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Fitness ή Καλή Φυσική κατάσταση 

 
Σύντοµη περιγραφή-ορισµός  

 
Fitness είναι µια συνειδητά επιδιωκόµενη κατάσταση 
ψυχοσωµατικής απόδοσης, που επιτυγχάνεται µε την προπόνηση, 
την στοχευµένη διατροφή και  τον υγιεινό τρόπο ζωής.  
 
∆ιαφορά της προπόνησης Fitness από την Αθλητική 
προπόνηση  
 
Το Fitness δεν µπορεί να τυποποιηθεί µε συγκεκριµένες τιµές, 
όπως πχ 
 

Μια συγκεκριµένη ικανότητα µυϊκής απόδοσης, 
Την ικανότητα µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου, 
Την ταχύτητα  ή την ταχύτητα αντίδρασης, 

 
αλλά καθορίζεται από τα προσωπικά µέτρα του καθενός, που 
εξαρτώνται  από τα προσωπικά κίνητρα  τις κοινωνικές τάσεις, 
τη µόδα και την κοινή γνώµη. 
 
 



 
Κίνητρα για ενασχόληση µε το Fitness  
 
Τα αρχικά κίνητρα για το Fitness είναι συχνά η καλή υγεία, η 
λεπτή και αθλητική σιλουέτα, η γενική ικανότητα απόδοσης, η 
ικανότητα αντίστασης στην κούραση και η πρόληψη των 
ασθενειών. 
 Κατά τη διάρκεια της ασχολίας µε το Fitness αυτά τα κίνητρα 
αντικαθίστανται µε συγκεκριµένους στόχους και κατευθύνουν το 
άτοµο σε  ένα συγκεκριµένο άθληµα. 
 
Στόχοι και περιεχόµενα της προπόνησης Fitness  
 
Πρώτος και βασικός στόχος είναι η βελτίωση της αερόβιας 
ικανότητας.  
 
∆εύτερος στόχος είναι η γενική βελτίωση των ικανοτήτων 
δύναµης και της µυϊκής απόδοσης των µυών στήριξης του 
κορµού, καθώς και των µυών των άνω και κάτω άκρων.  
 
Τρίτος στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργικής ευκινησίας, 
δηλαδή της ευκινησίας των αρθρώσεων και της ελαστικότητας 
των µυών.  
 
Τέταρτος στόχος είναι η εκµάθηση κινητικών δεξιοτήτων για την 
βελτίωση της ικανότητας καθοδήγησης και συναρµογής των 
κινήσεων. 
 
Ενδείκνυται  
 
Για όλους αρκεί το πρόγραµµα εξάσκησης να είναι 
εξατοµικευµένο ή τουλάχιστον η εξάσκηση να γίνεται σε τµήµατα 
οµοίων ικανοτήτων και αναγκών. 
               
 

 
 



Επιδράσεις από την έλλειψη κίνησης 
 
    Η υποκινητικότητα προκαλεί αδυναµία απόδοσης του 
οργανισµού.  
 
Στους µύες παρατηρούνται ατροφίες και αδυναµίες. Σηµαντικό
πρόβληµα δηµιουργούν οι ατροφικοί µύες του κορµού οι οποίοι
αδυνατούν να συγκρατήσουν επαρκώς τη σπονδυλική στήλη και
οδηγούν στις γνωστές παραµορφώσεις της σπονδυλικής στήλης
και τις λανθασµένες θέσεις του σώµατος, που µε τη σειρά τους
προκαλούν αυξηµένες επιβαρύνσεις και εκφυλιστικές επιδράσεις
στουςσπονδύλους.  
 
Τα συµπτώµατα αυτά έχουν φυσικά αρνητικές επιδράσεις στο
θώρακα και στα όργανα που αυτός περικλείει. Στους αγύµναστους
µύες η ανάπτυξη των τριχοειδών αγγείων είναι ελλιπής και έτσι η
παροχή οξυγόνου στους ιστούς είναι µειωµένη. Η καρδιά γίνεται
αδύναµη, χαρακτηρίζεται ως καρδιά «γραφείου» και είναι
αναγκασµένη να εργάζεται αντιοικονοµικά µε υψηλή συχνότητα,
όπου καταναλώνονται υπερβολικές ποσότητες οξυγόνου και
µειώνονται έτσι τα αποθέµατα των στεφανιαίων αγγείων. Η
κατάσταση αυτή δεν απέχει πολύ από την ανεπάρκεια. Σε
ανθρώπους που γυµνάζονται είναι πολύ σπάνια τα συµπτώµατα
στεφανιαίας υποξίας και καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ αντίθετα οι
αγύµναστοι τείνουν σε στεφανιαία ανεπάρκεια, µια από τις
συχνότερες παθήσεις των ηµερών µας. Η υποκινητικότητα
προκαλεί ταυτόχρονα ατροφία ολόκληρου του αναπνευστικού
συστήµατος ( µείωση της αναπνευστικής οικονοµίας, κυψελιδικού
αερισµού, µερικής πίεσης οξυγόνου ), µε αποτέλεσµα τη µειωµένη
παροχή οξυγόνου στα κύτταρα και τα όργανα. Η έλλειψη οξυγόνου
στα κύτταρα που προκαλεί η υποκινητικότητα έχει αρνητικές
επιδράσεις στο αίµα και οδηγεί σε µείωση των ερυθρών
αιµοσφαιρίων, της αιµοσφαιρίνης και της ικανότητας µεταφοράς
οξυγόνου. Τέλος επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του φυτικού
νευρικού συστήµατος και τη βιοχηµική ικανότητα των ορµονικών



αδένων.  
 
 

Σωµατική  Σύσταση.. η αρχή όλων 
 

    
 

Τα βασικά µορφολογικά συστατικά από τα οποία αποτελείται το ανθρώπινο 
σώµα είναι το νερό το λίπος οι µύες τα οστά και οι συνδετικοί ιστοί. 

 
Η σύσταση του σώµατος 
1.  θεωρείται βασικός παράγοντας της ευρωστίας και σχετίζεται µε την υγεία  
2. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί και παράγοντας της µεταβολικής ευρωστίας 
του ατόµου. 
 

Μέτρηση σωµατικού λίπους και βάρους 
 
Υπάρχουν µέσα και µέθοδοι που µπορούν να προσδιορίσουν το ποσοστό και 
το βάρος του σωµατικού λίπους και που θα πρέπει να γνωρίζει το κάθε 
άτοµο για να προστατέψει την υγεία του. 
Το υπερβολικό λίπος είναι σηµαντικότερο από το υπερβολικό βάρος στη 
λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία του ατόµου. 
Η µέτρηση του σωµατικού βάρους µόνο µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένη 
άποψη για τις αλλαγές που µπορεί να συµβαίνουν στο σώµα και να οδηγήσει 
σε λανθασµένη διατροφική συµπεριφορά µε δυσάρεστα επακόλουθα για την 
υγεία. 
Αυτό γιατί, το µεγάλο βάρος ακόµα και το σχετικά υψηλό ποσοστό λίπους 
στο σώµα, µπορεί να µην αυξήσουν τον κίνδυνο για την υγεία αν δεν 
υπάρχουν και άλλα προβλήµατα όπως αυξηµένη πίεση , πόνος στις 
αρθρώσεις,  κτλ. 
 



 
 

Προδιαγραφές µέτρησης σωµατικού λίπους 
 
Επίπεδο Αγόρια Κορίτσια 

Βασικό < 5% < 8% 

Οριακό 5-9% 10-16% 

Υψηλή απόδοση 5-15% 10-23% 

Καλή Ευρωστία 10-20% 17-28% 

Αποδεκτό 21-25% 29-35% 

Παχυσαρκία 25% + 35% + 

Κίνδυνος >25% >35% 

 
 
Παχυσαρκία 
 
Είναι η περίσσεια σωµατικού λίπους στο σώµα του ατόµου . 
Παχύσαρκο θεωρείται ένα άτοµο που έχει ποσοστό λίπους πάνω από 25% 
εάν είναι άνδρας και πάνω από 35% εάν είναι γυναίκα. 
Η κληρονοµικότητα  οι κακές διατροφικές συνήθειες και η υποκινητικότητα 
είναι οι βασικές αιτίες της παχυσαρκίας στους νέους σήµερα. 
Το υπερβολικό λίπος ιδιαίτερα στην κοιλιά είναι το πιο επικίνδυνο για την 
υγεία και σχετίζεται µε τις καρδιοπάθειες. 
Η παχυσαρκία της εφηβείας οδηγεί στη παχυσαρκία της ενήλικης ζωής και 
οφείλεται κυρίως στη πρόσληψη περισσότερων θερµίδων από αυτές που 
καταναλώνονται, την υποκινητικότητα και την αύξηση του αριθµού των 
λιποκυττάρων . 
 
 

«Έρπουσα παχυσαρκία» 
 
Είναι η παχυσαρκία που εγκαθίσταται στο σώµα του ατόµου καθώς 
µεγαλώνει διότι, ο βασικός µεταβολισµός του ελαττώνεται και η διατροφή 
του ατόµου παραµένει σταθερή. Επιδεινώνεται µε την υποκινητικότητα. 
 



 
 
Επικίνδυνες συµπεριφορές 
 
Η υπερβολική επιθυµία ιδιαίτερα στις νεαρές µαθήτριες να είναι λεπτές ή να 
έχουν χαµηλό σωµατικό βάρος µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα υγείας 
όπως η νευρογενής ανορεξία η βουλιµία  ο «φόβος της παχυσαρκίας»  και η  
λιγότερο γνωστή «ανορεξία των αθλητών».
Παρουσιάζεται στους αθλητές  του bodybuilding , του κλασικού µπαλέτου, 
της πάλης  και της ρυθµικής γυµναστικής. Μπορεί να οδηγήσει σε νευρογενή 
ανορεξία εάν δεν προσεχθεί έγκαιρα. 
 
Αξιολόγηση και Αυταξιολόγηση 
 
Η περιοδική αξιολόγηση και αυταξιολόγηση της σωµατικής σύστασης κάθε 
έξι µήνες µπορεί να βοηθήσει στην λήψη σωστών αποφάσεων ανάλογα µε τα 
αποτελέσµατα και µας βοηθά να  επαναπροσδιορίσουµε τις ατοµικές µας 
συνήθειες. 
Επειδή το κάθε άτοµο είναι διαφορετικό ο κάθε ένας χρησιµοποιεί τις 
πληροφορίες που τον /την αφορούν και πάντα µε την καθοδήγηση των 
ειδικών. 

 
Αερόβια ικανότητα.. για καλή υγεία 
 

  
 
Σύντοµη περιγραφή-ορισµός  
 
Η ικανότητα του οργανισµού να προσλαµβάνει και να µεταφέρει οξυγόνο, από 
την ατµόσφαιρα στους ιστούς και να το καταναλώνει για την παραγωγή 
µυϊκής ενέργειας.  
 



 
Πώς εκφράζεται  
 
Ο ανώτατος όγκος οξυγόνου, που µπορούν να καταναλώσουν οι ιστοί ενός 
ατόµου κατά την άσκηση, στη µονάδα του χρόνου, ονοµάζεται µέγιστη 
πρόσληψη οξυγόνου και εκφράζει την αερόβια ικανότητα ενός ατόµου. 
 

Από τι εξαρτάται  
 
Η αερόβια ικανότητα προκαθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από γενετικές 
προδιαγραφές και κυρίως από το µέγεθος και τη δύναµη των πνευµόνων και 
την ικανότητα του αίµατος να δεσµεύει και διοχετεύει οξυγόνο.  
 
Αερόβια ικανότητα και αντοχή  
 
Όσο λιγότερο οξυγόνο µπορεί να µεταφέρει και να καταναλώσει το σώµα 
µας, τόσο µικρότερη είναι και η αντοχή µας. Αντίθετα όσο περισσότερο 
οξυγόνο προσλαµβάνουµε, τόσο µεγαλύτερη είναι η αντοχή µας για σωµατικό 
έργο.  
 
∆ιαφορές στα αγόρια και τα κορίτσια  
 
Η αερόβια ικανότητα είναι χαµηλότερη στα κορίτσια. Πριν από την ήβη όµως 
δεν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα. Η µεγαλύτερη διαφορά 
παρατηρείται στην ηλικία των είκοσι ετών και φτάνει το 30%. Η χαµηλότερη 
αερόβια ικανότητα στις γυναίκες οφείλεται στην περιορισµένη ικανότητα 
δέσµευσης και µεταφοράς οξυγόνου, κι αυτό γιατί το γυναικείο αίµα, είναι πιο 
φτωχό σε αιµοσφαιρίνη, από το αίµα των ανδρών. 
 
Τρόποι βελτίωσης της αερόβιας ικανότητας 
 
Η αερόβια ικανότητα βελτιώνεται µε την αερόβια άσκηση, η οποία όµως 
πρέπει να είναι συστηµατική και ελεγχόµενη. Η βελτίωση που επέρχεται 
µε την άσκηση χάνεται εάν  διακόψουµε την άσκηση. Ο ρυθµός της µείωσης 
είναι περίπου τριπλάσιος από το ρυθµό της βελτίωσης. Αν σταµατήσει η 
προπόνηση, παρατηρείται αισθητή µείωση σε 2 εβδοµάδες, ενώ σε 4 
εβδοµάδες χάνεται το 50% της βελτίωσης και σε 8 µε 12 εβδοµάδες η 



αερόβια ικανότητα επανέρχεται στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από την 
προπόνηση.  

 

 
 Άσκηση µε βάρη.. απαραίτητη 
  

   
 
Που χρησιµεύει  
 

Η προπόνηση δύναµης είναι ιδιαίτερα ωφέλιµη γιατί µε την ενδυνάµωση των 
µυών  

προστατεύονται οι αρθρώσεις,  
οι κινήσεις είναι πιο οικονοµικές και ξεκούραστες  

 µε τη µυϊκή σύσφιξη που προκαλείται βελτιώνεται η εικόνα 
του  σώµατος. 

 
 
Πως γίνεται  
 
Οι πολλές επαναλήψεις, ( 8-10 διαφορετικές ασκήσεις σε 3-4 σετ των 10-
15 επαναλήψεων ), βελτιώνουν τη γράµµωση των µυών, τη µυϊκή αντοχή 
και το σχήµα του σώµατος. Αυτό το είδος προπόνησης ταιριάζει στους 
απλούς ασκούµενους εφήβους, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν γενικά τη 
φυσική τους κατάσταση και την εµφάνισή τους. Όταν η προπόνηση µε βάρη 
γίνεται για να συµβάλλει στη µεγιστοποίηση των αθλητικών επιδόσεων, 
χρησιµοποιούνται πιο περίπλοκες και εξειδικευµένες µέθοδοι και οι 
επιβαρύνσεις είναι µέγιστες. Οι απλοί ασκούµενοι καλό είναι να 
ακολουθούν τη µέση οδό και να µην υπερβάλλουν κοπιάζοντας άδικα και 
προξενώντας κακό στην υγεία τους. Ο παραπάνω τύπος προπόνησης µε 
συχνότητα δύο έως τρεις φορές την εβδοµάδα, σωστή προθέρµανση, 
αποθεραπεία και έµφαση στις διατάσεις είναι ιδανικός για να επιτευχθούν 



τα θετικά αποτελέσµατα. Η συµπλήρωση της µε κάποιες µορφές αερόβιας 
άσκησης ( aerobic, jogging, κολύµβηση κ.α. ) διατηρεί τη φυσική κατάσταση 
και την υγεία σε πολύ καλό επίπεδο. 
 

   
Σωστή ∆ιατροφή … υπόθεση όλων  
 

 

 

   
   Ιδανική  ∆ιατροφή 
   Σύµφωνα µε τους ειδικούς είναι αυτή που προσαρµόζεται στις 
ειδικές ανάγκες του κάθε ατόµου. 
 
Ισορροπηµένη ∆ιατροφή 
 
Είναι αυτή που περιέχει συστατικά από όλες τις κατηγορίες των 
τροφίµων όπως υδατάνθρακες, πρωτεΐνες ,λιπαρά καθώς 
µέταλλα  και ιχνοστοιχεία. 
 

Η ιδανική αναλογία θρεπτικών συστατικών σε µια ισορροπηµένη 
διατροφή είναι : 

 
50-60%   υδατάνθρακες 
12-15 %   πρωτεΐνες 

20-25%   λιπαρά 
 



Η πρωτεΐνη που χρειάζεται το σώµα για κάθε κιλό σωµατικού 
βάρους είναι 0,8-1 γραµµάριο. 
Το χειρότερο είδος από τα λιπαρά είναι τα κεκορεσµένα. 
 
Βασικός µεταβολισµός 
 
Είναι η ποσότητα των θερµίδων που απαιτείται από το σώµα για 
να διατηρήσει τις ζωτικές του λειτουργίες το 24 ωρο. 
Ο βασικός µεταβολισµός στις γυναίκες είναι 5-10% 
χαµηλότερος λόγω της περιεκτικότητας του σώµατός τους σε 
λίπος. 
Ο  Β.Μ. στους αθλητές είναι 5% µεγαλύτερος από τους µη 
αθλητές. 
Αλλαγές στο ρυθµό του ΒΜ µπορεί να είναι αιτία παχυσαρκίας 
 
Μεταγευµατική θερµογένεση  
 
Είναι ο αριθµός των θερµίδων που απαιτούν οι τροφές από το 
σώµα για να διασπασθούν και να αφοµοιωθούν. Είναι η αιτία που 
κάνει το άτοµο να αισθάνεται περισσότερο θερµό µετά από ένα 
γεύµα. 
 

Ηµερήσιο Θερµιδικό Ισοζύγιο 
 
Eιναι ο αριθµός των θερµίδων που χρειάζεται κάποιο άτοµο 
καθηµερινά εξαρτάται από τον µεταβολικό ρυθµό του 
οργανισµού του, ο οποίος µε τη σειρά του εξαρτάται από 
παράγοντες όπως το φύλο , η ηλικία, η σωµατική σύσταση η 
µυϊκή του µάζα η συναισθηµατική κατάσταση το κλίµα και η 
άσκηση. 
Συνεπώς δεν είναι εύκολο να υπολογισθεί από εµάς τους ίδιους 
µε απλό τρόπο και πρέπει να ρωτάµε τους ειδικούς. 
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Στοιχεία µετρήσεων

Ηλικία : 15 Επώνυµο  
Υψος: 157 Όνοµα 0
Βάρος: 51

Iδανικό βάρος 55 Σωµατικό  Βάρος
∆ιαφορά -4,3 Κανονικό

1
124 135

 Καρδιακή συχνότητα ηρεµίας 70  παλµοί/λεπτό
 Μέγιστη καρδιακή συχνότητα 205 185

Σφυγµοί ασφαλείας κατά την άσκηση 124 έως 185
  

Αποτελέσµατα  λιποµέτρησης   

Βάρος Καθαρού Λίπους 14 κιλά  
Βάρος  Άλιπης  Μάζας  37 Κιλά

    
 Η άλιπη µάζα είναι το βάρος του σώµατος που  αποτελείται  
από τους µύς,τα σωµατικά υγρά, τα οστά και τον συνδετικό ιστό.
  Ποσοστό  σωµατικού  λίπους

27%

 ∆είκτες υγείας ποσοστού σωµατικού λίπους
Αναλογία Άλιπης Μάζας προς Λίπος 2,8 προς   1                                        Αγόρια                     Κορίτσια

 

Σε κίνδυνο  πάρα πολύ χαµηλό                   0% - 5%                             0% - 8%
    Κάτω του µετρίου                   6% - 14 %                          9% -22%

Μέσος όρος                                                           15%                                    23%    
Πάνω από τον µέσο όρο        16% - 24%                          24% - 31% 

Ενεργειακό  Ισοζύγιο Σε κίνδυνο      πάρα πολύ υψηλό                    25% +                                32%+

 Βασικός  Μεταβολισµός 1341 είναι οι θερµίδες που απαιτούνται για τις βασικές λειτουργίες του οργανισµού.
 Μεταγευµατική Θερµογέννεση 134 είναι οι θερµίδες που απαιτούνται για την διάσπαση και απορόφηση των τροφών.
 Ηµερήσιες Θερµιδικές  Ανάγκες 2275 είναι οι θερµίδες που πρέπει οπωσδήποτε να παίρνετε κάθε µέρα µε τη διατροφή,

 για τις συνηθισµένες καθηµερινές δραστηριότητες του σχολείου.
    

20,7   kγρµ /µ2  σωµ. επιφ 
 

Σύσταση

∆ιατηρήστε το σωµατικό σας βάρος µε σταθερή συνήθεια άσκησης και σωστής διατροφή

.

    Ο τακτικός έλεγχος σωµατικού  λίπους και βάρους είναι βασική προυπόθεση για την υγεία και την καλή φυσική κατάσταση.

       Στόχοι υγείας του προγράµµατος :

1. Αύξηση του αριθµού των µαθητών µε υγιές βάρος
2. Μείωση του αριθµού των µαθητών µε υπερβολικό βάρος
3. Αύξηση του αριθµού των µαθητών µε σωστή διατροφή
4. Αύξηση της υιοθέτησης της σωµατικής δραστηριότητας για υγεία 
     και εύ ζήν




