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Αερόβια άσκηση λέγεται αυτή που έχει μέτρια ένταση 
και μεγάλη διάρκεια.
Η άσκηση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί έχει μεγάλα 
οφέλη στον μεταβολισμό του λίπους και στην βελτίωση 
των καρδιαναπνευστικών λειτουργιών.
Θα έλεγα ότι είναι η σημαντικότερη άσκηση για τους 
ασκούμενους με στόχο την υγεία
Η αερόβια άσκηση είναι προσιτή σε κάθε άνθρωπο και 
δεν απαιτείται απαραίτητα γυμναστήριο για να μπορέ-
σει καθένας να γυμναστεί, αφού το περπάτημα είναι η 
απλούστερη μορφή αερόβιας άσκησης και είναι μέσα 
στην καθημερινότητά μας.
Στον ορισμό της αερόβιας άσκησης ανέφερα ότι είναι η 
άσκηση που έχει μέτρια (υπομέγιστη) ένταση.
Πως ορίζεται η ένταση της άσκησης σαν μέτρια;
Η ένταση της άσκησης ορίζεται σαν μέτρια όταν κατά 
την διάρκεια της η καρδιακή συχνότητα (οι παλμοί της 
καρδιάς μας ανά λεπτό) είναι από 60% - 85% της μέγι-
στης καρδιακής συχνότητας.
Η μέγιστη καρδιακή συχνότητα είναι συνάρτηση της 
ηλικίας μας και όσο μεγαλώνουμε τόσο αυτή μειώνεται.
Χονδρικά για να βρούμε την μέγιστη καρδιακή μας συ-
χνότητα (Μ.Κ.Σ.) πρέπει να αφαιρέσουμε από τον αριθ-
μό 220 την ηλικία μας σε έτη.
Παράδειγμα α)ένας άνθρωπος 30 χρόνων έχει κατά προ-
σέγγιση (Μ.Κ.Σ.) 220 – 30 = 190 σφυγμούς (σφυγμούς)
Για να μπορέσει να κάνει αερόβια άσκηση αυτή πρέπει 
να έχει τέτοια ένταση ούτως ώστε η καρδιακή του συ-
χνότητα να είναι στο 60% - 85% των 190 σφυγμών δηλα-
δή από 114 – 161 σφυγμούς το λεπτό.
Επίσης άλλος τύπος που μας δίνει την Μ.Κ.Σ. και αυ-
τός κατά προσέγγιση είναι, Μ.Κ.Σ.=208-(0,7Χ ηλικία σε 
έτη) ο δεύτερος αυτός τύπος βρίσκει καλύτερη εφαρμο-
γή σε άτομα μικρότερα των 20 και μεγαλύτερα των 50 
χρόνων.
Και με τους δύο τύπους η Μ.Κ.Σ. βρίσκεται κατά προ-
σέγγιση με μία απόκλιση της τάξης του 10% ανάλογα με 
τις ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου.
Το περπάτημα ανέφερα ότι είναι η απλούστερη μορφή 
αερόβιας άσκησης και στο παράδειγμα α) ένας άνθρωπος 
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30 χρόνων ακόμη και όταν περπατάει γρήγορα ενδεχο-
μένως δεν φθάνει τους 114 σφυγμούς αλλά έχει λιγότε-
ρους.
Τότε πρέπει είτε να κάνει γρήγορο βάδην είτε να τρέξει 
για να λειτουργήσει η καρδιά του με συχνότητες από 
114 – 161 σφυγμούς.
Παράδειγμα β) ένας άνθρωπος 60 ετών με Μ.Κ.Σ. = 208-
(0,7Χ60)= 166 περίπου για να γυμναστεί αεροβικά πρέ-
πει η άσκηση να έχει τέτοια ένταση ούτως ώστε η καρδι-
ακή του συχνότητα να είναι από 99 – 141 σφυγμούς.
Έχοντας ορίσει την ένταση της αερόβιας άσκησης, πρέ-
πει στην συνέχεια να αναφέρω ότι αυτή πρέπει να έχει 
ένα ελάχιστο 30 λεπτών της ώρας μέχρι και 90 λεπτά της 
ώρας το μέγιστο κατά προσέγγιση.
Η άσκηση αυτή είναι ιδανικό να επαναλαμβάνεται 3-4 
φορές την εβδομάδα.
Το πρόβλημα που υπάρχει ιδιαίτερα στους αρχάριους 
είναι ότι δεν μπορούν να βρουν την ένταση της αερό-
βιας άσκησης και συχνά επιλέγουν μεγάλη ένταση είτε 
τρέχοντας είτε περπατώντας με αποτέλεσμα η άσκηση 
να μην είναι αερόβια και να αναγκάζονται να διακόψουν 
γρήγορα αφού οι σφυγμοί τους ανεβαίνουν πολύ.
Θα πρότεινα να προμηθευτούν ένα καρδιοσυχνόμετρο, 
ένα ειδικό ρολόϊ με έναν πομπό σαν λάστιχο που φοριέται 
γύρω από το στήθος και δείχνει συνεχώς τους σφυγμούς 
για να επιλέγουν οι ασκούμενοι την ιδανική ένταση της 
άσκησης.
Θα το πρότεινα ακόμη και για όσους ασκούνται σε δι-
αδρόμους γιατί όταν πιάνουν τους βραχίονες του δια-
δρόμου για να δουν την καρδιακή τους συχνότητα στην 
κονσόλα του διαδρόμου βγαίνουν από τον ρυθμό του 
τρεξίματος η του περπατήματος.
Επίσης οι περισσότεροι διάδρομοι έχουν ενσωματωμένο 
δέκτη που αναγράφει την καρδιακή συχνότητα που εκ-
πέμπει η ζώνη του καρδιοσυχνόμετρου.
Η αερόβια άσκηση είναι ιδανική για τον μεταβολισμό του 
λίπους, σε αντίθεση με την άσκηση μεγάλης έντασης που 
χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες σαν πηγή ενέργειας.
Από τα λίπη που γνωρίζουμε (φωσφολιπίδια, τριγλυκε-
ρίδια και χοληστερόλη) τα τριγλυκερίδια που είναι απο-
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θηκευμένα στα λιποκύτταρα αλλά και μέσα στις μυϊκές 
ίνες, διασπώνται σε γλυκερίνη και ελεύθερα λιπαρά οξέα 
τα οποία και αποτελούν την πηγή ενέργειας για την αε-
ρόβια άσκηση.
Η αερόβια άσκηση βελτιώνει τις καρδιοαναπνευστικές 
λειτουργίες.
Ένας άνθρωπος που γυμνάζεται με αερόβια άσκηση έχει 
μεγαλύτερη πρόσληψη οξυγόνου.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δεσμεύσει, να χρησιμοποιή-
σει δηλ. μεγαλύτερες ποσότητες οξυγόνου στο αίμα των 
μυϊκών ινών του που συμμετέχουν στην άσκηση.
Ο δείκτης αντοχής του ατόμου είναι η μέγιστη πρόσλη-
ψη οξυγόνου, (V02 max) και είναι η μέγιστη ποσότητα 
οξυγόνου που χρησιμοποιείται κατά την άσκηση και εί-
ναι σταθερή ακόμη και όταν ξεπερνά ο ασκούμενος την 
ένταση που ορίσαμε για την αερόβια άσκηση.
Όσο μεγαλύτερη αντοχή ( ικανότητα για αερόβια άσκη-
ση) έχει κάποιος, αντίστοιχα έχει καλύτερη παροχή των 
τριχοειδών αγγείων που μεταφέρουν το αίμα στους μυς, 
που επιτυγχάνεται με την διαστολή των υπαρχόντων 
τριχοειδών και την δημιουργία νέων.
Η διαδικασία της διαστολής των αγγείων κατά την 
άσκηση προσδίδει στο τοίχωμα τους μεγαλύτερη ελαστι-
κότητα, η δε χρησιμοποίηση των λιπιδίων καθαρίζει τα 
αγγεία από τους παράγοντες που δημιουργούν μαζί με 
την σκλήρηνση των αγγείων την αθηρωματική πλάκα 
που ενοχοποιείται για αποφρακτικά και θρομβοεμβολι-
κά επεισόδια.
Η αερόβια άσκηση βοηθά τα υπερτασικά άτομα να ρυθ-
μίσουν την πίεση τους. Μετά από ένα σύντομο διάστημα 
40 -60 ημερών άσκησης (τρεις φορές την εβδομάδα) τόσο 
η συστολική (μεγάλη), όσο και η διαστολική (μικρή) πί-
εση θα ελαττωθούν, (σε ηρεμία γιατί κατά την διάρκεια 
της άσκησης η πίεση αυξάνεται) όμως σε περίπτωση με-
γάλης υπέρτασης η προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή 
από τον καρδιολόγο σε συνδυασμό με την άσκηση δίνουν 
καλύτερα αποτελέσματα.
Αντίστοιχα με την πίεση και η καρδιακή συχνότητα σε 
ηρεμία ελαττώνεται. Η συνηθισμένη καρδιακή συχνό-
τητα είναι 70 – 80 σφυγμούς, (σε ηρεμία πάντα) ενώ σε 

αθλητές αντοχής έχουν παρατηρηθεί τιμές ακόμη και 
λιγότερες των 40 σφυγμών το λεπτό. Ομοίως και όσον 
αφορά την καρδιακή συχνότητα μετά από διάστημα 40 – 
60 ημερών θα παρατηρήσουμε ελάττωση της καρδιακής 
συχνότητας στα αγύμναστα άτομα μέχρι και ένα σφυγμό 
την εβδομάδα για τις πρώτες εβδομάδες της άσκησης και 
μία σταθεροποίηση στην συνέχεια.
Στον επίλογο θέλω να προτείνω στους αναγνώστες της 
επιθεώρησης κυρίως τους αρχάριους που πιστεύουν 
στην αξία της αερόβιας άσκησης ένα πρόγραμμα από δύο 
δεκαπεντάλεπτα με ένα διάλειμμα πέντε λεπτών ενδιά-
μεσα στο οποίο θα κάνουν διατατικές ασκήσεις της πίσω 
επιφάνειας των μηρών και κνημών. 
Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το κάνουν τρεις φορές 
την εβδομάδα και η ένταση της άσκησης να είναι στο 60 
-75% της Μ.Κ.Σ. (μέγιστης καρδιακής συχνότητας)
Θα πρέπει να έχουν στον εξοπλισμό τους καρδιοσυχνό-
μετρο (ανέφερα ανωτέρω), παπούτσια αθλητικά με σόλα 
που απορροφά τους κραδασμούς και αθλητικά ρούχα 
που θα τους είναι άνετα.
Η επιλογή του χώρου που θα γίνεται η άσκηση (βάδην η 
τροχάδην) κατά προτίμηση να έχει γκαζόν η το λιγότερο 
χώμα. Οι διάδρομοι τελευταίας γενιάς με αντικραδασμι-
κά συστήματα προσφέρονται και αυτοί.
Η άσφαλτος και το ταρτάν (που είναι για επιδόσεις και 
όχι για τέτοιου είδους άσκηση) καλό είναι να αποφεύγο-
νται γιατί θα δημιουργήσουν τραυματισμούς υπέρχρη-
σης (καταπόνησης). 

Καλή αρχή για τους αρχάριους, καλή συνέχεια για τους 
μυημένους. ]
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