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Γράμμα από τον Διευθυντή της Σχολής 

 
 

Τα Γυμναστήρια στο ΓΕΣΥ/ΟΑΥ 
 
Λυπούμαι όταν συμπολίτες μας υπόκεινται σε σοβαρές εγχειρήσεις οι οποίες μπορούσαν να 
αποτραπούν με τη σωματική άσκηση. Η άθληση των πολιτών είναι ο πιο εύκολος τρόπος, ώστε το 
ΓΕΣΥ/ΟΑΥ να εξοικονομήσει πέραν του €1.000.000.000 το χρόνο και παράλληλα χιλιάδες 
συμπολίτες μας να είναι υγιείς! Η άσκηση θα πρέπει να πάρει στη ζωή μας τη θέση μιας δια βίου 
συνήθειας, όπως είναι π.χ. το βούρτσισμα των δοντιών. Εξάλλου, οι έρευνες καταδεικνύουν ότι για 
κάθε €1 που ξοδεύουμε στην άσκηση, εξοικονομούμε €9 στην υγεία. 
 
Η σωματική άσκηση είναι κοινώς αποδεκτό και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι επιδρά θετικά 
τόσο στη σωματική, όσο και στην ψυχική μας υγεία. Παράλληλα δρα προληπτικά ή/και 
θεραπευτικά έναντι πολλών παθήσεων του ανθρώπινου οργανισμού. Τα πιο σημαντικά οφέλη της 
αερόβιας άσκησης και της άσκησης με αντιστάσεις είναι τα παρακάτω: 

 Θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος 

 Βελτίωση καρδιακής λειτουργίας και αποφυγή καρδιαγγειακών-στεφανιαίας νόσου  

 Πνευμονική λειτουργία με τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου 

 Αποτροπή αρτηριακής υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη 

 Βελτίωση ευλυγισίας και ευκινησίας 

 Αποφυγή παθήσεων σπονδυλικής στήλης 

 Επιβράδυνση οστεοπόρωσης 

 Αποτροπή/αποκατάσταση μυϊκής ατροφίας 

 Μείωση κινδύνου πτώσεων λόγω της ενίσχυσης των μυών 

 Επιβράδυνση βιολογικής φθοράς διότι αναπτύσσονται υγιή νέα κύτταρα 

 Βελτίωση της ευεξίας, της αυτοπεποίθησης και της ποιότητας ζωής  
 

Μια σοβαρή ασθένεια (καρδιαγγειακά νοσήματα, σπονδυλική στήλη) στοιχίζει για κάθε ασθενή στο 
ΓΕΣΥ €100.000, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το έτος 2018 έγιναν 1069 εγχειρήσεις 
αγγειοκαρδιοθωρακοχειρουργικής (συσχέτιση με καρδία) μόνο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 
δίχως να συμπεριλαμβάνονται οι εγχειρήσεις στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και στα νοσηλευτήρια του 
εξωτερικού. Το κόστος του κράτους για τις 1069 αυτές εγχειρήσεις ανήλθε στα €100.000.000. 

Εισήγηση: Με το πιο πάνω ποσό, το ΓΕΣΥ/ΟΑΥ επιχορηγεί 500.000 πολίτες με €200 ετησίως έκαστο 
πολίτη για το γυμναστήριο. Με αυτή την επιχορήγηση διασφαλίζεται η υγεία σχεδόν ολόκληρου 
του πληθυσμού, αποτρέπονται χιλιάδες εγχειρήσεις, ενώ το οικονομικό όφελος θα ξεπερνά το 
€1.000.000.000 ετησίως.  
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