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JOGGING 
Το  jogging (τρέξιµο) εξ’ ορισµού είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να 

κινηθείτε µε τα πόδια από ότι στο περπάτηµα. Σύµφωνα µε την αθλητική 

ορολογία το τρέξιµο ορίζεται, ως ο βηµατισµός εκείνος που σε κάποιο σηµείο 

κατά την διάρκεια της εκτέλεσης και τα δυο πόδια βρίσκονται στον αέρα.  

Το τρέξιµο κατά µια έννοια είναι η εξέλιξη του περπατήµατος ή της 

πεζοπορίας αλλά µε µεγαλύτερη ταχύτητα. Σύµφωνα µε µια µελέτη της 

ανθρώπινης ανατοµίας που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, η µετάβαση 

από τη βάδιση στο τρέξιµο ήταν κρίσιµη για την εξέλιξη του ανθρώπου. 

Η δυνατότητα για τρέξιµο εµφανίστηκε πριν από περίπου δύο εκατοµµύρια 

χρόνια. Φαίνεται ότι οι πρόγονοί µας ήταν άριστοι δροµείς αντοχής, πιθανώς 

για να µπορούν να φτάνουν στα νεκρά ζώα πιο γρήγορα από τις ύαινες.  

 

Οι πρόγονοι του ανθρώπου που ζούσαν στις αφρικανικές σαβάνες έπρεπε 

να ανταγωνιστούν τις ύαινες, οι οποίες ήταν καλοί δροµείς. Το Jogging 

(τζόκινγκ) είναι µια µορφή τρεξίµατος σε έναν αργό, ήπιο και ήρεµο ρυθµό. 

Η κύρια πρόθεση είναι να αυξηθεί η φυσική κατάσταση χωρίς πίεση και 

ένταση. Το Jogging είναι ένας όρος που αναφέρεται γενικά σε ένα τύπο αργού 

τρεξίµατος που ονοµάστηκε έτσι στην Αµερική τη δεκαετία του 1960 ή του 

1970.  

Έως τότε ονοµαζόταν «roadwork», που σε ελεύθερη µετάφραση στα 

Ελληνικά σηµαίνει «προπόνηση του δρόµου» και το χρησιµοποιούσαν οι 

αθλητές ως µέρος της προπόνησης τους όπως οι µποξέρ, για την βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης. Στις δεκαετίες του 1960-1970 το Jogging έγινε ιδιαίτερα 

δηµοφιλές και εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο άρχισαν να τρέχουν! 
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 Γενικές Οδηγίες 
Το Jogging (τζόκινγκ) µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε σε υπαίθριο είτε σε 

εσωτερικό χώρο. Για να πραγµατοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο είναι 

απαραίτητος ένας ηλεκτρονικός διάδροµος γυµναστικής. Συνήθως ο 

εσωτερικός χώρος επιλέγεται κατά τις κρύες ηµέρες του χειµώνα. Μπορεί να 

γίνει µια πολύ ωραία εµπειρία από οποιονδήποτε ειδικότερα αν το κάνετε µε 

παρέα, όπως για παράδειγµα µε έναν συνεργάτη ή µια οµάδα ανθρώπων 

ανάλογα µε τη διάθεσή σας.  

Όπου και αν επιλέξετε να αρχίσετε µε το Jogging (τζόκινγκ) είναι 

σηµαντικό ξεκινώντας να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες της ορθής 

τεχνικής. Η ορθή τεχνική σας εξασφαλίζει ότι θα αποκοµίσετε στο µέγιστο όλα 

τα οφέλη του Jogging (τζόκινγκ). Παράλληλα όµως σας προστατεύει και από 

τους τραυµατισµούς κατά την διάρκεια της προπόνησης: 

- Καταρχάς η οποιαδήποτε άσκηση χρειάζεται απαραίτητα προθέρµανση. Αυτό 

πρέπει να κάνετε και µε το Jogging (τζόκινγκ). 

- Εστιάστε το βλέµµα µπροστά και ίσια χωρίς να κοιτάζετε κάτω ή πλάγια. Το 

κεφάλι µε το σαγόνι πρέπει να είναι χαλαρωµένα. 

- Τα χέρια δεν πρέπει να είναι κρεµασµένα προς τα κάτω. Κινείστε τα χέρια 

χαλαρά µπρος-πίσω, διατηρώντας τους αγκωνές στα πλάγια. 

- Ευθυγραµµίσετε τους γοφούς µε το κεφάλι και τους ώµους, προσπαθώντας 

να µην στρίβετε τον κορµό. 

- Κρατείστε τον κορµό ίσιο και µην καµπουριάζετε. 

- Τρέξτε µε µικρά βήµατα και µην σέρνετε τα πόδια. Ο ρυθµός πρέπει να είναι 

λίγο υψηλότερος από αυτόν που περπατάτε. 

 Στην περίπτωση που επιλέξετε να ξεκινήσετε το Jogging (τζόκινγκ) σε 

εσωτερικό χώρο, χρησιµοποιώντας τον διάδροµο γυµναστικής θα πρέπει 

να δώσετε ιδιαίτερη σηµασία στις παρακάτω οδηγίες:  

- Πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι ο διάδροµος έχει συναρµολογηθεί σωστά και 

ότι το µοτέρ του δουλεύει επίσης σωστά. Ελέγξτε τα πριν ανεβείτε στον 

διάδροµο. 

- Το Jogging (τζόκινγκ) πάνω σε κινούµενη επιφάνεια, διαφέρει από το 

Jogging (τζόκινγκ) σε ακίνητη επιφάνεια όπως για παράδειγµα στο δρόµο. 

Έχει ιδιαίτερη σηµασία να εξοικειωθείτε µε την χρήση του διαδρόµου. Για 

αυτό όταν ξεκινήσετε περπατήστε για λίγο χρόνο ώστε να εξοικειωθείτε 

µε την συγκεκριµένη κίνηση. 
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- Όταν ανέβετε στον διάδροµο για πρώτη φορά πιαστείτε µε τα δύο χέρια από 

τις λαβές. Αυτό θα σας βοηθήσει στην αρχή να εξοικειωθείτε πιο εύκολα 

και να αποφύγετε τυχόν πτώση. 

- Να τρέχετε µόνον στο κέντρο του τάπητα ή αλλιώς της ζώνης του 

διαδρόµου. 

- Κρατήστε τον διασκελισµό σας κατά την διάρκεια του Jogging (τζόκινγκ) 

όσο πιο ίσιο γίνεται. 

- Μην πηδάτε πάνω στον τάπητα κατά την διάρκεια της άσκησης. 

- Πριν κατεβείτε από τον διάδροµο βεβαιωθείτε ότι τάπητας έχει σταµατήσει 

πλήρως. 

Πώς να ξεκινήσετε 

 

- Εάν είστε αγύµναστοι ή δεν έχετε ξανακάνει κάποιου είδους προπόνηση ή 

έχετε πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα να προπονηθείτε πρέπει να 

ξεκινήσετε σιγά-σιγά και προοδευτικά. 

- Η πρώτη σας προπόνηση θα πρέπει να είναι µικρή σε διάρκεια και να έχει 

εναλλαγές µε αργό Jogging (τζόκινγκ) και περπάτηµα. 

- Η διάρκεια της άσκησης θα πρέπει να αυξάνεται προοδευτικά. 

- Χωρίς να υπολογίσετε την προθέρµανση και την αποθεραπεία 15 λεπτά 

άσκησης είναι αρκετά για τις πρώτες σας προπονήσεις. 
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- Μετά από ένα µήνα περίπου µπορείτε να προσθέσετε άλλα 5-10 λεπτά 

περισσότερα και ύστερα από δυο µήνες ο συνολικός χρόνος της κύριας 

προπόνησης µπορεί να φτάσει τα 30 µε 40 λεπτά. 

- Γενικώς µην αυξάνεται το ρυθµό της προπόνησης περισσότερο από 5-10% 

την εβδοµάδα. 

- Η συχνότητα της προπόνησης κατά τους δυο πρώτους µήνες πρέπει να είναι 

3 φορές την εβδοµάδα, δηλαδή µέρα παρά µέρα. Αργότερα µπορείτε να 

αυξήσετε την συχνότητα προσθέτοντας άλλη µια µέρα δηλαδή 4 φορές 

την εβδοµάδα. 

- Η ποικιλία διαδροµών (χώµα, άσφαλτος, πεζοδρόµιο, γρασίδι) συµβάλλει 

ώστε να µειώσετε τις πιέσεις που δέχονται τα πόδια αλλά και όλο το 

σώµα. Μην εξαντλείτε τον οργανισµό σας καταβάλλοντας υπερβολικές 

προσπάθειες. 

- Ο καλύτερος τρόπος µέτρησης της έντασης της προσπάθειας στην οποία 

υποβάλλεται το σώµα κατά τη διάρκεια του Jogging (τζόκινγκ) είναι η 

µέτρηση των καρδιακών σφυγµών, έτσι ώστε η καρδιακή συχνότητα να 

βρίσκεται µέσα στην Ζώνη Καρδιακών Σφυγµών. Η µέτρηση των 

καρδιακών σφυγµών µπορεί να γίνει και µε το Όργανο Έλεγχου 

Καρδιακών Σφυγµών (Heart Rate Monitor). 

- Σε καµία περίπτωση κατά την διάρκεια της προπόνησης δεν πρέπει να 

νιώσετε την οποιαδήποτε δυσφορία ή ενόχληση. 

- Μην κάνετε Jogging (τζόκινγκ) εάν έχετε κακή φυσική κατάσταση, είστε 

παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, έχετε πρόβληµα στην µέση ή τα πόδια. 

- Αν έχετε το παραµικρό πρόβληµα υγείας πρέπει να συµβουλευτείτε το 

γιατρό σας για να σας δώσει εναλλακτικές λύσεις καθώς για τον χρόνο και 

την ένταση της προπόνησης. 

Μην  ξεχνάτε  
- Η αερόβια προπόνηση θα πρέπει να συνδυάζεται µε την προπόνηση στα 

βάρη στις ενδιάµεσες ηµέρες τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα. 

- Μην ξεχνάτε να κάνετε διατάσεις στην προθέρµανση και στην αποθεραπεία. 

- Είναι πολύ σηµαντικό να υιοθετήσετε υγιεινές διατροφικές συνήθειες. 

- Η υγιεινή διατροφή σε συνδυασµό µε την αερόβια προπόνηση και την µυϊκή 

ενδυνάµωση µέσω των βαρών είναι το κλειδί ενός ισορροπηµένου 

σώµατος! 
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- Μην αρχίσετε οποιοδήποτε πρόγραµµα άσκησης χωρίς πρώτα να έχετε 

επισκεφτεί τον γιατρό σας.  

 

Πιθανές παρενέργειες 
 Καταπόνηση στα γόνατα από το τρέξιµο και στους αγκώνες από το 

έντονοκαι συνεχόµενο λύγισµα.Καταπόνηση των φτερνών και των δακτύλων 

που έρχονται σε επαφή µε το έδαφος και σηκώνουν το βάρος του 

σώµατος.∆ύσπνοια από λανθασµένη εισπνοή και εκπνοή. 

Τι να αποφεύγεις όταν κάνεις jogging 

Τη µεγάλη ταχύτητα ούτως ώστε να µπορείς να εξασκηθείς για 

περισσότερο χρόνο. Μην αυξάνεις απότοµα  την ένταση. Είναι προτιµότερο 

αυτό να γίνεται σταδιακά. 

Τα πλεονεκτήµατα  
Μπορείς να κάνεις όπου και όποτε θες. Εντός του σπιτιού θα χρειαστείς 

έναν διάδροµο, ενώ εκτός µπορείς να τρέχεις όπου σε βολεύει.Μπορείς να 

τρέχεις µόνη ή µε παρέα.Είναι οικονοµικό καθώς δεν χρειάζεται 

γυµναστήριο.∆εν χρειάζεσαι κάποιον ιδιαίτερο εξοπλισµό παρά µόνον µια απλή 

αθλητική ένδυση και παπούτσια για τρέξιµο  

Ενδεικτικό πρόγραµµα για αρχάριους 
Ξεκίνησε µε βάδισµα ενώ παράλληλα κάνε διατάσεις στο πάνω µέρος του 

σώµατος για 5 - 8 λεπτά.Σταµάτα το βάδισµα και κάνε ζέσταµα όλου του 

κορµού µε διατάσεις για 10 – 15 λεπτά.Έπειτα ξεκίνα και πάλι το βάδισµα 

κινώντας ταυτόχρονα µε σταθερό ρυθµό τα χέρια και παίρνοντας αναπνοές 

(εισπνοή από τη µύτη – εκπνοή από το στόµα) µεσαίας έντασης για 5 – 8 

λεπτά.Συνέχισε όπως παραπάνω αλλά αυτήν τη φορά µε χαλαρό 

jogging.Συνέχισε µε συνδυασµό των 2 παραπάνω µε στόχο να κάνεις 

συνολικά 20 – 25 λεπτά jogging.Όταν τελειώσεις, σταµάτα και κάνε διατάσεις 

για όλο το σώµα 

Ενδεικτικό πρόγραµµα για προχωρηµένους 
Ξεκίνα µε ζέσταµα κάνοντας χαλαρό jogging και παράλληλα ασκήσεις για 

τον άνω κορµό 8 – 10 λεπτά.Σταµάτα και κάνε  διατάσεις για όλο τον κορµό 

και κυρίως για τα πόδια για 5 – 8 λεπτά.Συνέχισε µε jogging για 4–5 

χιλιόµετρα χωρίς να σταµατήσεις καθόλου ενδιάµεσα.Στο τέλος κάνε και πάλι 

διατάσεις για όλο το σώµα για να χαλαρώσεις. 
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Συµβουλή 
Στο τέλος του προγράµµατος έλεγχε πάντα αν είσαι στην υψηλή ζώνη 

καρδιακών σφυγµών (140 – 160), την οποία δεν πρέπει σε καµία περίπτωση 

να ξεπεράσεις. 
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ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ Η ΦΥΣΗ ∆ΡΑ ΘΕΡAΠΕΥΤΙΚΑ 

ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΚΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ 
 

1 Αίσθηση ζωντάνιας 

2 Μας αποφορτίζει 

3 ∆ιώχνει την αρνητική ενεργεία 

4 Αίσθηση γαλήνης  

5 Ψυχική και σωµατική ικανοποίηση 

6 Βελτίωση φυσικής κατάστασης 

7 Συγκέντρωση  

8 Έλεγχος βάρους 

9 Ανανέωση και νεανικότητα 

   10 Αποτελεί ένα µέσον διαχείρισης του άγχους 
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O ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΤΟΥ JOGGING 
 

 

Τα ρούχα σας θα πρέπει να είναι φτιαγµένα από ελαφρύ και διαπνέον 

υλικό, έτσι ώστε να βοηθούν το σώµα σε καταστάσεις έντονης εφίδρωσης. 

Ιδιαίτερα κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς µήνες που η εφίδρωση 

είναι πιο έντονη, χρειάζεστε υφάσµατα που ωθούν τον ιδρώτα προς το 

εξωτερικό, ώστε να εξατµίζεται γρήγορα. Ακόµα και το χειµώνα όµως, η 

ανάγκη για τεχνικά ρούχα είναι αυξηµένη, καθώς όταν τρέχουµε ανεβάζουµε 

θερµοκρασία και ιδρώνουµε. Προτιµήστε, λοιπόν, τεχνικά ρούχα που 

αποµακρύνουν τον ιδρώτα και ρυθµίζουν τη θερµοκρασία του σώµατος, 

ακόµα και όταν το θερµόµετρο δείχνει µονοψήφιο αριθµό. Μην πέσετε στην 

παγίδα να φοράτε πολλά ρούχα για να προστατευτείτε από το κρύο. Θα 

ζεσταθείτε και θα ιδρώσετε πολύ γρήγορα µε αποτέλεσµα να αρχίσετε να 

αφαιρείτε ρούχα; κάτι που σίγουρα δεν είναι ευχάριστο µιας και θα σας 

δηµιουργήσει πρόβληµα στη µεταφορά τους και το σηµαντικότερο, λόγω 

ιδρώτα, το κρυολόγηµα µπορεί να είναι κοντά! Στην ουσία, όταν ξεκινάτε τη 

διαδροµή σας θα πρέπει να κρυώνετε λίγο. Σε µερικά λεπτά αυτό θα αλλάξει 

και θα νιώθετε καλά µε τη θερµοκρασία. Καλό θα ήταν να έχετε πάντα µαζί 

σας ένα δεύτερο µπλουζάκι για να αλλάξετε αµέσως µόλις ολοκληρώσετε την 

προπόνησή σας. 

Ιδιαίτερη προσοχή, επίσης, θα πρέπει να δίνετε στην άνεση που σας 

προσφέρει ένα ρούχο. Προτιµήστε τα υφάσµατα που δεν έχουν πολλές 

ραφές, καθώς οι ραφές µπορεί να προκαλέσουν ερεθισµούς στο δέρµα, στα 

σηµεία που υπάρχει µεγαλύτερη τριβή, ειδικά όταν πρόκειται να τρέξετε 

µεγάλη απόσταση ή σε κάποιον αγώνα. Το ρούχο θα πρέπει να εφαρµόζει 

καλά και να µη νιώθετε καµία ενόχληση όταν το φοράτε. ∆εν πρέπει να είναι 

πολύ σφικτό και να σας πιέζει, αλλά ούτε και πολύ χαλαρό ή µεγάλο. Θα 
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πρέπει να νιώθετε άνετα µε τα ρούχα που φοράτε, προκειµένου να µη σας 

απασχολούν το παραµικρό την ώρα που τρέχετε.  

Για εσάς που δεν αποχωρίζεστε µε τίποτα τη µουσική σας, το κινητό σας 

τηλέφωνο ή το κλειδί του αυτοκινήτου σας, θα σας φανούν χρήσιµα τα ρούχα 

µε τσέπες, έτσι ώστε να αποθηκεύετε µικρο-αντικείµενα κατά τη διάρκεια του 

τρεξίµατος. Προσοχή, πάρτε µαζί σας µόνο τα άκρως απαραίτητα και µην το 

παρακάνετε µε τα αντικείµενα γιατί σύντοµα θα σας ενοχλήσουν κατά τη 

διάρκεια της προπόνησής σας.  

Για τους λάτρεις του βραδινού τρεξίµατος προτείνουµε ρούχα σε έντονα 

χρώµατα και µε αντανακλαστικές λεπτοµέρειες, που αυξάνουν την απόσταση 

από την οποία είστε ορατοί. Ιδιαίτερα όσοι από εσάς προτιµάτε να τρέχετε 

µέσα στην πόλη, θα πρέπει να βάζετε την ασφάλεια σας σε προτεραιότητα και 

τα ρούχα σας µπορούν να σας βοηθήσουν σε αυτό! 

Είναι γεγονός ότι τα ρούχα που φοράµε στο τρέξιµο πλένονται πολύ 

συχνά. Προκειµένου να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους, δώστε προσοχή στο 

ταµπελάκι που συνήθως καταλήγει στον κάδο αχρήστων! Ως γενικό κανόνα, 

φροντίστε να πλένετε τα ρούχα κατά προτίµηση στο χέρι ή σε πρόγραµµα του 

πλυντηρίου για ευαίσθητα ρούχα. Μη χρησιµοποιείτε µαλακτικό, καθώς έτσι 

το ρούχο πιθανόν να χαλαρώσει και να ‘ανοίξει’.  

Last but not least.. προτιµήστε ρούχα που σας αρέσουν και σας κάνουν να 

νιώθετε όµορφα µε τον εαυτό σας. Όταν έχετε αυτοπεποίθηση και είστε σε 

καλή διάθεση, θα τρέξετε σίγουρα περισσότερο! Είναι απλό.. για να γίνεις 

runner, ντύσου και νιώσε όπως ο runner.. είναι µια καλή αρχή! 
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ JOGGING 
 

Τα οφέλη του τζόκινγκ και του τρεξίµατος επηρεάζουν θετικά την υγεία 

του σώµατός µας και του µυαλού µας. Μελέτες έχουν δείξει τα οφέλη του 

τρεξίµατος είναι πάρα πολλά: 

 

Οφέλη για την υγεία µας 

- Μειώνονται οι πιθανότητές από ένα κοινό κρυολόγηµα µέχρι και βαρύτερες 
ασθένειες όπως ο καρκίνος.  

- Το τρέξιµο είναι από τις καλύτερες ασκήσεις για τη φυσική κατάσταση της 
καρδιάς και των πνευµόνων µας.  

- Βοηθά την αποτελεσµατική ροή του αίµατος και του οξυγόνου σε όλο το 
σώµα, (έχει αποδειχθεί ότι αυτό µειώνει τον κίνδυνο καρδιακής 
προσβολής). 

- Βοηθά να βελτιωθεί η φυσική κατάσταση και η αντοχή µας. 

 

Τρέξιµο για απώλεια βάρους 

- Είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσµατικός τρόπος για να κάψουµε θερµίδες και 
να χάσουµε κιλά (το τρέξιµο καίει περίπου 80 θερµίδες ανά χιλιόµετρο 
για ένα άνθρωπο 70 κιλών).  

- Επειδή το τρέξιµο χτίζει και µυϊκή µάζα, ο µεταβολισµός µας αυξάνεται, 
πράγµα που σηµαίνει ότι καίµε περισσότερες θερµίδες σε κατάσταση 
ηρεµίας. 

- Αν το τρέξιµο συνδυαστεί και µε υγιεινή διατροφή, θα δούµε σίγουρα 
διαφορά στην εµφάνιση και στη διάθεσή µας. 

 

Ψυχολογικά Οφέλη 

- Το jogging (όπως και άλλα είδη άσκησης) είναι µεγάλο αγχολυτικό 
εργαλείο. Πολλοί δροµείς ζουν µία ευφορία και µία ηρεµία µετά από µία 
µεγάλη διαδροµή.  

- Έρευνες δείχνουν ότι αυτοί που τρέχουν συχνά είναι γενικά πιο 
ευτυχισµένοι, πιο ενεργητικοί και δηµιουργικοί.  



14 

 

- Το τρέξιµο έχει επίσης αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη διάθεση. Όταν 
ειδικότερα γίνεται στη φύση, απελευθερώνονται ενδορφίνες, που 
προκαλούν ευφορία και µια γενική αίσθηση ευτυχίας.  

 

Τρέξιµο για κοινωνικοποίηση 

- Πολλοί άνθρωποι τρέχουν επειδή θέλουν να ανήκουν σε µία οµάδα - 
κοινότητα, αυτή των δροµέων.  

- Πολλοί είναι αυτοί που γράφονται σε κάποιο σύλλογο και προπονούνται 
οµαδικά. Επίσης µπορεί να τρέχει κανείς µαζί µε άλλους.  
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ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΡΟΜΕΙΣ 
1. Σταµάτα να αγνοείς τον πόνο 

Πολλές φορές κάνουµε το λάθος και νοµίζουµε ότι 

είµαστε ανίκητοι. Αγνοούµε κάποιο πόνο, έστω και 

µικρό, που νιώθουµε καθώς τρέχουµε. ∆εν πρέπει να 

κάνουµε το λάθος να σκεφτόµαστε ότι αν χάσουµε 

µερικά τρεξίµατα θα καταστραφεί το πρόγραµµα 

προπόνησης µας ή θα µας αποτρέψει από την επίτευξη 

των στόχων µας. Ο πόνος είναι ένα µήνυµα από το 

σώµα µας ότι κάτι δεν πάει και πολύ καλά και η 

ξεκούραση είναι συνήθως η καλύτερη θεραπεία. Πάρε 

λίγο χρόνο µακριά από την προπόνηση. Όταν ένας 

τραυµατισµός είναι στα αρχικά του στάδια, η αποχή 

από το τρέξιµο για λίγες µέρες θα αποτρέψει µια πιθανή µακροχρόνια αποχή 

αργότερα. Αν αγνοήσεις τον πόνο και πιέσεις το σώµα σου, είναι πολύ πιθανό 

η ζηµία να επιδεινωθεί. 

 2. Σταµάτα να δίνεις στον εαυτό σου την άδεια να τρώει ότι θέλει 

Πολλές φορές µετά από µια καλή διαδροµή, για να 

ανταµείψω τον εαυτό µου για την προσπάθεια τρώω ένα 

γεύµα µε πολλές θερµίδες και λιπαρά. Ή τρώω κάτι 

πρόχειρο (junk food)και προσπαθώντας να 

δικαιολογηθώ, λέω πόσα χιλιόµετρα έτρεξα σήµερα. 

Αυτά είναι λάθη που κάνουν οι δροµείς και σαν 

αποτέλεσµα έχουν την απόκτηση περιττών κιλών. Κάνε 

µία καθηµερινή λίστα και κατέγραψε τις θερµίδες που 

καις τις µέρες που τρέχεις, αλλά και τις θερµίδες που 

παίρνεις καθηµερινά µε τη διατροφή σου. Είµαι σίγουρος 

ότι κοιτώντας αυτή τη λίστα θα το σκεφτείς δύο φορές 

πριν ξαναφάς κάτι πλούσιο σε θερµίδες και λιπαρά. 

 3. Σταµάτα να τρέχει µε λάθος παπούτσια τρεξίµατος 

Φορώντας τα λάθος παπούτσια τρεξίµατος για τα πόδια 

σας και για το στυλ τρεξίµατός σου µπορεί να σε οδηγήσει 

σε τραυµατισµούς από το τρέξιµο. Αν δεν έχεις ποτέ κάνει 

πελµατογράφηµα, πήγαινε σε ένα ειδικό κατάστηµα µε 

παπούτσια τρεξίµατος, όπου σου κάνουν ένα δωρεάν και 

ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, σου προτείνουν τα σωστά 

παπούτσια τρεξίµατος για τα πόδια σου. Θα πρέπει επίσης 

να βεβαιωθείς ότι φοράς το σωστό µέγεθος παπούτσια. 

Ένας κοινός κανόνας είναι να πάρεις τα παπούτσια 
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τουλάχιστον µισό νούµερο µεγαλύτερο από το µέγεθος των κανονικών 

παπουτσιών που φοράς. Τα πόδια σου πρήζονται όταν τρέχεις, έτσι είναι καλό 

να έχουν κάποιον επιπλέον χώρο στο παπούτσι για να αποφευχθούν τα µαύρα 

νύχια και οι φουσκάλες. 

 4. Σταµάτα να λες, “∆εν είµαι πραγµατικός δροµέας.” 

Το παρακάτω απόσπασµα του Bart Yasso µε κάνει πάντα 

να χαµογελάω: «Συχνά ακούω κάποιον να λέει ότι δεν 

είναι ένας πραγµατικός δροµέας. Όλοι είµαστε 

πραγµατικοί δροµείς, µερικοί απλά τρέχουν πιο γρήγορα 

από τους άλλους. Ποτέ δεν γνώρισα ένα ψεύτικο 

δροµέας». Συχνά ακούω ανθρώπους να λένε ότι δεν είναι 

πραγµατικοί δροµείς, και κάποιοι από αυτούς έχουν 

τρέχουν χρόνια. ∆εν χρειάζεται να τρέχεις µαραθώνιους 

για να είσαι πραγµατικός δροµέας. Αν τρέχεις τακτικά – 

δεν έχει σηµασία µε τι ρυθµό ή απόστασης – µπορείς 

περήφανα να καλείς τον εαυτό σου δροµέα. 

 5. Σταµάτα να παραλείπεις την προθέρµανση 

Μερικές φορές παραλείπω την προθέρµανση, είτε επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, 

είτε γιατί ανυπόµονος να ξεκινήσω το τρέξιµο. Παραλείποντας όµως τη 

προθέρµανση, πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσµα να νιώσουµε σφάχτες ή να 

νιώθουµε τους µυς σφιγµένους. ∆εν έχει σηµασία τι είδους προπόνηση κάνεις. 

Είναι πολύ σηµαντικό να µην παραλείπουµε την προθέρµανση, η οποία µπορεί 

να είναι µόλις 5 λεπτά γρήγορο περπάτηµα και κάποιες ασκήσεις 

προθέρµανσης. 

6. Σταµάτα να τρέχεις χωρίς να ενυδατώνεσαι 

Ξέρω δροµείς που δεν πίνουν νερό, ενώ τρέχουν, επειδή νοµίζουν ότι θα 

έχουν σφάχτες. Επίσης υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι αποφεύγουν τα 

διαλλείµατα για νερό (water stops) κατά τη διάρκεια αγώνων, επειδή δεν 

θέλουν να σπαταλήσουν το χρόνο. Αν τρέχεiw περισσότερο από 30 λεπτά, θα 

πρέπει να ενυδατώνεσαι κατά το τρέξιµό 

σου ώστε να αποφύγεις τις επιπτώσεις της 

αφυδάτωσης. Οι τρέχουσες συστάσεις 

ενυδάτωσης για τους δροµείς λένε ότι «θα 

πρέπει να υπακούς στη δίψα σου» και να 

πίνεις όταν το στόµα σου είναι ξηρό και 

αισθάνεσαι την ανάγκη να πιεις νερό. 
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7. Σταµάτα να τρέχεις µε άδειο στοµάχι 

Να είσαι σίγουρος ότι θα έχει περισσότερες δυνάµεις κατά το τρέξιµο αν έχεις 

φάει κάτι πριν. Ιδανικά, θα πρέπει να έχετε φάει τουλάχιστον 90 λεπτά πριν 

από το τρέξιµο, έτσι ώστε να έχεις χρόνο για να χωνέψεις το φαγητό σου, 

αλλά και για να µην πεθάνεις της πείνας κατά τη διάρκεια του τρεξίµατος σου. 

Προφανώς αυτό δεν µπορεί να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά για αυτούς 

που τρέχουν το πρωί. Αν τρέχεις το πρωί και η προπόνηση σου διαρκεί 

λιγότερο από µία ώρα, τότε µπορείς να µη φας κάτι. Αλλά πριν αρχίσεις να 

τρέχεις πιες το απαιτούµενο νερό. Πιες τουλάχιστον 180 – 220 ml νερό µόλις 

ξυπνήσεις. Επίσης, µπορείς να πιείς ένα αθλητικό ποτό πριν αρχίσεις να 

τρέχεις. Αν τρέχεις περισσότερο από µία ώρα ή να κάνεις έντονη προπόνηση, 

και τρέχεις το πρωί, καλό είναι να αναγκάσεις τον εαυτό σας να ξυπνήσει 

µιάµιση ώρα νωρίτερα, ώστε να έχεις το χρόνο να φας ένα µικρό γεύµα. 

Μπορείς να φας µία µπανάνα και µία µπάρα δηµητριακών ή ένα µπολ µε 

δηµητριακά µε ένα φλιτζάνι κρύο γάλα. 

8. Σταµάτα να συγκρίνεις τον εαυτό σου µε άλλους δροµείς 

Πάντα θα υπάρχει κάποιος, ο οποίος τρέχει γρηγορότερα ή περισσότερο από 

εσένα. Μην αποθαρρύνεσαι συγκρίνοντας τον εαυτό σου. Αντ ‘αυτού, 

σκεφτείτε τι πρόοδο έχετε κάνει µέχρι τώρα. Το απόσπασµα από Amby 

Burfoot, νικητή του Μαραθωνίου της Βοστώνης το 1968, το συνοψίζει 

καλύτερα: “Στο τρέξιµο, δεν έχει σηµασία πόσο γρήγορα ή αργά θα είσαι σε 

σχέση µε κάποιον άλλον. Όρισε το δικό σου ρυθµό και µέτρησε την πρόοδό 

σου. ∆εν µπορείς να χάσεις αυτό τον αγώνα, γιατί δεν τρέχεις µε αντίπαλο 

κάποιον άλλο αλλά µε αντίπαλο τον εαυτό σου. Και εφ ‘όσον τρέχεις, 

κερδίζεις. ” 

9. Μη κάνεις το τρέξιµο ρουτίνα 

Τρέχεις πάντα την ίδια διαδροµή, µε 

τον ίδιο ρυθµό; Έχεις αρχίσει να 

κάνεις ρουτίνα; Για να µην γίνει η 

αγαπηµένη µας συνήθεια ρουτίνα, 

άλλαζε τακτικά τον ρυθµό και τις 

διαδροµές προπόνησης. Τρέξε 2-3 

φορές τον µήνα σε διαφορετικό 

υψόµετρο, για παράδειγµα 

ανεβαίνοντας κάποιους λόφους. ∆εν 

θα αποτρέψει απλά την πλήξη, αλλά µπορεί επίσης να βελτιώσει και το 

τρέξιµό σου. 
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10. Σταµάτα να περιµένεις προσωπικό ρεκόρ σε κάθε αγώνα 

Ξεκινώντας κάποιος το τρέξιµο, είναι εύκολο να βελτιώνει συχνά τις επιδόσεις 

του. Αλλά θα φτάσει τελικά σε ένα επίπεδο, όπου η βελτίωση του προσωπικού 

του ρεκόρ θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αυτό είναι φυσικό. Αν και είναι 

ωραίο να θέτεις στόχους και να προπονηθείς σκληρά για να τους πετύχεις, 

είναι επίσης σηµαντικό να είσαι ρεαλιστής και να βεβαιωθείς ότι οι στόχοι σου 

ταιριάζουν µε τις ικανότητές σου και τις προπονήσεις που κάνεις. 
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