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   Νικολάου Μάρκος 

 





ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 

 φυσική δραστηριότητα που μπορεί να σας επιφέρει 
διπλά οφέλη: να φορτίσει τις «μπαταρίες» σας και να 
σας χαρίσει ευεξία. 

 

 η άσκηση και το περπάτημα θα γίνουν πιο 
συναρπαστικά, τόσο λόγω του εδάφους και των 
κλίσεών του (ανηφόρα, κατηφόρα) 

 

 όσο και από τα οπτικά ερεθίσματα του 
περιβάλλοντος.  
 
 
 



 



ΓIA ΠOIOYΣ ENΔEIKNYTAI 

  H πεζοπορία απευθύνεται σε όλoυς, 

ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, αφού 

αποτελεί έναν από τους ασφαλέστερους και 

ηπιότερους τρόπους άσκησης. Aνάλογα με τα 

σωματικά προσόντα, αλλά και τη φυσική σας 

κατάσταση, μπορούν να προσαρμοστούν και η 

διαδρομή της πεζοπορίας καθώς και τα 

διαλείμματά της.  





Απαραίτητα: 

 

 Μικρό σακίδιο πορείας 

 Μποτάκια, για να καλύπτουν τον αστράγαλο 

 Αδιάβροχο η αντιανεμικό τζάκετ 

 Μία έχτρα φανέλα / μπλουζάκι 

 Έχτρα ζεύγος κάλτσες 

 Δοχείο νερού 

 Καπέλο 

 

 



Προσοχή! 

   

  Mη ντυθείτε βαριά, με σκοπό να 

 ιδρώσετε περισσότερο για να χάσετε 

 κιλά. Aφήστε το σώμα να ρυθμίσει 

 μόνο του την εφίδρωση,  επιτρέποντάς 

 του ταυτόχρονα να  αναπνέει 

καλύτερα  



TA ΠΛEONEKTHMATA THΣ 

ΠEZOΠOPIAΣ 

 

• Mπορεί να αποτελέσει μια οικογενειακή        

δραστηριότητα. 

• Δεν είναι πολυέξοδη δραστηριότητα. 

• Mπορεί να διεξαχθεί οπουδήποτε. 

• Συνδυάζει όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του    

περπατήματος με όλες τις αισθήσεις. 

 



 



  • Η πεζοπορία αποτελεί αερόβια 

δραστηριότητα μέτριας έντασης, που 

βελτιώνει το καρδιοαναπνευστικό σας 

σύστημα, αυξάνοντας ταυτόχρονα την 

αντοχή και τη φυσική σας κατάσταση. 

  • Αποτελεί ευχάριστο και συγχρόνως 

αποτελεσματικό τρόπο για να χάσετε κιλά. 

• Οι μύες που γυμνάζονται είναι κυρίως των 

ποδιών (τετρακέφαλοι, γάμπες, οπίσθιοι 

μηριαίοι, γλουτιαίοι).  



TI NA ΠPOΣEΞETE . . . 

 Σωστή αναπνοή και οικονομία δυνάμεων. 

 Mη σπαταλάτε ενέργεια μιλώντας συνεχώς με την παρέα 
σας.  

 Aναπνέετε φυσιολογικά με σταθερό ρυθμό και σε καμία 
περίπτωση μην κρατάτε την αναπνοή σας. 

 Δώστε ρυθμό στην πεζοπορία, δουλεύοντας ταυτόχρονα 
τα χέρια  μπρος-πίσω. 

 Ξεκινήστε με αργό ρυθμό στην αρχή και σταδιακά 
αυξήστε την ένταση, όχι όμως πάνω από το 60-85% της 
μέγιστης ατομικής καρδιακής σας συχνότητας. Για 
παράδειγμα, ένα άτομο 40 ετών το μέγιστο που μπορεί να 
φτάσει είναι 180 παλμοί ανά λεπτό ( 220 - ηλικία).  



• Kαλό θα ήταν να τσεκάρετε ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα τους σφυγμούς σας, 

χωρίς να είναι απαραίτητο να 

σταματάτε (τοποθετώντας το δείκτη και 

το μέσο στο εσωτερικό μέρος του 

καρπού ή κάτω από τη γνάθο). 

Mετρήστε το σφυγμό για 30 

δευτερόλεπτα και πολλαπλασιάστε με 

το δύο. 

  

 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 

 

   Τα  Κ.Π.Ε στα πλαίσια  ανάδειξης και 
προστασίας του φυσικού κάλλους κάθε 
περιοχής καθώς   και ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης (ΑΓΑΠΩ – 
ΠΡΟΒΑΛΩ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ) του 
κοινού. προάγει την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση  μέσα από μικρές περιηγήσεις, 
διαδρομές, περιπάτους.  





 Για παιδιά Δημοτικού, περίπατο σε μονοπάτι 

χωρίς δυσκολίες ανάβασης, για μία ώρα 

περίπου και στη συνέχεια περιβαλλοντικά 

παιχνίδια, όπου τα παιδιά αφομοιώνουν τις 

αξίες και τα αγαθά της φύσης.  

 Για παιδιά Γυμνασίου, Λυκείου και για 

Περιβαλλοντικές Ομάδες σχολείων, περίπατο 

σε μονοπάτια μικρών βαθμών δυσκολίας, 

επίδειξη των κυριότερων φυτών και των ειδών 

βλάστησης, ενημέρωση για τα προβλήματα 

του πεδίου και συζήτηση.  





 



Βαθμοί Δυσκολίας 

 

Α: Εύκολες πεζοπορικές διαδρομές διάρκειας μέχρι 6 ωρών,  
μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι.  

Β: Πεζοπορικές αναβάσεις 6 έως 8 ωρών σε χαμηλά βουνά, με ή 
χωρίς χιόνι. Μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι με καλή, 
όμως φυσική κατάσταση και τον ανάλογο εξοπλισμό. 

Γ: Αναβάσεις μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες σε ψηλά βουνά 
ή διασχίσεις, διάρκειας άνω των 8 ωρών. Απαιτείται καλή 
φυσική κατάσταση και εξοπλισμός. 

Δ: Ορειβατικές χειμερινές αναβάσεις μεγάλης διάρκειας  ή 
πολυήμερες καλοκαιρινές διασχίσεις με πολύωρες 
καθημερινές πορείες. 

Ε: Δύσκολες, πολύωρες χειμερινές αναβάσεις. Απαραίτητες οι 
αναρριχητικές γνώσεις και πλήρης χειμερινός εξοπλισμός 
βουνού. Αναρριχητικές εκδηλώσεις 


