπόζπαζην 

θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο.  

Ο ξόινο ησλ γνλέσλ ζηελ θαζηέξσζε ηεο ζρέζεο παηδηνύ-ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθόο. Οη γνλείο ζα πξέπεη πάληα λα 

ελζαξξύλνπλ ηα παηδηά λα αζθνύληαη θαη λα απνηεινύλ νη ίδηνη πξόηππα κηαο 

δξαζηήξηαο θαη πγηνύο ζηάζεο δσήο. Με απηό ηνλ ηξόπν ηα παηδηά ζα αγαπήζνπλ 

ην εθάζηνηε άζιεκα πνπ θάλνπλ, ζα ην θαηαζηήζνπλ βαζηθό θαη 

αλαληηθαηάζηαην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο θαη ζα θαξπσζνύλ ηα νθέιε 

πνπ ε άζθεζε έρεη γηα ηε δσή όισλ! 

 

* To E.Y.ZH.N. (Εθνική δπάζη Υγείαρ για ηη ΖωΗ ηων Νέων) είναι ένα ππόγπαμμα 

ηος Υποςπγείος Παιδείαρ πος ζσεδίαζε και ςλοποιεί ηο Φαποκόπειο Πανεπιζηήμιο. 

Κύπιορ ζηόσορ ηος ππογπάμμαηορ είναι η διαζθάλιζη ηηρ ςγείαρ ηων παιδιών μέζα 

από ηην ςιοθέηηζη ιζοπποπημένων ζςνηθειών διαηποθήρ και ζωμαηικήρ 

δπαζηηπιόηηηαρ. Το Ππόγπαμμα με ζςγκεκπιμένερ ενέπγειερ παπεμβαίνει ζηην 

καθημεπινόηηηα ηηρ ελληνικήρ οικογένειαρ, ηος ζσολείος και ηος ζςνόλος ηηρ 

κοινωνίαρ, παπέσονηαρ, μεηαξύ άλλων, διαπκή ζςμβοςλεςηική ενημέπωζη ζε 

θέμαηα διαηποθήρ, ανάπηςξηρ και ζωμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ. 

 health.in.gr 

Είλαη γλσζηό όηη ε άζθεζε είλαη επεξγεηηθή 

ηόζν γηα ηε ζσκαηηθή όζν θαη γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία ησλ παηδηώλ.  

 Σηηο κέξεο καο, όιν θαη πεξηζζόηεξνη πιένλ ππνζηεξίδνπλ όηη ε ζσκαηηθή 

άζθεζε βνεζάεη επηπιένλ, ζηελ πγηή εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία θαη άξα θαη ζηηο 

αθαδεκατθέο επηδόζεηο. Απηό απνδίδεηαη θαηαξράο ζην όηη κε ηελ άζθεζε 

εληζρύεηαη ν κεηαβνιηζκόο ηνπ εγθεθάινπ θαη ε κλήκε. Οη «θαθέο» νξκόλεο 

απνκαθξύλνληαη γξεγνξόηεξα θαη νη «θαιέο» νξκόλεο (λεπξνδηαβηβαζηέο) 

απειεζπζεξώλνληαη ζε κεγαιύηεξε πνζόηεηα. Έηζη ηα παηδηά κπνξνύλ λα 

ζπγθεληξώλνληαη θαιύηεξα θαη λα απνζεθεύνπλ επθνιόηεξα ηηο θαηλνύξγηεο 

γλώζεηο. Σε κηα πξόζθαηε κειέηε, πνπ έγηλε ζηε Μαδξίηε γηα ινγαξηαζκό 

επηζηεκνληθνύ πεξηνδηθνύ γηα ηελ Παηδηαηξηθή, νη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηελ 

επηξξνή πνπ έρνπλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο θαιήο ζσκαηηθήο πγείαο 

κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκό, ζηηο αθαδεκατθέο επηδόζεηο. Η 

θαξδηνπλεπκνληθή επάξθεηα, ε κπτθή δύλακε θαη ε θηλεηηθή δεμηόηεηα είλαη 

ηα ηκήκαηα ηεο θαιήο ζσκαηηθήο πγείαο πνπ έρεη βξεζεί όηη δξνπλ επεξγεηηθά 
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ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ. Καζέλα από απηά ηα ηκήκαηα όκσο, κπνξεί λα 

επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία θαη άξα ηηο αθαδεκατθέο 

επηδόζεηο. Λόγσ ηνπ όηη ηα ηκήκαηα απηά είλαη πνιύ ζηελά ζπλδεδεκέλα ην 

έλα κε ην άιιν, ε εξεπλήηξηα IreneEsteban-Cornejo ζεσξεί ζεκαληηθό λα 

δηεπθξηληζηεί πνηα ηκήκαηα ηεο θαιήο ζσκαηηθήο πγείαο είλαη ζεκαληηθά γηα 

ηελ θαιή εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία. Μειεηήζεθαλ ινηπόλ ζηελ Ιζπαλία 2038 

παηδηά θαη έθεβνη ειηθίαο 6-18 εηώλ. Έγηλε πιήξεο θαηαγξαθή όισλ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο, ηνπ δείθηε κάδαο ζώκαηνο θαη ησλ 

αθαδεκατθώλ επηδόζεσλ. Βξέζεθε ινηπόλ όηη ε θαιή θαξδηνπλεπκνληθή 

επάξθεηα θαη θηλεηηθή δεμηόηεηα, ηόζν κεκνλσκέλα όζν θαη ζε ζπλδπαζκό, 

είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο αθαδεκατθέο επηδόζεηο. Δηδηθά ε θηλεηηθή 

δεμηόηεηα είρε ηελ κεγαιύηεξε επίδξαζε ζηελ επίηεπμε θαιύηεξσλ 

αθαδεκατθώλ επηδόζεσλ. Αληίζηξνθα, ηα παηδηά κε κεησκέλε 

θαξδηνπλεπκνληθή επάξθεηα θαη επιπγηζία είραλ θαη ρακειόηεξνπο βαζκνύο 

ζην ζρνιείν. Δλδηαθέξνλ επίζεο είλαη όηη ε κπτθή δύλακε κεκνλσκέλα, δελ 

επεξεάδεη ζεηηθά ηηο αθαδεκατθέο επηδόζεηο. Σπκπεξαζκαηηθά, ζα 

κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε κειέηε απηή επηβεβαηώλεη ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο 

ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηηο αθαδεκατθέο επηδόζεηο. Δηδηθόηεξα, θαίλεηαη όηη 

ε θαιή θαξδηνπλεπκνληθή επάξθεηα θαη θπξίσο ε θαιή θηλεηηθή δεμηόηεηα 

παίδνπλ ηνλ πην ζεκαληηθό ξόιν. Αζθήζεηο πνπ βειηηώλνπλ ινηπόλ απηνύο 

ηνπο ηνκείο ίζσο ζα βνεζνύζαλ πνιιά παηδηά λα απνθύγνπλ ηελ απνηπρία ζην 

ζρνιείν θαη λα έρνπλ θαιύηεξε αθαδεκατθή εμέιημε. Πεγή: Journal of 

Pediatrics [total] / [avg] inShare Νηθόιανο Κνπθνπιηάο Νηθόιανο Κνπθνπιηάο 

O Οξζνπαηδηθόο Φεηξνπξγόο Γξ. Νηθόιανο Δ. Κνπθνπιηάο εηδηθεύεηαη ζηελ 

αξζξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή, ζηελ ηξαπκαηνινγία θαη ζηελ αληηκεηώπηζε 

ρόλδξηλσλ βιαβώλ θαη είλαη δηδάθηνξαο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ 

Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Μεηεθπαηδεύζεθε ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία ζην Royal National Orthopaedic Hospital ηνπ Λνλδίλνπ, ελώ 

εξγάζηεθε γηα ηέζζεξα ρξόληα σο Δπηκειεηήο ζην ηκήκα Αζιεηηθώλ 

Καθώζεσλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Άγηνο Παύινο» 

αληηκεησπίδνληαο εθαηνληάδεο πεξηπηώζεηο αζιεηηθώλ ηξαπκαηηζκώλ, 

θαηαγκάησλ θαη νζηεναξζξίηηδαο. Λόγσ ηεο εμεηδίθεπζεο θαη εκπεηξίαο ηνπ 

είλαη πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε δεθάδεο ζπλέδξηα θαζώο θαη εθπαηδεπηήο 

Διιήλσλ θαη μέλσλ ζπλαδέιθσλ ζε ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ.  

Πεγή : [ http://www.superdad.gr/igeia/paidia/h-swmatiki-askisi-veltiwnei-tin-

epidosi-twn-paidiwn-sto-sxoleio/ ] 
 

http://www.superdad.gr/igeia/paidia/h-swmatiki-askisi-veltiwnei-tin-epidosi-twn-paidiwn-sto-sxoleio/
http://www.superdad.gr/igeia/paidia/h-swmatiki-askisi-veltiwnei-tin-epidosi-twn-paidiwn-sto-sxoleio/
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ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
 

Η Θεξαπεπηηθή άζθεζε είλαη ζηνρεπκέλν πξόγξακκα ζσκαηηθήο άζθεζεο κε 
ζθνπό ηελ βειηίσζε ειιεηκάησλ αιιά θαη ηεο γεληθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο 
ηνπ αζζελνύο. 

Η Θεξαπεπηηθή άζθεζε απεπζύλεηαη ζε αλζξώπνπο ζην ηειηθό ζηάδην 
απνθαηάζηαζεο κεηά από λόζν ή ηξαπκαηηζκό, θαζώο επίζεο θαη ζην γεληθό 
πιεζπζκό θαη εθαξκόδεηαη κέζα από εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ππό ηελ 
θαζνδήγεζε θαη απζηεξή επίβιεςε γπκλαζηή θαη θπζηθνζεξαπεπηή.  

Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε πξνγξάκκαηνο ν αζινύκελνο αμηνινγείηαη από ηελ 
ηαηξηθή νκάδα απνθαηάζηαζεο όπνπ αλαγλσξίδνληαη πηζαλά πξνβιήκαηα θαη 
ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη (απώιεηα βάξνπο, ελδπλάκσζε ζπγθεθξηκέλσλ 
πεξηνρώλ ηνπ ζώκαηνο, βειηίσζε θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο, ξύζκηζε 
ππέξηαζεο, επεμία, δηαρείξηζε άγρνπο). 

Με βάζε ην πξνθίι ηνπ αζινύκελνπ, θαζνξίδεηαη ην είδνο ηεο ζεξαπεπηηθήο 
άζθεζεο (αηνκηθή άζθεζε ππό επίβιεςε, νκαδηθό πξόγξακκα Pilates, Tai 
Chi, άζθεζε ζην λεξό) θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζσζηό πξόηππν εθγύκλαζεο. 
Είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα. 
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