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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγή 
Ο αριθμός των ανθρώπων που θα έχουν ηλικία 60 ετών και άνω σε όλο τον 

κόσμο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 606 εκατομμύρια που ήταν το 2000 σε 1,9 

δισεκατομμύρια το 2050 (United Nation, 2003). 

Η γήρανση συνοδεύεται από εκφυλιστικές αλλαγές σε όλα τα συστήματα του 

οργανισμού που συμβάλουν στον έλεγχο της κίνησης. Η μυϊκή μάζα και η δύναμη 

φαίνεται να μειώνονται με το πέρας των χρόνων (Kallman & συν., 1990, Larsson & 

συν., 1979). Η απώλεια της δύναμης μεταξύ των ηλικιών 20 με 50 είναι μικρή αλλά 

επιταχύνεται δραματικά από την 6η δεκαετία ζωής και μετά. Η μυϊκή δύναμη 

εξασθενεί  κατά 15% κάθε δεκαετία μετά την ηλικία των 50 ετών και 30% ανά 

δεκαετία μετά τα 70 έτη. Αυτό οφείλεται πιθανώς στην σαρκοπενία (μείωση της 

μυϊκής μάζας) και εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις ηλικιωμένες γυναίκες, 

παρά στους άντρες (ACSM, 1998). Η μυϊκή αδυναμία σχετίζεται με αυξημένο 

κίνδυνο για πτώσεις (Campbell & συν.,1989), με πιθανά κατάγματα (Aniansson & 

συν., 1984), με εξασθενισμένες λειτουργικές ικανότητες και απώλεια οστικής 

πυκνότητας (Sinaki & συν., 1986). Οι τραυματισμοί από πτώσεις στο σπίτι 

αυξάνονται και πληθαίνει η παραμονή των ηλικιωμένων στα νοσοκομείο (Alison, 

2006). Η ενεργή λειτουργικότητα αυτών των ατόμων και η αποφυγή μίας κοινωνίας 

δυσλειτουργικής, νοσηρής και δυσκίνητης, είναι ο στόχος για μια αναπτυσσόμενη και 

εξελισσόμενη κοινωνία. 

Λειτουργικές αλλοιώσεις παρατηρούνται στο Αισθητηριακό και Κεντρικό 

Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Συγκεκριμένα, λόγω της γήρανσης παρατηρείται μείωση 

της ιδιοδεκτικότητας κυρίως λόγω της απώλειας των αισθητικών υποδοχέων και των 

αισθητικών απολήξεων που τους νευρώνουν στους περιφερειακούς μύες του σώματος 

με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη της κίνησης (Mbourou et al, 2003). Επίσης, 

μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των εγκεφαλικών κυττάρων με αποτέλεσμα την  πιο 

αργή γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου (Rankin, 2000) και την αύξηση του χρόνου 

αντίδρασης (Lord, 1990). Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τα αισθητήρια 

συστήματα να δίνουν ελαττωμένες ή συγκεχυμένες πληροφορίες στο ΚΝΣ, το ΚΝΣ 
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να αργεί ή να αδυνατεί να τις επεξεργαστεί, με αποτέλεσμα την απώλεια της 

ισορροπίας σε πολλές περιπτώσεις (Ryushi και συν., 2000). 

Η άσκηση είναι για συντήρηση και προαγωγή της υγείας. Η φυσική κατάσταση 

και η λειτουργική ανεξαρτησία στους ηλικιωμένους βελτιώνει την ζωή τους, ειδικά η 

άσκηση για την αντοχή, τη μυϊκή δύναμη, την ευκινησία και την ισορροπία (ACSM, 

Haskel, 1994). Ηλικιωμένοι που κάνουν καθιστική ζωή ή βρίσκονται σε φάση 

αποκατάστασης πρέπει να ενθαρρύνονται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους 

ικανότητες με προπόνηση δύναμης και ισορροπίας πριν ξεκινήσουν την αερόβια 

άσκηση (ACSM, 1998). Η αύξηση της δύναμης των ποδιών ηλικιωμένων ατόμων 

έχει δείξει βελτίωση της ταχύτητας αλλά και της αντοχής βαδίσματος και την ισχύ 

των ποδιών για το ανέβασμα της σκάλας. Η προπόνηση ενδυνάμωσης, επίσης 

βελτιώνει την ισορροπία του αζώτου και μπορεί με μια ισορροπημένη διατροφή, να 

εμποδίσει τη μυϊκή ατροφία (Singh, 1999, Meredith, 1992).  

Η λύση για τη φθορά και τη σταθερή λειτουργική ικανότητα αυτών των ατόμων 

είναι η πρόληψη. Η πρόληψη έχει ως στόχο να προλαμβάνει τέτοιου είδους 

καταστάσεις και να μη φτάνει το άτομο σε μια φθίνουσα κατάσταση. Η Φυσική 

Δραστηριότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της πρόληψης, κυρίως σε άτομα Τρίτης 

Ηλικίας (Rozanka-Kirschke και συν., 2006). Η τακτική φυσική δραστηριότητα, όχι 

μόνο καθυστερεί την πτώση των λειτουργικών ικανοτήτων που συνδέονται με το 

γήρας, την αχρησία και τη θνησιμότητα, αλλά συχνά αντιστρέφει την απώλεια και τη 

νοσηρότητα (Nied, 2002, Κλεισούρας, 2001). Ο βαθμός θνησιμότητας  είναι χαμηλός 

στα άτομα που δεν είχαν κάνει άσκηση ποτέ μέχρι να μπουν στην Τρίτη ηλικία, σε 

σύγκριση με αυτούς που ήταν ενεργοί σε μικρότερη ηλικία και έπειτα σταματήσανε 

να ασκούνται (Paffenbarger, 1986). 

Παρ’ όλο που είναι γνωστά τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας, μόνο το 1/3 

των αντρών και το 25% των γυναικών ηλικίας 65-74 ασχολούνται με φυσικές 

δραστηριότητες  ελεύθερου χρόνου (U.S. Department of Health and Human Services, 

2005). 

Σε διαχρονική έρευνα σε φοιτητές που εισήχθησαν στην σχολή τους από το 

1916 μέχρι το 1950, καταγράφηκε ο σημερινός τρόπος ζωής τους και οι συνήθειες 

γύμνασης σε 17.000 άτομα. Η έρευνα απέδειξε ότι η μέτρια αερόβια άσκηση, 

ενισχύει την καλή υγεία και παρατείνει τη ζωή. Οι άνδρες που δαπανούσαν 2000 

K/cal σε μέτριες δραστηριότητες καθημερινά όπως τρέξιμο, ποδηλασία κολύμβηση ή 
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αεροβικό χορό εβδομαδιαίως, παρουσίασαν χαμηλά ποσοστά θανάτου κατά ένα 

τέταρτο έως ένα τρίτο, σε σχέση με τους συμφοιτητές τους που έκαναν λίγη ή 

καθόλου άσκηση. (Astrand, 1997).  

Σε φυσικές δραστηριότητες ήπιας έντασης όπως είναι ο χορός, η πετοσφαίριση 

κ.α, αναφέρονται ότι η δαπάνη τους ανέρχεται από 300 έως 450 Kcal/h με καρδιακή 

συχνότητα 110- 130 bpm/min (Κλεισούρας, 1989). Ο χορός από την πλευρά της 

εξάσκησης ως κινητική δραστηριότητα αναψυχής, απαιτεί ένα θερμιδικό κόστος 300 

έως 350 Kcal/h, ενώ 420 έως 480 Kcal/h όταν ο χορός είναι έντονος (Byrne, 1991).  

Η ήπια χορευτική δραστηριότητα μπορεί να προλαμβάνει το κίνδυνο 

καρδιαγγειακών παθήσεων, υψηλής αρτηριακής πίεσης, σακχαρώδη διαβήτη και 

καρκίνου (http:/www.lcsd.gov.hk/healthy/en/dance.php). Παράλληλα, βελτιώνει την 

πυκνότητα των οστών και των συνδέσμων (Schott - Billmann 1997). Μειώνει τον 

κίνδυνο της οστεοπόρωσης ή επιβραδύνει το ρυθμό απώλειας της οστικής 

πυκνότητας και καθυστερεί τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας (Turner και συν., 

1998). Επιπλέον, βελτιώνεται η ευλυγισία των αρθρώσεων και η μυϊκή ισχύς 

ιδιαίτερα των κάτω άκρων, καθώς μέσα από ένα συνδυασμό αργών και γρήγορων 

βημάτων στους χορούς εξασκούνται όλες οι μυϊκές ομάδες των ασκουμένων – 

χορευτών (Ξερακιά και συν., 2000). Επιπρόσθετα, άλλες ωφέλιμες επιδράσεις είναι 

ότι το σώμα και το πνεύμα μένει δραστήριο. Η οξυγόνωση που υπάρχει στο μυαλό 

κατά τη διάρκεια του χορού, βελτιώνει τη λειτουργία του και το καθιστά πιο ενεργό. 

(http://www.ceroc.com/, BUPA 2005). Αναφέρεται ότι ο χορός για 30min 

συνεχόμενα ή σε συνεδρίες (~10  min ανά συνεδρία) για ένα σύνολο μισής ώρας 

ημερησίως προάγει όλες τις παραπάνω ωφέλειες.  

Κάποιοι χρησιμοποιούν το χορό ως μορφή άσκησης και απόλαυσης και άλλοι 

ως θεραπεία με ιδιαίτερη ψυχολογική αξία (Block & Lee Kissell 2001).  Μπορεί να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της φυσικής δομής του σώματος και 

βοηθά κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα να μένουν δραστήρια και ικανά (Hayes & Ross 

1986). Ο χορός εκτός της εφορίας που προκαλεί, μπορεί να δραστηριοποιεί ένα 

σημαντικό αριθμό μυών, αυξάνει τις καύσεις με αποτέλεσμα να επιδρά σημαντικά 

στο μεταβολισμό, να επιταχύνει την δραστηριότητα της καρδιάς, όπως την αντοχή 

της, την αιμάτωση της, την αύξηση της μέγιστης πρόληψης οξυγόνου και βελτίωση 

της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου, αυξάνοντας παράλληλα την κυκλοφορία του 
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αίματος και την συχνότητα αναπνοής (Mazcuzuk, 1987, Scott-Bitmann, 1997, 

Ξερακιά και Καλογεράκου, 2000).  

 

1.2 Σημασία της έρευνας 
Η σημασία της παρούσας έρευνας, θα αναδείξει τον παραδοσιακό χορό ως 

πολύ καλό τρόπο άσκησης για την βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας και την 

πρόληψη της φθοράς των φυσικών και λειτουργικών ικανοτήτων, δεδομένου ότι ως 

μέσο άσκησης, ο χορός,  παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

• Αποτελεί μία μουσικο-κινητική δεξιότητα η οποία απαιτεί τον συντονισμό των 

κινήσεων του σώματος με ρυθμικά ηχητικά ερεθίσματα (ρυθμός). Επομένως, 

αναπτύσσει την ικανότητα προσαρμογής της κίνησης και την ιδιοδεκτικότητα. 

• Ενισχύει το αίσθημα ικανοποίησης και διασκέδασης που λαμβάνουν οι 

συμμετέχοντες κατά την εξάσκηση, γεγονός που θα διατηρήσει αμείωτο το 

ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

• Είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των ηλικιωμένων και επιτρέπει την απόκτηση 

και ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων και εξάσκησης του σώματος, αλλά και 

εμπειριών και γνώσεων.  

• Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί αποτελούν έναν απλό, μαζικό και μη δαπανηρό 

τρόπο εξάσκησης. 

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την παρούσα εργασία συμβάλουν στην 

διερεύνηση νέων μεθόδων εξάσκησης για τη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας 

σε ηλικιωμένα άτομα.  

 

 

 1.3 Σκοπός 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει και να διερευνήσει την 

επίδραση ενός προγράμματος εξάσκησης Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στις 

λειτουργικές ικανότητες ηλικιωμένων ατόμων με απλές δοκιμασίες πεδίου. Η 

παρούσα έρευνα ήθελε να διερευνήσει μέσα από μια δέσμη δοκιμασιών πεδίου, τις 

φυσικές παραμέτρους που επηρεάζουν την λειτουργική κινητικότητα σε ενήλικες άνω 

των 60 ετών, πριν και μετά την εφαρμογή ενός προγράμματος Παραδοσιακών Χορών 

για να αξιολογήσει την επίδραση του προγράμματος αυτού.  
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1.4  Ερευνητικές Υποθέσεις 
Μηδενικές και Εναλλακτικές Υποθέσεις της έρευνας 

Με την εφαρμογή του προγράμματος εξάσκησης  Ελληνικών Παραδοσιακών 

Χορών διάρκειας 14 εβδομάδων προκύπτει : 

1)     Ηο : καμία βελτίωση της δύναμης των κάτω άκρων και της λειτουργικής              

ικανότητας του ατόμου . 

            Hεναλλακτική : βελτίωση της δύναμης των κάτω άκρων και της λειτουργικής 

ικανότητας του ατόμου. 

2)         Ηο: καμία βελτίωση στη δύναμη των άνω άκρων. 

            Hεναλλακτική :  βελτίωση στη δύναμη των άνω άκρων. 

3)         Ho: καμία βελτίωση της αντοχής στην κόπωση. 

            Hεναλλακτική :  βελτίωση της αντοχής στην κόπωση. 

4)     Ho: καμία βελτίωση στην ευλυγισία κορμού. 

         Hεναλλακτική :   βελτίωση στην ευλυγισία κορμού. 

5)    Ho: καμία βελτίωση στην ευλυγισία ώμων. 

             Hεναλλακτική :   βελτίωση στην ευλυγισία ώμων. 

6)         Ho: καμία βελτίωση στην κινητική ικανότητα, τη δυναμική ισορροπία και              

             το χρόνο αντίδρασης με τη δοκιμασία. 

             Hεναλλακτική :   βελτίωση στην κινητική ικανότητα, τη δυναμική ισορροπία και                             

το χρόνο αντίδρασης. 

7) Ho: καμία μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).  

            Hεναλλακτική :   μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). 

8) Ho: καμία βελτίωση της παρεμβατικής ομάδας στη λειτουργική ικανότητα. 

            Hεναλλακτική :   βελτίωση της παρεμβατικής ομάδας στη λειτουργική ικανότητα. 
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1.5 Οριοθέτηση της έρευνας 
 Οι σωματικές και φυσιολογικές προσαρμογές αξιολογήθηκαν με 

δοκιμασίες πεδίου. Οι δοκιμασίες αφορούν την αξιολόγηση της λειτουργικής 

ικανότητας, της ικανότητας αντοχής στην κόπωση, της ισορροπίας και της δύναμης 

των κάτω άκρων, της ευλυγισίας του κορμού και του ώμου. 

 Η επίδραση του προγράμματος  Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 

αξιολογήθηκε με αρχική και τελική μέτρηση. Η συνολική διάρκεια του 

προγράμματος θα είναι 14 εβδομάδες. 

 Οι χοροί που επιλέχθηκαν είναι συγκεκριμένοι, μέτριας έντασης, με 

προοδευτικά και αυξανόμενη ένταση, ενδεικτικοί της ηλικίας και των φυσικών 

ικανοτήτων του δείγματος. 

 

1.6 Περιορισμοί της έρευνας 
 Για τη συμμετοχή των ηλικιωμένων στο πρόγραμμα, λήφθηκαν υπόψιν οι 

τυχόν υπάρχουσες απόλυτες αντενδείξεις για παθήσεις, ακόμα και σε άσκηση ήπιας 

μορφής ένταση. Αποκλεισμός από την άσκηση αφορούσε : ευπαθής ή ασταθής 

στηθάγχη, καρδιακή ανεπάρκεια και αρτηριακή υπέρταση, αναπνευστική ανεπάρκεια, 

ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια, καθώς και οξείες λοιμώξεις (π.χ. αναπνευστικού) 

και ρευματοπάθειες (π.χ. αρθρίτιδες) (Δεληγιάννης, 1992). 

 Αν υπήρχε φαρμακευτική αγωγή στο δείγμα, παρέμεινε αμετάβλητη καθ’ όλη 

τη διάρκεια του προγράμματος, για να διεξαχθεί ομαλά το πρόγραμμα και να 

αποκλειστούν τυχόν επιδράσεις στα αποτελέσματα. 

 Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν τυχαία από τα Κέντρα Ανοιχτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

 

 

1.7 Λειτουργικοί Ορισμοί 

 Άσκηση είναι οποιαδήποτε είδος μυϊκής προσπάθειας προσχεδιασμένης 

έντασης, διάρκειας και συχνότητας, που εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο 

πρόγραμμα με σκοπό τη βελτίωση ή τη διατήρηση της ευρωστίας, της υγείας 

ή /και της σωματικής απόδοσης. 
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 Χορός είναι η διαδοχή των κινήσεων, με βήματα, αναπηδήσεις και με την εν 

γένει δραστηριότητα του σώματος, με προκαθορισμένη τάξη και συμφωνία 

και με ρυθμό που διαδίδεται μέσω μουσικής (Φαραντάκης, 1987). Η κίνηση 

έχει στυλ και το χορευτικό έργο μορφή και δομή. 
 Φυσική Δραστηριότητα χαρακτηρίζονται όλες οι κινήσεις των μελών του 

ανθρώπινου σώματος που είναι αποτέλεσμα μυϊκής δραστηριότητας και 

δαπάνης ενέργειας. 
 Λειτουργική ικανότητα περιγράφεται η ικανότητα ενός ατόμου να 

ανταποκρίνεται με επιτυχία στις καθημερινές φυσικές δραστηριότητες. 
 Τρίτη Ηλικία χαρακτηρίζονται τα άτομα άνω των 65 ετών. Στην ηλικία αυτή 

εμφανίζεται μια φυσιολογική παρακμή του ανθρώπινου οργανισμού που είναι 

αποτέλεσμα της γήρανσης των κυττάρων του ανθρώπινου σώματος. 
 Κ.Α.Π.Η. είναι τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. 
 Δυναμική Ισορροπία όταν το άτομο μπορεί να ελέγξει το σώμα του στη 

διάρκεια εκτέλεσης μιας κίνησης . 
 Χρόνος Αντίδρασης ο χρόνος που χρειάζεται για να αντιδράσει το άτομο για 

να εκτελέσει μία κίνηση. 
 Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης στην κόπωση ή σχετικά χαμηλή 

επίδοση στη μονάδα του χρόνου. 
 Κόπωση (fatigue) είναι ένα επίπεδο σοβαρότερης απώλειας ενέργειας του 

ατόμου. Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες συγκέντρωσης, άγχος, προοδευτική 

μείωση της ικανότητας αντοχής, δυσκολίες του ύπνου, αύξηση της 

ευαισθησίας στο φως και περιορισμό των κοινωνικών δραστηριοτήτων που 

παλαιότερα θεωρούνταν σημαντικές για το άτομο. 
 Δυναμική ισορροπία είναι η ικανότητα διατήρησης της σωστής θέσης του 

σώματος κατά τη διάρκεια της κίνησης σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις 

κατευθύνσεις. 
 Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και 

από συνδυασμούς κινήσεων των κάτω άκρων, με μονές ή διπλές αναπηδήσεις, 

δυναμικές στηρίξεις σε όλο το πέλμα ή στο μισό, σκιρτήματα, γλιστρήματα, 

μονές ή διπλές αιωρήσεις, καθίσματα και στροφές και πλήθος κινήσεων 

(Ζωγράφου, 1999). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Η φυσική δραστηριότητα επιδρά θετικά στην ισορροπία, στην ευλυγισία και στη 

λειτουργική ικανότητα των ηλικιωμένων (McMurdo, 2000, Bixby, 2007) 

Το μυοσκελετικό ενδυναμώνει και επιβραδύνει το ρυθμό φθοράς των οστών και 

του μυϊκού συστήματος. Με την άσκηση και το χορό αυξάνεται η οστική πυκνότητα 

και έτσι η εμφάνιση οστεοπόρωσης επιβραδύνεται ή αποκαθιστάται σε ικανοποιητικό 

βαθμό (Siegrist, 2008, Koike, 2005, ACSM, 1995). 

Η αστάθεια, η μειωμένη κινητικότητα και το αίσθημα φόβου για πτώση 

θεωρούνται οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνδέονται σημαντικά με την 

αυξημένη συχνότητα πτώσεων τόσο κατά τη στάση όσο και κατά την κίνηση των 

ηλικιωμένων. Ο Ιακωβίδης και οι συνεργάτες του (2008), με συνδυασμένο 

πρόγραμμα ασκήσεων που περιελάμβανε ασκήσεις με αντιστάσεις, ευλυγισίας, 

ιδιοδέκτριας νευρομυϊκής διευκόλυνσης, ισορροπίας και διάφορων άλλων κινητικών 

και λειτουργικών δραστηριοτήτων έδειξαν σημαντική βελτίωση στην ισορροπία και 

στην κινητικότητα, στα άτομα Τρίτης Ηλικίας. 

Επίσης, με την εφαρμογή ενός προγράμματος αερόβιας άσκησης για 12 

εβδομάδες (3φ/εβδ) σε ηλικιωμένους, έδειξε βελτίωση της φυσικής και λειτουργικής 

τους απόδοση όπως αξιολογήθηκαν με εργαστηριακές δοκιμασίες, αλλά και 

δοκιμασίες πεδίου, όπως τη δύναμη των κάτω άκρων, με την 1RM εκτεινόντων και 

καμπτηρών του γόνατος, την ικανότητα αντοχής στην κόπωση (Six Minute Walk 

Distance), καθώς επίσης με το Chair Rising time και το χρόνο αντίδρασης 

(Kalapotharakos et al., 2006). 

Ακόμη, σε κυκλικό πρόγραμμα άσκησης στο σπίτι σε ηλικιωμένα άτομα με 

στόχο την ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων, που περιελάμβανε αερόβια άσκηση 

και άσκηση με αντιστάσεις, έδειξε σημαντική βελτίωση στην καρδιοαναπνευστική 

αντοχή, στην μυϊκή δύναμη, στη σύσταση σώματος και στην HDL-C. Ένα 

πρόγραμμα που συνέβαλε σ την υγεία και την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων 

ατόμων (Takeshima, 2004). 
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2.2 Άσκηση - Χορός και Τρίτη Ηλικία 
Παρά την έλλειψη επαρκούς έρευνας στο αντικείμενο του χορού για τους 

ηλικιωμένους, οι περισσότερες έρευνες συγκλίνουν στην ευεργετική επίδραση του 

χορού στην υγεία των ηλικιωμένων ατόμων. Από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι ο χορός δε συμβάλλει μόνο στη βελτίωση 

του επιπέδου φυσικής κατάστασης των ηλικιωμένων ατόμων, αλλά η υιοθέτηση από 

τους ηλικιωμένους ενός τρόπου ζωής με ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες χορού, 

βοηθάει σε γενικές γραμμές στον περιορισμό τόσο της εμφάνισης όσο και της 

ανάπτυξης προβλημάτων υγείας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο για τα 

ηλικιωμένα άτομα που έχουν εμφανίσει προβλήματα υγείας, αλλά και για τα υγιή 

άτομα. Ο χορός αποτελεί, συνεπώς, μέσο πρόληψης διαταραχών υγείας 

(Μαυροβουνιώτης & Αργυριάδου, 2008). 

Με την άσκηση και το χορό αυξάνεται η οστική πυκνότητα και έτσι η εμφάνιση 

οστεοπόρωσης επιβραδύνεται ή αποκαθίσταται σε ικανοποιητικό βαθμό (Siegrist, 

2008, Koike, 2005, ACSM, 1995). 

Με την τακτική εξάσκηση στους χορούς, βελτιώνεται ο ρυθμός και η ισορροπία 

των ηλικιωμένων ατόμων, ελαττώνοντας έτσι τις πτώσεις, τον κίνδυνο καταγμάτων, 

κλπ. Στην έρευνά τους ο Federicil και οι συνεργάτες του (2005), εφάρμοσαν ένα 

τρίμηνο πρόγραμμα χορού σε ηλικιωμένους και μεσήλικες, με σκοπό την βελτίωση 

της ισορροπίας και με μείωση του κινδύνου πτώσεων. Οι μετρήσεις έγιναν 

χρησιμοποιώντας τις παρακάτω δοκιμασίες : Tinetti, Romberg, improved Romberg, 

Sit up and go. Το δείγμα έδειξε σημαντική βελτίωση στην ισορροπία με τη 

δραστηριότητα του χορού, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν έδειξε καμία αλλαγή. Ο χορός 

βελτίωσε την ισορροπία και ως εκ τούτου, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο μείωσης 

κινδύνου των πτώσεων ηλικιωμένων ατόμων.  

Ηλικιωμένοι χορευτές κοινωνικού χορού παρουσίασαν καλύτερη ισορροπία και 

βάδισμα, αλλά όχι καλύτερη δύναμη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (Verghese, 

2006). Επίσης, στην έρευνα των Zhang και των συνεργατών του (2008), σύγκριναν 

χορευτές κοινωνικού χορού και ηλικιωμένους που δεν συμμετείχαν και σε καμία 

δραστηριότητα και φάνηκε σταθερότητα στη στάση του σώματος, όπως και πιο 

γρήγορη χρόνος αντίδρασης στο πόδι σε αυτούς που ήταν πάνω από τα 60 έτη. 

Σε  έρευνα του Wallmann και των συνεργατών του (2008), 12 υγιείς γυναίκες, 

ηλικίας 54-88 ετών παρακολούθησαν μαθήματα τζαζ χορού για ηλικιωμένους, σε 
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διάστημα 15 εβδομάδων με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα και διάρκειας 90 

λεπτών ανά συνεδρία. Το δείγμα εξετάσθηκε στην αρχή στη μέση και στο τέλος του 

προγράμματος χρησιμοποιώντας το Sensory Organization Test (SOT). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η παραπάνω παρέμβαση ήταν ωφέλιμη στη βελτίωση της 

στατικής ισορροπίας, όπως μετρήθηκε από το Balance Master SOT. Η στατική 

ισορροπία βελτιώθηκε σημαντικά με την εξάσκηση του τζαζ χορού σε ηλικιωμένες 

γυναίκες. 

Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε για 8 εβδομάδες με συχνότητα 3 φ/εβδομάδα, 

διάρκειας 60 λεπτών πρόγραμμα Παραδοσιακών Χορών στην Τουρκία σε 

ηλικιωμένες γυναίκες, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, την 

ισορροπία και η ποιότητα ζωής τους. Οι μετρήσεις που έλαβαν χώρα σε αυτή την 

έρευνα περιελάμβανε τις εξής δοκιμασίες: 20-m walk test, 6 min walk test, ανέβασμα 

σκάλας και μέτρηση του χρόνου άρσης από καρέκλα. Η Παρεμβατική Ομάδα έδειξε 

σημαντικές βελτιώσεις στις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης, ενώ η Ομάδα Ελέγχου 

δεν είχε καμία σημαντική στατιστική διαφορά στις μεταβλητές. Από την έρευνα 

φάνηκε βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ισορροπίας και της ποιότητας ζωής 

των ηλικιωμένων γυναικών, ούτως ώστε οι Παραδοσιακοί Χοροί μπορούν να 

αποτελέσουν ένα πολύ καλό πρόγραμμα εξάσκησης για τη βελτίωση της υγείας των 

ηλικιωμένων ανθρώπων (Eyigor και συν., 2008). 

Ακόμη, η Κινέζικη μορφή χορού Tai Chi, είναι μία καλή μορφή αερόβιας 

άσκησης που βοηθάει το καρδιοαναπνευστικό σύστημα και συνεπώς, βελτιώνει τη 

λειτουργία του. Είναι ένας χορός με αργές κινήσεις και μια ροή σε αυτές, οι οποίες 

φτάνουν το 60-80% της Μέγιστης Καρδιακής Συχνότητας (HRmax) (Petrillo, 

www.utah.edu/stc/tai-chi/articles.html). Σχετική έρευνα έδειξε ότι, ένα πρόγραμμα 

εξάσκησης 12 εβδομάδων μπορεί να βελτιώσει τη μυϊκή δύναμη στους καμπτήρες και 

τους εκτείνοντες του γόνατος και του αστραγάλου, την ισορροπία, την ευλυγισία  και 

την ευκινησία (Choi, 2005). 

Παρόμοια, οι Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, και συγκεκριμένα οι κρητικοί, 

εκτός από την ψυχαγωγία που προσφέρουν χαρακτηρίζονται ως μία αεροβική 

δραστηριότητα που προκαλεί επιβάρυνση που βρίσκεται μέσα στα όρια των 

φυσιολογικών προσαρμογών. Συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 

εναλλακτική μορφή άσκησης, καθώς οι μεν άντρες εμφάνισαν καρδιακή συχνότητα 

από 141 – 171 παλμούς το λεπτό, ενώ οι γυναίκες εμφάνισαν καρδιακή συχνότητα 
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από 159 – 187 παλμούς το λεπτό. Επιπλέον, οι κρητικοί χοροί γυμνάζουν τους εν τω 

βάθει σταθεροποιητές του κορμού ανεξάρτητα φύλου, ηλικίας και μουσικού ρυθμού 

(γρήγορος ή αργός). Συνεπώς είναι μία εξαιρετική φυσική άσκηση για κάθε ηλικία. 

(Αλιγιζάκης, www.cretan-music.gr/index) 

Οι Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί μπορούν να αποτελέσουν μία εναλλακτική 

μορφή αερόβιας άσκησης, πέραν της ψυχαγωγικής τους μορφής, προκαλώντας μία 

επιβάρυνση μέσα στα όρια των φυσιολογικών τους προσαρμογών (Γαλανού, 2003).  

Επίσης, χαρακτηρίζονται ως μία αερόβια δραστηριότητα ψυχαγωγίας, παρέχοντας 

μια μεγάλη ποικιλία όχι μόνο σε ένταση αλλά και σε ρυθμό κάνοντας την εξάσκηση 

πιο ευχάριστη (Πίτση, 2005). 

Επιπρόσθετα, έρευνες έχουν δείξει ότι, οι λαϊκοί χοροί ως φυσική 

δραστηριότητα εμποδίζουν τη διανοητική πτώση και βελτιώνουν το συντονισμό και 

τον έλεγχο των σωματικών κινήσεων (Balkus, 1989). Ακόμη σε έρευνα του 

Mavrovouniotis και των συνεργατών του (2009), μετά από ένα πρόγραμμα 

Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών η παρεμβατική ομάδα έδειξε χαμηλότερα ποσοστά 

άγχους σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, μικρότερη ανησυχία και μικρότερη κόπωση. 

Οι Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί αποτελούν μια λειτουργική ψυχοκινητική 

δραστηριότητα που προάγουν σωματικά κα πνευματικά τα ηλικιωμένα άτομα, 

σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς. 

Η εφαρμογή ενός προγράμματος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών σε 

ηλικιωμένα άτομα, χρησιμοποιώντας μεθόδους αξιολόγησης της Τρίτης Ηλικίας, θα 

μπορούσε να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του προγράμματος σε όλες τις 

παραμέτρους φυσικής κατάστασης και λειτουργικής ικανότητας.  

Αντίθετα, τα περισσότερα παραδοσιακά πρωτόκολλα για την αξιολόγηση της 

Φυσικής Κατάστασης, όπως το δαπεδοεργόμετρο, το ποδηλατοεργόμετρο, το 

ανέβασμα στο σκαλοπάτι, το 1RM της δύναμης κ.α., αναπτύχθηκαν και απευθύνονται 

σε νεαρά άτομα και γενικά δεν είναι κατάλληλα ή ασφαλή για την πλειοψηφία των 

ηλικιωμένων ατόμων, ειδικά χωρίς την ιατρική απαλλαγή και σε συνθήκες στενής 

ιατρικής παρακολούθησης (Rikli & Jones, 1999). Ακόμη και για τα πρωτόκολλα που 

απαιτείται η μικρότερη ένταση, στο δαπεδοεργόμετρο ή την αερόβια διαδικασία με το 

σκαλοπάτι, για παράδειγμα, είναι τόσο δύσκολες για την πλειονότητα του 

ηλικιωμένου πληθυσμού, όπου οι περισσότεροι ηλικιωμένοι έχουν υιοθετήσει τον 

καθιστικό τρόπο ζωής, με συνέπεια να μειώνονται και οι φυσικές και οι λειτουργικές 
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τους ικανότητες. Επιπλέον, πολλά από αυτά τα πρωτόκολλα απαιτούν ακριβό 

εξοπλισμό και εκτεταμένη εκπαίδευση  για τα τεστ των ειδικών και δεν εφικτό να 

μεταφερθούν σε κλινική ή στην κοινότητα όπου θα έπρεπε να γίνουν αυτές οι 

δοκιμασίες  (Rikli & Jones, 1999). 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία στην επιστήμη της γεροντολογίας στην άσκηση, 

υπάρχουν δοκιμασίες που δεν απαιτούν εργαστήριο και μπορούν να εντοπίσουν 

φυσιολογικές παραμέτρους που κλίνουν ως πρόδρομοι στην απώλεια κάποιας από τις 

λειτουργίες, όπου φαίνεται το επίπεδο φθοράς του συστήματος, είτε μυοσκελετικού, 

καρδιαγγειακού ή νευρολογικού. 

Οι φυσικές παράμετροι που έχουν σχέση με τη λειτουργική ικανότητα, όπως 

είναι η αντοχή, η δύναμη, η ευλυγισία, η ισορροπία και η ευκινησία μπορούν να 

αξιολογηθούν με απλές δοκιμασίες που είναι εύκολες για τους ηλικιωμένους, μέθοδοι 

που είναι αξιόπιστοι και έγκυροι (Chandler & Hadley, 1996, Chodzoko-Zajko, 1994, 

Rikli & Jones, 1997).  

 

2.2 Δοκιμασίες αξιολόγησης σωματικής απόδοσης στην Τρίτη 

Ηλικία (Fullerton’s Senior Fitness Test) 
Λειτουργική ικανότητα περιγράφεται η ικανότητα ενός ατόμου να 

ανταποκρίνεται με επιτυχία στις καθημερινές φυσικές δραστηριότητες (Harridge, 

1999). Με βάση αυτή θα πρέπει να γίνεται ο σχεδιασμός του προγράμματος 

γύμνασης, ώστε να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. 

Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της λειτουργικής 

απόδοσης σε άτομα με χαμηλή λειτουργική ικανότητα, όπως είναι τα άτομα τρίτης 

ηλικίας, είναι δοκιμασίες εργαστηρίου, αλλά και απλές δοκιμασίες πεδίου. Οι 

δοκιμασίες πεδίου θα πρέπει να δραστηριοποιούν μεγάλες μυϊκές ομάδες και να 

έχουν τόση διάρκεια ώστε να υπάρχει συμμετοχή κυρίως του αερόβιου μηχανισμού. 

Οι δοκιμασίες πεδίου είναι απλές, ωστόσο πρέπει η δοκιμασία να είναι έγκυρη, 

αξιόπιστη και αντικειμενική. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αστάθμητοι 

παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν την  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Οι δοκιμασίες πεδίου πρέπει να διεξάγονται μέσα στο χώρο της γύμνασης και 

σε αυτές εντάσσονται οι ακόλουθες διαδικασίες του Fullerton Test ή Senior Fitness 

Test : Κάθισμα-όρθια θέση-κάθισμα σε 30 δευτερόλεπτα, κάμψη δικεφάλου, η 
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6λεπτή δοκιμασία βαδίσματος, επιτόπου βάδην 2 λεπτά (εναλλακτικά), η δοκιμασία 

ευλυγισίας κορμού, η δοκιμασία ευλυγισίας ώμων, άρση από καρέκλα, περπάτημα 

περίπου 2,5 μέτρα και επιστροφή στην καθιστή θέση (Rikli και Jones, 1999). 

Η παραπάνω σειρά από δοκιμασίες σχεδιάστηκε από τους φυσιοθεραπευτές 

Rikli και Jones (2001). Αφορά τους ενήλικες μεταξύ 60-94 χρονών. Οι Jones και 

Rose (2005) αναφέρουν ότι το τεστ σχεδιάστηκε για να αξιολογεί τη φυσική 

εξασθένηση και τους λειτουργικούς περιορισμούς των ηλικιωμένων. Η δεσμίδα αυτή 

των δοκιμασιών, δε δημιουργήθηκε μόνο για να αξιολογεί τις φυσικές παραμέτρους 

των λειτουργικών ικανοτήτων, αλλά και για να εκτιμάται η ικανότητα λειτουργικών 

κινήσεων που κάνουν στην καθημερινή τους ζωή (όπως να ανεβαίνουν σκαλιά, να 

περπατάνε, να φθάνουν σε κάποιο σημείο επεκτείνοντας τον εαυτό τους, να 

σηκώνονται από μία καρέκλα) (Rikli & Jones, 1999).  Το τεστ αυτό αποτελείται από 

6 δοκιμασίες οι οποίες εκτιμούν τη δύναμη του άνω και κάτω μέρους του σώματος, 

την αντοχή στην κόπωση, το κινητικό συντονισμό και τη δυναμική ισορροπία 

(Rozanka-Kirschke και συν. 2006). 

Αυτή η συστοιχία δοκιμασιών σχεδιάστηκε έχοντας υπόψη τις φυσικές και 

ψυχομετρικές ιδιότητες (αξιοπιστία, ισχύς και διαφοροποίηση).  Η αξιοπιστία της 

δεσμίδας των δοκιμασιών του Fullerton’s Fitness Senior Test έχει συσχετιστεί με 

άλλες δοκιμασίες φυσικής απόδοσης (James, Rikli & Jones, 1998, Jones, Rikli & 

Beam, 1999, Jones, Rikli, Max & Noffal, 1998).  Οι Rikli & Jones (2001) αναφέρουν 

έλεγχο-επανέλεγχο (test-retest) με αξιοπιστία του κυμαίνεται από 0.81 με 0.96 για τις 

συμμετάσχουσες δοκιμασίες. Είναι κατάλληλο και πρακτικό για να χρησιμοποιηθεί, 

με λίγο εξοπλισμό, με το εκάστοτε προπονητικό πρόγραμμα. Ο χώρος και ο χρόνος 

που απαιτείται για την ολοκλήρωση του είναι ελάχιστος.  Εκτιμάει ένα ευρύ φάσμα 

φυσικών ικανοτήτων και οι ηλικιωμένοι μπορούν να εκτελέσουν το τεστ χωρίς να 

χρειάζονται την ιατρική παρουσία στις περισσότερες των περιπτώσεων. Επίσης 

σημαντικό είναι ότι, σήμερα χρησιμοποιείται από πολλές χώρες (Jones και Rose, 

2005).   

Το τεστ είναι κατάλληλο για ενήλικες οι οποίοι έχουν χαμηλή κινητικότητα, 

αλλά και σε εκείνους που είναι πολλοί κινητικοί. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε 

πολλά κέντρα αποκατάστασης ώστε οι ηλικιωμένοι να έχουν ένα δείκτη πρόληψης 

στην ικανότητα που υστερούν και κατά συνέπεια στην λειτουργικότητα τους 

(Rozanka-Kirschke και συνεργάτες, 2006).  
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Επίσης, για τα παραπάνω δίνονται οι δύο εξής στόχοι: α) ανάπτυξη 

πρωτοκόλλων τα οποία να είναι επιστημονικά αποδεχτά, με σεβασμό στην αξιοπιστία 

και την εγκυρότητα και β) ανάπτυξη των τεστ που είναι εύκολα για τον οργανωτή και 

κατάλληλα για χρήση σε κλινικές αλλά και σε κοινότητες ηλικιωμένων, στα οποία η 

πλειονότητα των δοκιμασιών θα μπορούν να εκτελεστούν σε αυτά τα μέρη (Rikli & 

Jones, 1999).  

Στην έρευνά τους ο Cyarto και οι συνεργάτες του (2008) συγκρίνανε την 

επίδραση ενός προγράμματος με αντιστάσεις, όταν αυτό γίνεται κατ’ οίκον και όταν 

είναι οργανωμένο σε ομάδα. Μία ομάδα ασκούνταν σπίτι, η άλλη σε ομάδα και μια 

Τρίτη έκανε μόνο περπάτημα. Η αξιολόγηση τους έγινε με το Fullerton’s Fitness Test 

για να αξιολογηθούν όλες οι φυσικές παράμετροι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

ευλυγισία του κορμού στην ομάδα που ήταν σε οργανωμένη ομάδα βελτιώθηκε κατά 

πολύ σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες. Η ομάδα που έκανε σε γκρουπ άσκηση 

βελτίωσε τη δύναμη και την ευλυγισία στο κάτω μέρος του σώματος, την ευκινησία 

και τη δυναμική ισορροπία. Η ομάδα που έκανε άσκηση στο σπίτι μόνη της βελτίωσε 

τη δύναμη και την ευλυγισία του άνω κορμού. Η ομάδα που έκανε μόνο περπάτημα 

δεν είχε ιδιαίτερες μεταβολές.   

Το Fullerton Fitness Test χρησιμοποιήθηκε σε ηλικιωμένους γκολφέρ για να 

αξιολογήσει την λειτουργική τους κατάσταση μετά από ένα πρόγραμμα λειτουργικής 

προπόνησης. Μετά το τέλος του προγράμματος διαπιστώθηκε βελτίωση στατιστικά 

σημαντική στην  βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης των γκολφέρ (Thompson, 

2007). Επίσης, σε κλινικές των Η.Π.Α. 34 ηλικιωμένα άτομα μετρήθηκαν με τη 

δεσμίδα του Fullerton Senior Fitness Test  και με το ερωτηματολόγιο (SF-36) για την 

υγεία και την ποιότητα ζωής για τη συσχέτιση μεταξύ τους και βρέθηκε ότι αυτοί που 

είχαν υψηλότερο ποσοστό στο ερωτηματολόγιο είχαν και καλύτερα σκορ στις 

δοκιμασίες (Purath και συν., 2009) 

Χρησιμοποιώντας τρεις από τις έξι δοκιμασίες ο Moore-Harrison και οι 

συνεργάτες του (2009) αξιολογήσανε τη λειτουργική ικανότητα, εφαρμόζοντας  ένα 

πρόγραμμα σε ηλικιωμένους που περιελάμβανε αερόβια άσκηση και μυϊκή 

ενδυνάμωση για 12 εβδομάδες. Το πρόγραμμα έδειξε θετική επίδραση με τις 

δοκιμασίες, που ήταν στατιστικά σημαντική (p<0.003). Δείγμα 2.889 ατόμων στις 

Ηνωμένες Πολιτείες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες άσκησης των 4 και των 8 μηνών. 

Αξιολογήθηκαν με τη δεσμίδα του Fullerton Senior Fitness Test και οι ερευνητές 
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κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άσκηση 4 και 8 μηνών είχε σχεδόν τα ίδια 

αποτελέσματα, βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους που εξετάζει η δεσμίδα (Belza, 

2006). 

 

Αντενδείξεις 
Αντενδείξεις για τη χρησιμοποίηση του τεστ είναι όταν ένα άτομο δεν 

αισθάνεται γενικά καλά, όταν έχει πόνους στο στήθος, ευπαθή στηθάγχη, μη σταθερή 

αρτηριακή πίεση, άνω των 160/100 mmHg. Αν σε περίπτωση που εμφανίσει κάποια 

περίεργα συμπτώματα ο εξεταζόμενος κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, γίνεται 

άμεσα η διακοπή της (Rozanka-Kirschke και συνεργάτες, 2006). 

 

2.2.1 30 δευτερόλεπτα άρση από κάθισμα, κάθισμα (30 Second 

chair stand) 
Η ικανότητα ενός ατόμου από την  καθιστή θέση να έρχεται στην όρθια θέση, 

είναι μία πολύ σημαντική ικανότητα στα ηλικιωμένα άτομα, αφού βοηθάει την 

λειτουργικότητα της καθημερινής ζωής και στην ποιότητα ζωής (Janssen, 2002). 

Με αυτή τη δοκιμασία αξιολογείται η ισορροπία και η δύναμη των κάτω άκρων 

του ατόμου και κατ’ επέκταση η λειτουργικότητα του (Whitney, 2005, Shigematsu, 

2006). Χρησιμοποιείται συχνά, ως μέτρηση στους ηλικιωμένους για τη δύναμη των 

κάτω άκρων, αλλά και για εκείνους με σημαντική αδυναμία. Επίσης, επηρεάζει τους 

παράγοντες της κινητικότητας αλλά και της ισορροπίας (Lord, 2002). Καθοριστικοί 

παράγοντες στην απόδοση του τεστ δεν είναι μόνο η ικανότητα ισορροπίας που έχει 

το άτομο, μυϊκή δύναμη αλλά και η ηλικία του. Ένας μεγάλος παράγοντας 

διατήρησης της λειτουργικής κινητικότητας είναι η δύναμη του κάτω μέρους του 

σώματος, η οποία βοηθάει στην πρόληψη και καθυστέρηση της μείωσης των 

ικανοτήτων (Rikli & Jones, 1996). Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι η εξάσκηση 

στο κάθισμα – σήκωμα είναι μία κοινή μέθοδος αξιολόγησης της δύναμης του κάτω 

μέρους του σώματος σε ηλικιωμένους, συσχετίζεται λογικά ως μέγιστος δείκτης 

κριτηρίου της δύναμης του κάτω μέρους του σώματος (σύμφωνα με μετρήσεις σε 

ισοκινητικό κ.α.), ώστε να μπορούν να ανεβαίνουν τη σκάλα, να έχουν ταχύτητα στο 

περπάτημα τους και να μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων (Bohannon, 1995, Csuka & 

McCarty, 1985). Η έρευνα του Lord και των συνεργατών του (2002) έδειξε ότι, σε 
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ηλικιωμένους ανθρώπους η εκτέλεση του sit to stand επηρεάζεται από πολλαπλές 

φυσιολογικές και ψυχολογικές  διεργασίες και αντιπροσωπεύει μία ιδιαίτερη κινητική 

δεξιότητα, περισσότερο από μία απλή μέτρηση της δύναμης των κάτω άκρων. 

Άτομα με διαταραχές στην ισορροπία και άτομα χωρίς διαταραχές, 

αξιολογήθηκαν σε μια έρευνα πάνω σε αυτό το τεστ. Διαπιστωθεί ότι, τα άτομα με 

διαταραχές χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο να εκτελέσουν πέντε επαναλήψεις σε 

σχέση με τα άτομα χωρίς διαταραχές (Whitney, 2005).  

Η εκτέλεση του τεστ έχει πολλές παραλλαγές, δύο από αυτές είναι, πρώτον 

πόσες επαναλήψεις θα μπορέσουν να εκτελεστούν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα και η 

άλλη μετρά μέσα σε πόσο χρόνο θα εκτελεστούν 10 επαναλήψεις (Csuka & McCarty, 

1985). 

Η συστοιχία των δοκιμασιών προτείνει την πρώτη παραλλαγή, χωρίς να 

χρησιμοποιούνται τα χέρια. Η χρήση αυτού του πρωτοκόλλου αντί των 10 άρσεων 

από καθιστή θέση, μας βοηθάει να μην έχουμε πολύ χαμηλό σκορ, η μη ολοκλήρωση 

δοκιμασίας, όπως στο EPESE που σε ποσοστό 22% άνω των 71 ετών δε μπορούσαν 

να ολοκληρώσουν 5 επαναλήψεις. Αλλάζοντας το πρωτόκολλο και ορίζοντας τα 

δευτερόλεπτα αντί τις επαναλήψεις ως τη νόρμα μέτρησης, είναι δυνατόν να υπάρχει 

πάντα σκορ, και να αξιολογείται ακόμα και αν είναι μηδενικό (Rikli & Jones, 1996). 

Μετά την εφαρμογή ενός προγράμματος Τούρκικου παραδοσιακού χορού ο 

χρόνος που χρειάστηκε το δείγμα για να εκτελέσει 5 επαναλήψεις μειώθηκε 

στατιστικά σημαντικά μετά από 8 εβδομάδες. 

 

2.2.2 Κάμψη Δικεφάλου (Arm Curl) 
Η κάμψη δικεφάλου είναι μία δοκιμασία που αξιολογεί τη δύναμη του άνω 

μέρους του σώματος και περιλαμβάνει τον αριθμό των επαναλήψεων με βάρος (2kg 

για τις γυναίκες και 3,4kg για τους άντρες) που μπορεί να σηκώσει με κάμψη το 

κυρίαρχο χέρι σε πλήρη εύρος μέσα στο χρόνο των 30 δευτερολέπτων. Αυτή η 

δοκιμασία είναι παρόμοια με αυτή του American Alliance for Health, Physical 

Education, Recreation & Dance (AAHPERD) (Osness και συν. 1996), με δύο 

εξαιρέσεις: μία αλλαγή στα βάρος των γυναικών και μία αλλαγή του στη θέση του 

χεριού κατά τη διάρκεια της κίνησης. Άτομα που πάσχουν από αρθριτικά δεν τους 

ενοχλούσε να εκτελέσουν το τεστ αυτό σε σχέση με άλλα πρωτόκολλα μέγιστης 

δύναμης (Rikli & Jones, 1996). 
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Λειτουργικότητα του άνω μέρους του σώματος, περιλαμβάνοντας τη δύναμη 

και την αντοχή, είναι σημαντικά για την εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων 

όπως οι δουλειές του σπιτιού, το κουβάλημα από τα ψώνια, το να σηκώσει κάποιος το 

εγγόνι του (Rikli & Jones, 1996). Παρόλο που αν το κάτω μέρος του σώματος είναι 

ένας ισχυρός δείκτης πρόληψης μείωσης των ικανοτήτων, και το άνω και το κάτω 

μέρος είναι σημαντικά γιατί η εξασθένηση αυτών προκαλεί δυσλειτουργίες στα 

τελευταία χρόνια της ζωής στις καθημερινές δραστηριότητες αλλά και στην 

προσωπική φροντίδα (Lawrence & Jette, 1996). 

 

2.2.3 Η εξάλεπτη δοκιμασία βαδίσματος (six-minute walk test) 
Το 6 λεπτo τεστ είναι μία δοκιμασία που χρησιμοποιείται σε άτομα που έχουν 

καρδιακά προβλήματα αλλά και πνευμονικά και κυρίως για τη μέτρηση της 

ανταπόκρισης στις ιατρικές επεμβάσεις στους ασθενείς με μέτρια και σοβαρή 

ασθένεια της καρδιάς και των πνευμόνων.  Είναι ένας προάγγελος της νοσηρότητας 

και της θνητότητας από τις ασθένειες της καρδιάς και των πνευμόνων (American 

Thoracic Society, 2002). Το 6λεπτο τεστ είναι το τεστ που χρησιμοποιείται κοινώς 

για την πνευμονική αποκατάσταση (Camarri, 2006). Το τεστ έχει γίνει πλέον ένα 

τυποποιημένο εργαλείο αξιολόγησης στην έναρξη ενός προγράμματος 

αποκατάστασης, για να αξιολογηθεί η ικανότητα του ασθενή και παράλληλα, ένα 

χρήσιμο εργαλείο  μέτρησης της λειτουργικής ικανότητας σε άτομα τρίτης ηλικίας. 

Η Αμερικάνικη Κοινότητας Θώρακος έχει εκδώσει οδηγίες για την εκτέλεση 

του 6λεπτου τεστ. Τα σχέδια βασίστηκαν στην αναζήτηση βιβλιογραφίας των 

τελευταίων 35 ετών και συστήνει την αναθεώρηση των οδηγιών κάθε 5 χρόνια 

(American Thoracic Society, 2002). Η 6 λεπτη δοκιμασία είναι πιο ασφαλής, πιο 

εύκολη για τον εξεταστή, πιο ανεκτική και αντανακλά καλύτερα την καθημερινή ζωή 

σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο τεστ βαδίσματος (Enright, 2003). 

Σκοπός του τεστ είναι να περπατήσει για 6 λεπτά όσο το δυνατόν περισσότερο 

μπορεί με το δικό του ρυθμό. Το τεστ θα πρέπει να εκτελεστεί δυο φορές με 

διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, αν και το ιδανικότερο είναι να εκτελεστεί άλλη 

μέρα. Κατά την εκτέλεση πρέπει να υπάρχει ενθάρρυνση αλλά μόνο με 

τυποποιημένες λέξεις και φράσεις και να δίνονται ανάλογα κάθε 30 δευτερόλεπτα ή 

κάθε 1 ή 2 λεπτά (American Thoracic Society, 2002). 
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Το τεστ δεν χρειάζεται ιδιαίτερο εξοπλισμό, παρά μόνο έναν διάδρομο 20, 30 ή 

50 μέτρων. Το καλύτερο είναι τα 30 μέτρα βαδίσματος χωρίς αλλαγή της 

κατεύθυνσης. Ένας κοντύτερος διάδρομος απαιτεί περισσότερο χρόνο για ναν 

επιστρέψει ο εξεταζόμενος, και έτσι μειώνεται η απόδοση. Υπολογίζεται η απόσταση 

που διένυσε το άτομο στα 6 λεπτά (Lipkin και συνεργ., 1986). 

To 6 λεπτο τεστ μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα το λειτουργικό επίπεδο του 

ατόμου, αφού όλες οι καθημερινές δραστηριότητες εκτελούνται σε υπομέγιστη 

ένταση, όπως και αυτή η δοκιμασία. Το περπάτημα είναι μία δραστηριότητα οικεία 

και ανεκτή σε όλους, και ακόμα περισσότερο στους ηλικιωμένους, αν συγκριθεί με 

την αξιολόγηση της Μέγιστης Πρόσληψης οξυγόνου στο Δαπεδοεργόμετρο. 

Ο Lipkin και συνεργάτες του (1986), μελέτησαν το δαπεδοεργόμετρο σε 

σύγκριση με την 6 λεπτη δοκιμασία. Κατέληξαν στο ότι, η αξιολόγηση στο 

δαπεδοεργόμετρο είναι η καλύτερη μέθοδος αξιολόγησης της αερόβιας ικανότητας, 

αλλά για τα άτομα που έχουν χαμηλές κινητικές λειτουργίες ή πάσχουν από 

καρδιοπάθειες, η καλύτερη μέθοδος αξιολόγησης, είναι η 6 λεπτη δοκιμασία. 

Το 6 λεπτο τεστ είναι ένα αξιόπιστο τεστ, όπου με μια απλή μέθοδο μέτρησης,  

μια λειτουργική ικανότητα άσκησης, το περπάτημα, αντιπροσωπεύει τη λειτουργική 

ικανότητα και την κλινική εικόνα ενός ασθενούς με χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις 

(Guyatt, 1985,  Dubach και συν., 2001). Έχει βρεθεί ότι η διανυόμενη απόσταση σε 

αυτή τη δοκιμασία μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο δείκτη πρόληψης της 

θνησιμότητας και της θνητότητας σε ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις (Hass και 

συν., 2000). Η 6 λεπτη δοκιμασία σε ηλικιωμένους υγιείς ανθρώπους, γυναίκες και 

άντρες υπερβαίνει την εκτίμηση σε σχέση με άτομα ασθενή και αποτελεί ένα δείκτη 

πρόληψης σε υγιή πληθυσμό. Ανεξάρτητοι δείκτες πρόληψης από την 6 λεπτη 

δοκιμασία είναι το ύψος και η FEV(1) στην πρόληψη πνευμονικών και 

καρδιαγγειακών παθήσεων (Camarri, 2006). 10 ηλικιωμένες γυναίκες με ρευματοειδή 

αρθρίτιδα συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα χορού χαμηλής έντασης για 8 εβδομάδες. 

Αξιολογήθηκαν με την  6λεπτη δοκιμασία η οποία είχε υψηλά επίπεδα ανταπόκρισης 

και προτείνεται για τον υπολογισμό κινητικής ικανότητας (Moffet et al. 2000). 

Ο Eyigor και οι συνεργάτες του (2008) εφάρμοσαν την εξάλεπτη δοκιμασία σε 

ηλικιωμένες γυναίκες που έκαναν Τούρκικο Παραδοσιακό Χορό και φάνηκε 

στατιστικά σημαντική αύξηση των μέτρων στη μέτρηση μετά από το τέλος του 

προγράμματος, που διήρκησε 8 εβδομάδες, από την πρώτη μέτρηση. 
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2.2.4. Δοκιμασία Ευλυγισίας Κορμού (Chair Sit and Reach) &   

Δοκιμασία Ευλυγισίας ώμων  (Back Scratch) 
Η δοκιμασία Chair Sit and Reach είναι δείκτης της ευλυγισίας των ραχιαίων και 

πίσω μηριαίων μυών αλλά και η κινητικότητα της λεκάνης, ενώ το Back Scratch είναι 

δείκτης ευλυγισίας της ωμικής ζώνης. 

Βελτίωση στην ευλυγισία 17.4% με τη δοκιμασία Chair Sit and Reach και 

14,5% με τη δοκιμασία back scratch έδειξαν ηλικιωμένες γυναίκες μετά από 

πρόγραμμα 8 μηνών δραστηριοποιώντας όλες τις παραμέτρους φυσικής κατάστασης 

(Carvalho και συν., 2008). Σε πρόγραμμα άσκησης στην Τρίτη Ηλικία με σκοπό τη 

βελτίωση των λειτουργικών ικανοτήτων δεν φανερώθηκε βελτίωση στην ευλυγισία 

με τη δοκιμασία back scratch, αντίθετα με όλες τις υπόλοιπες φυσικές παραμέτρους 

(Takesima, 2007). 

 

2.2.5 Άρση από καρέκλα, περπάτημα περίπου 2,5 μέτρα και 

επιστροφή στην καθιστή θέση (8 foot up & go) 

Η δοκιμασία αυτή χρονομετρεί σε δευτερόλεπτα τον εξεταζόμενο στη 

διαδικασία να σηκωθεί από την καρέκλα να περπατήσει περίπου 2,5 μέτρα και να 

επιστρέψει καθιστός στην καρέκλα. Είναι μία δοκιμασία που εξετάζει την  κινητική 

ικανότητα, ακόμα και αδύναμων κινητικά ηλικιωμένων. Επίσης, μπορεί να μας δώσει 

το ποσοστό επικινδυνότητας πτώσεων των ατόμων αυτών. Άτομα με αρθριτικά, 

καρδιοπάθειες και ιλίγγους μπορούν άνετα να λάβουν μέρος στο τεστ.  

Η καρέκλα πρέπει να έχει ύψος περίπου 46 εκατοστά το κάθισμα και 65 

εκατοστά ύψος στα χερούλια. Απαραίτητο εργαλείο είναι το χρονόμετρο, εφόσον το 

σκορ μετράται σε δευτερόλεπτα (Rikli και Jones, 2005, 1999) 

Η εγκυρότητα της δοκιμασίας έχει καθοριστεί, από άλλες παρόμοιες δοκιμασίες 

που έχουν μετρηθεί σχετικά τα σκορ τους όπως το Berg Balance Scale, το gait speed, 

και το Barthel Index of Activities of Daily Living Scale (Rikli και Jones, 1999).  
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2.3 Έκθεση του Προβλήματος 

Σκοπιμότητα – Πρωτοτυπία της έρευνας 
Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η συστηματική σωματική 

άσκηση προσφέρει πάρα πολλά οφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό βελτιώνοντας τη 

λειτουργική ικανότητα του ατόμου και ειδικότερα ηλικιωμένων που πάσχουν από 

παθολογικά ή κινητικά προβλήματα.  Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι λόγω αυτών των 

προβλημάτων δε μπορούν να κινούνται πέραν της οικείας τους παρά μόνο στα 

Κ.Α.Π.Η. του Δήμου τους και πλησίον στη γειτονιά τους. 

Σκοπός της μελέτης είναι ο έλεγχος της λειτουργικής ικανότητας ατόμων τρίτης 

ηλικίας, με τη μέθοδο απλών δοκιμασιών, όπως διαπιστώνεται και από την 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Η πρωτοτυπία στην έρευνα μας στηρίζεται στο ότι δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο 

με την εφαρμογή του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού ως μορφή άσκησης στην 

Τρίτη Ηλικία και την αξιολόγηση αυτών, πριν και μετά από ένα πρόγραμμα 14 

εβδομάδων, των λειτουργικών τους ικανοτήτων, με μια συστοιχία δοκιμασιών της 

Τρίτης Ηλικίας με την ονομασία Fullerton Test ή Senior Fitness Test, καθώς και των 

σωματομετρικών και αιμοδυναμικών χαρακτηριστικών  τους. 

 

2.4 Πλεονεκτήματα του Senior Fitness Test 
Η εφαρμογή του τεστ επιτρέπει τον καθορισμό του επιπέδου της φυσικής 

κατάστασης συλλογιζόμενοι σαν μία ομάδα χαρακτηριστικών δοκιμασιών. Καθιστά 

ακριβή ανάλυση των συνισταμένων και έτσι επιτρέπει ένα κατάλληλο προπονητικό 

πλάνο, καταγράφοντας τα αποτελέσματα του. Η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα 

των δοκιμασιών που χρησιμοποιούνται στο τεστ είναι ένας εύκολος και γρήγορος 

τρόπος να ερμηνεύσεις τα αποτελέσματα του προγράμματος. Τα αποτελέσματα αυτά 

είναι εύκολο να παρουσιαστούν στον εξεταζόμενο – ασθενή, ανατροφοδότηση, ως σε 

ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αποκατάστασης, όπως η συνεργασία και οι πληροφορίες 

σε θετικές αλλαγές, καθιστά έναν από τους κυριότερους παράγοντες τη 

δραστηριοποίηση, έχοντας ένα παραπάνω κίνητρο για έργο (Rozanka-Kirschke και 

συν., 2006). 

Έρευνες αναφέρουν τις σύνθετες δοκιμασίες συντονισμού ως μία χρήσιμη 

μέθοδο της εκτίμησης του κινδύνου από πτώσεις. Η δοκιμασία του εξάλεπτου 
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βαδίσματος επιτρέπει, κατά προσέγγιση, τον καθορισμό του έργου της αερόβιας 

αντοχής και μπορεί να θεωρηθεί ένα κατάλληλο όργανο μέτρησης (Meyer & 

συνεργάτες, 2006, Rikli & Jones, 1998) 

Το τεστ είναι κατάλληλο για ηλικιωμένους, και για αυτούς που είναι φτωχοί 

κινητικά αλλά και για αυτούς είναι ιδιαίτερα ενεργητικοί. Χρησιμοποιώντας απλά 

κινητικά μοντέλα μπορούν να παράγουν καθημερινή δραστηριότητα, καθιστά ικανούς 

έμμεσους σκοπούς των παραμέτρων της φυσικής κατάστασης όπως : δύναμη και 

ευλυγισία στο άνω και κάτω μέρος του σώματος, αντοχή και κινητικό συντονισμό σε 

συνδυασμό με τη ταχύτητα αντίδρασης, είναι εύκολο να τα κάνεις, χωρίς να 

απαιτείται περίεργος εξοπλισμός ή ξεχωριστό δωμάτιο (Rozanka-Kirschke και συν., 

2006). 

 

2.5 Περιορισμοί του Senior Fitness Test 
 Παρόλο που το τεστ είναι σχεδιασμένο για όσους είναι «ανεξάρτητοι» 

στην κίνηση, οι οποίοι είναι ικανοί να κάνουν το τεστ, υπάρχουν κύριοι περιορισμοί 

για κάθε χρήση. Μπορεί να μην ολοκληρωθεί η φόρμα ολόκληρη από ασθενείς που 

έχουν πολλαπλά κινητικά προβλήματα και σοβαρή ανισορροπία, και γι’αυτό για 

λόγους ασφαλείας αποφεύγονται οι δοκιμασίες που απαιτούν το κινητικό σύστημα 

(όπως, η δοκιμασία του σύνθετου συντονισμού, το 6λεπτο βάδισμα). Επιπλέον, για 

μερικούς συμμετέχοντες, η εξάλεπτη δοκιμασία, παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο. 

Αυτό αφορά ασθενείς με καρδιακά νοσήματα, επικίνδυνες και απειλητικές 

δυσαρρυθμίες, ή με ασταθή αρτηριακή πίεση (Rozanka-Kirschke και συνεργάτες, 

2006). 

 Η δοκιμασία χρησιμοποιεί Αμερικάνικες νόρμες, συνεπώς, κρίνεται 

αναγκαία η μετατροπή στις Ευρωπαϊκές νόρμες (Rozanka-Kirschke και συν., 2006). 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να σχεδιαστεί και να οργανωθεί σε κέντρα 

αποκατάστασης ηλικιωμένων. Το τεστ δεν απαιτεί σχεδιασμό, διεξαγωγή και 

κινητικές επιδράσεις στην απαιτούμενη κινητική δραστηριότητα (Rozanka-Kirschke 

και συν., 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Το δείγμα 
Το αρχικό δείγμα ήταν 40 γυναίκες από τις οποίες 4 αποχώρησαν κατά τη 

διάρκεια της μελέτης για προσωπικούς τους λόγους. Το τελικό δείγμα της παρούσας 

έρευνας αποτέλεσαν 36 άτομα, τα οποία θα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την 

πειραματική ομάδα (Α) που την αποτελούσαν 19 άτομα και 17 άτομα αποτελούσαν 

την ομάδα ελέγχου (Β). Το δείγμα αποτέλεσαν ηλικιωμένοι από τα  Κ.Α.Π.Η. του 

Δήμου Θεσσαλονίκης (6ου και 12ου ). Η ηλικία τους κυμαινόταν από 60-78 έτη. 

 

3.2 Διαδικασία – Πρωτόκολλο -Έρευνα 
Η πειραματική ομάδα (Α) εκτέλεσε ένα πρόγραμμα Ελληνικών 

Παραδοσιακών Χορών για 14 εβδομάδες. Η συχνότητα του ήταν 3 φορές την 

εβδομάδα και η διάρκεια της συνεδρίας ήταν 50 λεπτά και το διάλειμμα ενδιάμεσα 

στους χορούς κυμαινόταν 30 δευτερόλεπτα. Η ένταση των χορών ήταν  55 –75% της 

VO2max ή με Καρδιακή Συχνότητα 90-130 παλμούς ανά λεπτό, σύμφωνα με το 

Μέσο Όρο  ηλικία τους (Πίτση, 2005). 

 Στην αρχή, δόθηκε στο δείγμα να συμπληρώσουν μια έντυπη συγκατάθεση 

συμμετοχής στο πρόγραμμα, που ανέφερε το τι περιελάμβαναν οι μετρήσεις και 

διαβεβαίωση ότι τα προσωπικά τους στοιχεία θα ήταν απόρρητα, ένα ιστορικό 

φυσικής δραστηριότητας και ένα ιστορικό υγείας. Στη συνέχεια έγινε καταγραφή 

ανθρωπομετρικών και κλινικών  χαρακτηριστικών. 

Στην αρχή και στο τέλος της μελέτης έγιναν οι εξής μετρήσεις : 

 

o Σωματομετρικά χαρακτηριστικά 

Ύψος 

Βάρος  

Περίμετρος μέσης και ισχύων 

Μέτρηση Δερματοπτυχών: 

Δικεφάλου, Τρικέφαλου, Υπερλαγόνια, Υποπλατιαία (Durmin, Womersley) 
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o Κλινικά χαρακτηριστικά 

Αρτηριακή Πίεση (Πιεσόμετρο) 

Καρδιακή Συχνότητα Ηρεμίας 

Εργαλεία της έρευνας 

Οι μετρήσεις έγιναν με διεθνώς αποδεκτά όργανα όπως: 

1. Polar Sport Tester - Καρδιακή Συχνότητα 

2. Πιεσόμετρο (Heine, Gramma 4.0, Germany) 

3. Ζυγαριά ακριβείας (Sega, Germany) 

4. Μεταλλικό μέτρο (Stainless Hardened, Japan) 

5. Δερματοπτυχόμετρο (Lafayette, model 01127, Indiana) 

6. Ιστορικό Φυσικής Δραστηριότητας 

7. Ιστορικό Υγείας και 

8. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν: 

- Ένας χάρακας 

- Καρέκλες 

- Αλτήρες 2 κιλών 

 

Σωματομετρήσεις 

 Το σωματικό βάρος των ηλικιωμένων μετρήθηκε σε ζυγαριά ακριβείας, χωρίς 

παπούτσια και ελαφριά ένδυση. 

 Το ανάστημα μετρήθηκε με μεταλλικό μέτρο προσαρμοσμένο στον τοίχο. Οι 

εξεταζόμενοι χωρίς παπούτσια στέκονταν σε όρθια θέση με τις φτέρνες, τους 

γοφούς και την ωμοπλάτη να ακουμπάει στον τοίχο. 

 Η μέτρηση του βαθμού παχυσαρκίας  αξιολογήθηκε με τον προσδιορισμό του 

Δείκτη Μάζας Σώματος. Ο ΔΜΣ υπολογίζεται από το πηλίκο του βάρους σε 

κιλά προς το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. ΔΜΣ=kg/m2 . 

 Παράλληλα για την εκτίμηση του ποσοστού λίπους  πραγματοποιήθηκε 

μέτρηση δερματοπτυχών, καθώς υπάρχει σχέση μεταξύ του λίπους που 

βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρμα (υποδόριο λίπος) και του εσωτερικού 

λίπους. Οι μετρήσεις των δερματοπτυχών έγιναν σε πέντε πτυχώσεις του 

δικεφάλου, του τρικεφάλου, του υποπλάτιου, του υπερλαγόνιου και του 

μηρού. 
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 Μετρήθηκε η περίμετρος μέσης σε εκατοστά με πλαστική μετρική ταινία στο 

ύψος του ομφαλού και κάτωθεν του πλευρικού τόξου και η περίμετρος της 

λεκάνης σε εκατοστά στο ύψος των αρθρώσεων του ισχίου και άνωθεν του 

εφηβαίου. 

Κλινικά χαρακτηριστικά - Μέτρηση 

 Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης έγινε με υδραργυρικού μανόμετρου. Ο 

εξεταζόμενος καθόταν αναπαυτικά σε ηρεμία πέντε λεπτά. Με τα πόδια να 

ακουμπάνε στο πάτωμα και η πλάτη να στηρίζεται, το χέρι να βρίσκεται στο 

ύψος της καρδιάς και χωρίς να μιλάει ο εξεταζόμενος γινόταν η μέτρηση της. 

 Η καρδιακή Συχνότητα Ηρεμίας μετρήθηκε δυο λεπτά μετά τη καταγραφή της 

αρτηριακής πίεσης από καθιστή θέση μέσω του αριθμού των σφίξεων ανά 

λεπτό με ψηλάφηση της κερκιδικής αρτηρίας επί 15 δευτερόλεπτα. 

 

Ερωτηματολόγιο φυσικής δραστηριότητας και ιστορικό υγείας 

Η ερευνητική διαδικασία περιελάμβανε την καταγραφή της φυσικής 

δραστηριότητας των ηλικιωμένων μέσου ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις ήταν 

αναφορικά με τη συμμετοχή των ηλικιωμένων σε φυσικές δραστηριότητες κατά τη 

διάρκεια της βδομάδας, οργανωμένες ή μη.  

Το ιστορικό υγείας περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με κληρονομικές 

ασθένειες, αν πάσχουν από κάποια πάθηση, εάν συνέβηκε κάτι ποτέ κατά τη διάρκεια 

της άσκησης, εάν έχουν εγχειρισθεί ποτέ, αν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και αν 

καπνίζουν. 

 

3.3 Δοκιμασίες αξιολόγησης και εκτίμησης της φυσικής κατάστασης 

στην Τρίτη Ηλικία  (Fullerton’s Senior Fitness Test) 
-     30 δευτερόλεπτα άρση από κάθισμα, κάθισμα (30 seconds Chair Stand) Ισορροπία, 

Εκτίμηση Δύναμης & Αντοχής Κάτω Άκρων, Λειτουργική Ικανότητα 

- Κάμψεις δικεφάλων (Arm Curl) Εκτίμηση δύναμης & αντοχής Άνω Άκρων 

- 6 λεπτη δοκιμασία βαδίσματος (6 minute walk) Εκτίμηση αντοχής στην 

κόπωση 

- Δοκιμασία Ευλυγισίας Κορμού (Chair Sit and Reach) Ευλυγισία 

- Δοκιμασία Ευλυγισίας Ώμων (Back Scratch) Ευλυγισία 
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- Σήκωμα από καρέκλα, περπάτημα 2,5 μέτρα και επιστροφή (8 Foot Up and Go) 

Κινητική ικανότητα, δυναμική ισορροπία, χρόνος αντίδρασης (Jones, Rose, 

2005) 

 

Το τεστ θα υποστεί τροποποιήσεις στις μονάδες, καθώς οι συγγραφείς 

χρησιμοποιούν μανάδες των Η.Π.Α., που αναφέρονται σε γιάρδες, πόδια και πάουντ, 

μονάδες που η Ευρώπη δεν χρησιμοποιεί. Η μετατροπή θα γίνει σε μέτρα, εκατοστά 

και κιλά αντίστοιχα (Rozanka-Kirschke και συν., 2006) 

 

 

3.4  Μέθοδος και εκτέλεση του τεστ (Fullerton’s Senior Fitness 

Test) 
Η σειρά των δοκιμασιών γίνεται αυστηρά με συγκεκριμένη σειρά. Το τεστ 

ξεκινούσε με τη δοκιμασία της κάμψης του δικεφάλου, τη δοκιμασία της δύναμης και 

αντοχής του κάτω μέρους του σώματος (30second Chair Stand), με τη δοκιμασία 

ευλυγισίας των ώμων,  την ευλυγισία του κορμού από καθιστή θέση, τη δοκιμασία 

της άρσης από καρέκλα και βάδισμα για 2,44 μέτρα και επιστροφή, και τελευταία την 

6λεπτη δοκιμασία βαδίσματος (Rozanka-Kirschke και συν., 2006). 

 

3.4.1 Κάμψη δικεφάλου (Arm Curl) 

Αξιολογήσαμε τη δύναμη και την αντοχή του άνω μέρους του κορμού. Ο 

εξεταζόμενος καθόταν σε μία καρέκλα με ύψος 44 εκατοστά. Η πλάτη του ήταν 

τεντωμένη και ακουμπούσε πίσω στο κάθισμα. Με το κυρίαρχο χέρι, 2 κιλά για τις 

γυναίκες και 3,5 για τους άντρες έκαναν κάμψεις για 30 δευτερόλεπτα. Το χέρι 

ξεκινούσε τεντωμένο προς το έδαφος από πλήρη έκταση και ερχόταν σε πλήρη 

κάμψη. Ο εξεταστής κρατούσε με τις άκρες των δακτύλων το μέσο του βραχίονα του 

εξεταζόμενου ώστε να τον βοηθήσει να σταθεροποιήσει το χέρι και να αποφευχθεί η 

υπερδιάταση του δικεφάλου. Όταν κρινόταν απαραίτητο ο εξεταστής τοποθετούσε το 

δεύτερο χέρι του πίσω από τον αγκώνα του εξεταζόμενου για να βεβαιωθεί για την 

πλήρη έκταση του αγκώνα. Ο συνολικός αριθμός επαναλήψεων που γινόταν σε 30 

δευτερόλεπτα αποτελούσαν τα αποτελέσματα της δοκιμασίας (Rozanka-Kirschke και 

συν., 2006) (εικ. 1) 
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Εικόνα 1.  Arm Curl 
 

3.4.2 Δοκιμασία δύναμης του κάτω μέρους του σώματος (30second Chair Stand) 

Η δοκιμασία αυτή περιελάμβανε σήκωμα από την καρέκλα και κάθισμα σε αυτή ξανά 

(ύψους 44εκ.). Η έναρξη της δοκιμασίας ήταν από καθιστή θέση με τα πόδια να 

ακουμπάνε στο έδαφος και τα χέρια ήταν σταυρωμένα στο στήθος. Με το σύνθημα 

του εξεταστή ο συμμετέχων ξεκινούσε να κάνει όσες επαναλήψεις μπορούσε στη 

διάρκεια των 30 δευτερολέπτων. Σε περίπτωση που ο χρόνος τελείωνε και ο 

εξεταζόμενος βρισκόταν σε όρθια θέση, τότε αυτό μετρούσε υπέρ του στη 

βαθμολογία της δοκιμασίας (Rozanka-Kirschke και συν., 2006) Σημαντικό ρόλο 

παίζει το ύψος της καρέκλας, αν γίνεται η χρήση των βραχιόνων της καρέκλας και η 

θέση των ποδιών (Janssen, 2002).  

 

 
Εικόνα 2.   30second Chair Stand 
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3.4.3 Back Scratch  

Εκτελείται από όρθια θέση. Το κυρίαρχο χέρι τοποθετείται πάνω από τον ώμο 

με τα δάκτυλα προς τα κάτω και η παλάμη να είναι στραμμένη προς την πλάτη. Το 

άλλο χέρι να έρχεται πίσω στην πλάτη με την παλάμη να είναι στραμμένη προς τα 

έξω, και ο εξεταζόμενος προσπαθούσε να ακουμπήσει τα μεσαία δάχτυλα μεταξύ 

τους. Δεν επιτρέπεται να πιάνονται τα δάκτυλα μεταξύ τους. Με ένα χάρακα 30 

εκατοστών μετρήθηκε η απόσταση μεταξύ των μέσων. Αν η απόσταση ήταν 

αρνητική, δηλαδή να μην ξεπερνάνε οι μύτες των μεσαίων δαχτύλων των χεριών τα 

δάχτυλα των ποδιών, μετρούσε με πλην ενώ, αν ήταν θετική, οι μύτες των μεσαίων 

δακτύλων να ξεπερνάνε τα δάκτυλα των ποδιών, μετράει με συν. Τα αποτελέσματα 

αναφέρονται με ακρίβεια 0.5 εκατοστά (Rozanka-Kirschke και συν., 2006) (εικ.3). 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.   Back Scratch 
 

3.4.4 Chair Sit and Reach 

Η δοκιμασία ευλυγισίας για το κάτω μέρος του κορμού. Αρχικά καθορίζει την 

ελαστικότητα των τενόντων του ισχίου. Ο εξεταζόμενος κάθεται στην άκρη της 

καρέκλας, με το ένα πόδι τεντωμένο ακουμπώντας τη φτέρνα στο έδαφος και το άλλο 

πόδι λυγισμένο ακουμπώντας όλο το πέλμα κάτω. Ο εξεταζόμενος εκτελούσε κάμψη 

του κορμού προς τα μπρος με το κεφάλι στην ευθεία του σπονδυλικού άξονα. Τα 

χέρια είναι το ένα πάνω στο άλλο (το μεσαίο δάχτυλο στο ίδιο ύψος) και προσπαθεί 

να ακουμπήσει τα δάκτυλα των ποδιών του. Η κάμψη πρέπει να διαρκεί 2 

δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας αποφεύχθηκαν οι δυναμικές 
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κινήσεις. Η απόσταση μετριέται από το μεσαίο δάχτυλο μέχρι το πρώτο δάκτυλο του 

ποδιού. Θετική εκτίμηση είναι εάν τα δάκτυλα ξεπερνάνε αυτά των ποδιών και 

συμβολίζεται με  +, ενώ αρνητική εάν τα δάχτυλα δεν ξεπερνάνε αυτά των χεριών. Η 

εκτίμηση δίνεται με ακρίβεια 0.5 εκατοστά (Rozanka-Kirschke και συν., 2006) 

(εικ.4).  

 

 
Εικόνα 4.   Chair sit and Reach 
 
3.4.5    8 Foot Up & Go 

Σύνθετη δοκιμασία συντονισμού. Φανερώνει την ευκινησία και τη δυναμική 

ισορροπία σε σχέση με την ισορροπία του εξεταζομένου. Η δοκιμασία ξεκινάει από 

καθιστή θέση σε καρέκλα. Τα χέρια ακουμπάνε στα γόνατα και τα πέλματα στο 

έδαφος. Με το σύνθημα του εξεταστή, ο εξεταζόμενος σηκώνεται όσο πιο γρήγορα 

μπορεί από την καρέκλα και διανύει μια απόσταση που είναι 2,44 μέτρα από την 

άκρη της καρέκλας μέχρι έναν πόλο και επιστρέφει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην 

καθιστή θέση. Στην απόσταση που εκτελούσε ο εξεταζόμενος δεν υπήρχαν εμπόδια, 

συμπεριλαμβανομένου και το χώρο γύρω από τον πόλο επιτρέποντας την εκτέλεση 

της στροφής γύρω από αυτόν. Ο χρόνος μετρούσε από την ώρα που δινόταν το 

σύνθημα, αδιάφορα αν ο εξεταζόμενος δεν αντιδρούσε αμέσως, ολοκλήρωνε τη 

στροφή και επέστρεφε στην καθιστή θέση. Ο χρόνος που χρειαζόταν να εκτελέσει την  

δοκιμασία, είναι με ακρίβεια 1/10 του δευτερολέπτου για να καθιστά το αποτέλεσμα 

σωστό (Rozanka-Kirschke και συν., 2006) (εικ.5).    
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2,44 μέτρα                                                                1,22 μέτρα 

 
Σχήμα 1.  8 Foot Up & Go 
 

3.4.6  The 6 minute walk trial 

Η εξάλεπτη δοκιμασία περπατήματος διεξαγόταν όταν στο άτομο είχε επέλθει η 

ξεκούραση. Η διαδρομή που διένυσε ήταν σημαδεμένη με πόλους και σχεδιασμένη 

στο έδαφος. Είχε την γεωγραφική περιφέρεια ενός ορθογωνίου έχοντας μήκος 23 

μέτρα και πλάτος 2 μέτρα. Η διαδικασία δεν χρειάστηκε να διακοπεί σε κανέναν 

εξεταζόμενο και όλοι ολοκληρώσανε τη διαδικασία, χωρίς έκτακτα συμπτώματα 

ζάλης, ναυτίας ή πόνου. Όλοι οι εξεταζόμενοι κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας 

φορούσανε καρδιοσυχνομετρητή (Polar) για να ελέγχεται η Καρδιακή Συχνότητα. 

Ο εξεταστής ενημέρωνε τον εξεταζόμενο για τον χρόνο που έχει περάσει μετά 

από το τρίτο και το τέταρτο λεπτό και κάθε 10 δευτερόλεπτα το τελευταίο λεπτό 

ενθάρρυνε τον εξεταζόμενο να συνεχίσει να περπατά. Μετά το πέρας της διαδικασίας 

ο εξεταζόμενος συνέχιζε να περπατάει περίπου για ακόμα 1 λεπτό με χαμηλότερη 

ταχύτητα (Rozanka-Kirschke και συν., 2006). 

 

 

 

 

23 μέτρα 

Σχήμα 2. Six minute walk test 
 

 

3.5  Δραστηριότητες Ομάδας Ελέγχου 
Η ομάδα ελέγχου στο διάστημα των 14 εβδομάδων δεν συμμετείχε σε καμία 

οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες  που εκτελούσαν αυτό το 

διάστημα ήταν τα επιτραπέζια παιχνίδια, οι κοινωνικές συναθροίσεις και οι εκδρομές. 

1 μέτρο 
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3.6  Πρόγραμμα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 
 Το πρόγραμμα ξεκινούσε με χορούς ήπιας έντασης για προθέρμανση όπως 

Καλαματιανό, Συρτό κ.α. για 5 λεπτά. Έπειτα συνέχιζε με το κυρίως μέρος για 35 με 

40 λεπτά με χορούς αυξανόμενης έντασης μέχρι να φτάσουν στην υπομέγιστη 

ένταση. Ολοκληρώνανε το κυρίως πρόγραμμα με έναν έντονο χορό και γινόταν 

καταγραφή της Καρδιακής Συχνότητας με αυτόνομη ψηλάφηση. Οι χοροί του κυρίως 

προγράμματος ήταν όπως, Μπαϊντούσκα, Αργό Χασάπικο κ.α.  

Τέλος, για 5 λεπτά γινόταν αποκατάσταση του οργανισμού με χορούς όπως 

Τσακώνικο, συρτό στα Τρία κ.α. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος γινόταν έλεγχος της Καρδιακής Συχνότητας 

σε δυο δείγματα τη φορά με καρδιοσυχνομετρητή (Polar). 

 

Πρόγραμμα Χορών 

1)Τσακώνικος 

2) Μπερατιανός 

3) Ποδαράκι 

4) Συρτός Πυλαίας - Καπουτζηδιανός 

5) Τρεχάτος 

6) Αντικριστός Μακεδονίας - Το έντεκα 

7) Συρτός Ζακυνθινός 

8) Ρούγα 

9) Κοφτός 

10) Συρτός Συληβριανός 

12) Τικ Διπλόν 

13) Τασιά 

14) Μπαϊντούσκα 

15) Ράικο 

16) Χασαπιά Θράκης (Έχε γεια πάντα γεια) 

17) Συρτομπάλλος 
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3.7 Στατιστική ανάλυση 
Οι αρχικές μετρήσεις στις δύο ομάδες συγκρίθηκαν ως προς το Μ.Ο. των δοκιμασιών 

είτε με t - test για δύο ανεξάρτητα δείγματα για κανονικούς πληθυσμούς είτε με το 

Mann-Whitney U για δύο ανεξάρτητα δείγματα για μη κανονικούς πληθυσμούς. Η 

σύγκριση της διαφοράς της τελικής από την αρχική μέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων 

ελέγχθηκε με το μοντέλο της ανάλυσης συνδιασποράς ANCOVA. Η προϋπόθεση 

κανονικής κατανομής ελέγχθηκε με το Shapiro-Wilk test (Ν<50). Η ανάλυση των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 13.0 και το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε για p<0.05. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

4.1 Σωματομετρικά και κλινικά χαρακτηριστικά 
  Τα σωματομετρικά δεδομένα των δυο ομάδων παρατίθενται στον πίνακα 1 

 
Πίνακας 1 : Σωματομετρικά Χαρακτηριστικά του δείγματος των δύο ομάδων πριν και μετά την 

έρευνα. 

Παρεμβατική Ομάδα Ομάδα Ελέγχου Σωματομετρικά 

Χαρακτηριστικά Πριν Μετά Πριν Μετά 

Ηλικία 67.74±5.07 69.35±5.67 
Ύψος 1.58±0.066 1.58±0.83 
Βάρος 71.68±9.37 71.36±10.12 76.74±7.04 76.94±7 
ΔΜΣ 28.64±3.40 28.48±3.55 30.73±3.30 30.8±3.30 
WHR 0.92±0.082 0.92±0.063 0.89±0.072 0.89±0.075 

Δερματοπτυχές     

Υπερλαγόνια 25±5.77 24.68±5.88 24.59±7.32 24.06±6.5 
Τρικεφαλική 21.32±5.72 21.58±5.42 24.24±6.59 24.82±6.62 
Δικεφαλική 14.21±6.33 13.37±5.87 16.18±4.17 16.47±3.95 
Υποπλάτιος 21.58±6.58 22.37±5.51 19.47±5.11 20.18±5.3 
Μηρός 27.42±6.93 27.68±6.84 30.47±6.4 30.82±6.6 
Περίμετρος 

Μέσης 98.42±12.5 97.74±10.5 97.47±9.83 97.94±9.64 

Περίμετρος Ισχίων 106.63±9.28 105.63±8.61 108.47±5.19 109±5.08 
 

Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ηλικία και στα 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά μεταξύ των δυο ομάδων κατά την έναρξη και τη λήξη της 

μελέτης. 
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Πίνακας 2: Κλινικά Χαρακτηριστικά του δείγματος (*p<0.05) 

Παρεμβατική Ομάδα Ομάδα Ελέγχου Κλινικά 

Χαρακτηριστικά Πριν Μετά Πριν Μετά 

ΚΣ Ηρεμίας 

(σφ/min) 68.47±9.7 67±11.27 69.06±5.96 69.88±5.21 

Συστολική Πίεση 

(mmHg) 
130.79±13.15 121.32±12.56* 127.06±9.19 128.53±9.8 

Διαστολική 

Πίεση (mmHg) 
73.95±6.14 76.32±5.48 75.88±6.18 77.06±6.38 

 

Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο 

ομάδες ούτε στην αρχή ούτε στη λήξη της μελέτης στη Μέση Καρδιακή Συχνότητα 

και στη Διαστολική Αρτηριακή Πίεση. Η Συστολική Αρτηριακή Πίεση μόνο 

μειώθηκε στατιστικά σημαντικά στην παρεμβατική ομάδα κατά τη λήξη της μελέτης.  

 
Πίνακας 3 : Δείκτης Μάζας Σώματος Δείγματος 

ΔΜΣ 

(kg/m2) 

Παρεμβατική Ομάδα 

(%) 
Ομάδα Ελέγχου (%) 

Λιποβαρείς <18.5 0% 0% 

Φυσιολογικού Βάρους 

18.5-24.9 
10.5% 5.9% 

Υπέρβαροι 

25.0-29.9 
57.9% 35.3% 

Παχύσαρκοι 

> 30.0 
31.6% 58.8% 

 

Περισσότερο από το μισό του δείγματος στην παρεμβατική ομάδα ανήκε 

στους υπέρβαρους (57.9%), ενώ στην ομάδα ελέγχου στους παχύσαρκους (58.8%) 

(Πίνακας 3). 
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4.2  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 

Από τη δεσμίδα δοκιμασιών του Fullerton’s Fitness Test οι μεταβλητές της 

Ομάδας Ελέγχου δεν είχαν καμία μεταβολή από τις αρχικές στις τελικές μετρήσεις 

(Πίνακας 4).  

 
Πίνακας 4 : Αποτελέσματα για τις δοκιμασίες του Fullerton’s Fitness Test μέσοι όροι± SD.  

 
 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα αναλυτικά  

 

 

Μεταβλητές Παρεμβατική ομάδα Ομάδα ελέγχου 

 1η μέτρηση 2 μέτρηση 1η μέτρηση 2 μέτρηση 

Ηλικία 67,74 (5,07) 69,35(±5,67) 

Chair stand 
30sec 13,37 (±1,67) 16,37 (±2,31)* 12,82(±3,026) 13,06(±3,211)

Arm Curl 30 
sec 15,26 (±3,79) 17,84(±3,25)* 14,94(±4,38) 14,35(±4,35) 

Six Walk 397,211(±51,31) 498,684(±77,76)* 351,118(±50,82) 353(±49,16) 

Chair Sit & 
Reach 4,95 (±6,285) 3,16 (±7,522) -0,06(±7,44) -0,24(±7,16) 

Back Scratch -7,58(±9,674) -5,68(±9, 60)* -12,06(±9,2) -12,59(±8,7) 

8 Foot Up & 
Go 6,73 (±0,8) 6,06(±0,76)* 7,62(±1,36) 7,77(±1,44) 



 

 45

 

4.2.1      30 SECONDS CHAIR STAND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1: Διαφορές στις ανασηκώσεις από την καρέκλα σε 30΄΄ μεταξύ αρχικής 

και τελικής μέτρησης για τις δύο ομάδες. 

* p<0.05 μεταξύ αρχικών και τελικών μετρήσεων. 

^ p<0.05 μεταξύ των ομάδων στις τελικές μετρήσεις. 

 

 

Η ομάδα παρέμβασης είχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις ανασηκώσεις 

από την καρέκλα σε 30 δευτερόλεπτα (30 Seconds Chair Stand) με 22% (p<0,05), 

μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης, ενώ η ομάδα ελέγχου δε φάνηκε να διαφέρει 

στατιστικά σημαντικά στην αρχική και τελική μέτρηση. 

Στις αρχικές μετρήσεις οι δύο ομάδες δε διέφεραν σημαντικά στατιστικά στις 

ανασηκώσεις από την καρέκλα σε 30 δευτερόλεπτα (30 Seconds Chair Stand) με την 

ομάδα ελέγχου 12.82±3.02 και την παρεμβατική ομάδα με 13.37±1.67.   

Κατά τις τελικές μετρήσεις, η ομάδα παρέμβασης είχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά με 25.34% μεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου στη 

μέτρηση των ανασηκώσεων από την καρέκλα (p<0.001).  
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4.2.2     ARM CURL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2: Διαφορές στις κάμψεις δικέφαλου βραχιόνιου σε 30΄΄ (Arm Curl) 

μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης για τις δύο ομάδες. 

* p<0.05 μεταξύ αρχικών και τελικών μετρήσεων. 

^ p<0.05 μεταξύ των ομάδων στις τελικές μετρήσεις. 

 

 

Στις αρχικές μετρήσεις οι δύο ομάδες δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά 

στη δοκιμασία κάμψης δικεφάλου (Γράφημα 2).  

Η ομάδα ελέγχου δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά στη δοκιμασία 

της κάμψης δικεφάλου (Arm Curl) στο τέλος της μελέτης, ενώ η παρεμβατική ομάδα 

παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά  με βελτίωση κατά 16.9% (p<0.05). 

Κατά τις τελικές μετρήσεις διαπιστώθηκε στατιστική σημαντική διαφορά 

μεταξύ της ομάδας ελέγχου και της παρεμβατικής ομάδας με βελτίωση κατά 24.2% 

(p<0.001). 
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i. SIX MINUTE WALK TEST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3: Διαφορές στη δοκιμασία του εξάλεπτου βαδίσματος (Six Minute Walk 

Test) μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης για τις δύο ομάδες. 

* p<0.05 μεταξύ αρχικών και τελικών μετρήσεων. 

^ p<0.001 μεταξύ των ομάδων στις τελικές μετρήσεις. 

 

Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο ομάδες 

στις αρχικές μετρήσεις της δοκιμασίας βαδίσματος (Γράφημα 3). 

Η ομάδα ελέγχου δεν είχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της αρχικής 

και της τελικής μέτρησης στην εξάλεπτη δοκιμασία βαδίσματος (Six Minute Walk 

Test) ενώ η παρεμβατική ομάδα έδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση κατά 25.54% 

κατά τη λήξη της μελέτης (p<0.05). 

Οι τελικές μετρήσεις έδειξαν στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ της 

ομάδας ελέγχου και της παρεμβατικής ομάδας βελτίωση κατά 42.02% (p<0.001). 
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4.2.4    CHAIR SIT AND REACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Γράφημα 4: Διαφορές στη δοκιμασία της Ευλυγισίας Κορμού (Chair Sit and Reach) 

μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης για τις δύο ομάδες. 

* p>0.05 μεταξύ αρχικών και τελικών μετρήσεων. 

^ p<0.05 μεταξύ των ομάδων στις τελικές μετρήσεις. 

 

Στην αρχική μέτρηση οι δύο ομάδες διέφεραν σημαντικά στατιστικά στην 

ευλυγισίας κορμού (Chair Sit and Reach) (Γράφημα 4).   

Στο τέλος της μελέτης η ομάδα παρέμβασης είχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης με μείωση της απόδοσης κατά 24.4% 

(p>0.05)  ενώ η ομάδα ελέγχου δε φάνηκε να διαφέρει στατιστικά. 

Οι τελικές μετρήσεις έδειξαν ότι η εφαρμογή του προγράμματος στην ομάδα 

παρέμβασης δεν είχε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 

στη δοκιμασία της Ευλυγισίας Κορμού (Chair Sit and Reach). 
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4.2.5   BACK SCRATCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 5: Διαφορές στη δοκιμασία της Ευλυγισίας Ώμων (Back Scratch) μεταξύ 

αρχικής και τελικής μέτρησης για τις δύο ομάδες.  

* p<0.05 μεταξύ αρχικών και τελικών μετρήσεων. 

^ p<0.001 μεταξύ των ομάδων στις τελικές μετρήσεις. 

 

 

Στην αρχική μέτρηση οι δύο ομάδες διέφεραν στατιστικά στη δοκιμασία της 

Ευλυγισίας των Ώμων (Back Scratch).   

Η ομάδα παρέμβασης είχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αρχικής και 

τελικής μέτρησης  με βελτίωση κατά 24% (p<0.05), ενώ η ομάδα ελέγχου δε φάνηκε 

να διαφέρει μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης (Γράφημα 5). 

Οι τελικές μετρήσεις έδειξαν ότι η εφαρμογή του προγράμματος στην ομάδα 

παρέμβασης είχε στατιστικά σημαντική διαφορά κατά 54.8% (p<0.001), σε σχέση με 

την ομάδα ελέγχου στη δοκιμασία της Ευλυγισίας των Ώμων (Chair Sit and Reach). 
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4.2.6   8 FOOT UP AND GO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6: Διαφορές στη δοκιμασία του σηκώματος από την καρέκλα, περπάτημα 

2,5 μέτρα και επιστροφή (8 Foot Up and Go) μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης 

για τις δύο ομάδες. 

* p<0.05 μεταξύ αρχικών και τελικών μετρήσεων. 

^ p<0.05 μεταξύ των ομάδων στις τελικές μετρήσεις. 

 

Στις αρχικές μετρήσεις οι δύο ομάδες δε διέφεραν σημαντικά στατιστικά στα 

δευτερόλεπτα που χρειάστηκαν για να σηκωθούν από την καρέκλα και να 

επιστρέψουν στην καθιστή θέση (8 Foot Up and Go) (Γράφημα 6).   

Η ομάδα παρέμβασης είχε στατιστικά σημαντική διαφορά, μεταξύ αρχικής και 

τελικής μέτρησης, στη δοκιμασία του σηκώματος από την καρέκλα, περπάτημα 2,5 

μέτρα και επιστροφή (8 Foot Up and Go) με 10% βελτίωση (p<0.001), ενώ η ομάδα 

ελέγχου δε φάνηκε να διαφέρει στατιστικά σημαντικά στην αρχική και τελική 

μέτρηση. 

Κατά τις τελικές μετρήσεις, η ομάδα παρέμβασης είχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά με 11.6% μεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου στη 

δοκιμασία 8 Foot Up and Go (p<0.001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει και να διερευνήσει την 

επίδραση ενός προγράμματος εξάσκησης Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στις 

λειτουργικές ικανότητες ηλικιωμένων ατόμων με απλές δοκιμασίες πεδίου. Η 

παρούσα έρευνα θέλησε να μελετήσει την λειτουργική κινητικότητα μέσα από μία 

δεσμίδα δοκιμασιών πεδίου, ικανή να εκτιμήσει την πλειονότητα των φυσικών 

παραμέτρων, ενηλίκων άνω των 60 ετών, πριν και μετά την εφαρμογή ενός 

προγράμματος Παραδοσιακών Χορών για να αξιολογηθεί η επίδραση του 

προγράμματος αυτού.  

Από την εφαρμογή του προγράμματος φάνηκε βελτίωση στις περισσότερες 

παραμέτρους της φυσικής κατάστασης που εξετάστηκαν. 

 

Η βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας μέσω του χορού 
Πολλά τέτοια προγράμματα χορού έχουν εφαρμοστεί ανά τον κόσμο σε 

ηλικιωμένα άτομα, σε διάφορα είδη χορού, για τα φανούν οι επιδράσεις που έχουν σε 

αυτά τα άτομα. Μπορεί να βοηθήσει ακόμα, και άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως με 

ρευματοειδή αρθρίτιδα στην κινητική τους ικανότητα και να βελτιώσει τον τρόπο 

ζωής τους μετά από ένα πρόγραμμα εκμάθησης χορού (Moffet και συν., 2000). 

O Ε.Π.Χ., στην παρούσα έρευνα, βελτίωσε τη δυναμική ισορροπία, την 

ευκινησία και την κινητική ικανότητα, γεγονός που μας φανερώνει ότι και ο 

παραδοσιακός χορός αποτρέπει τις πτώσεις των ηλικιωμένων ατόμων. Αυτό μας το 

επιβεβαιώνει ακόμα μία έρευνα στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό, η οποία 

παρουσιάζει αυτή τη μορφή χορού, ως ένα αποδοτικό μέσο της φυσικής 

δραστηριότητας βελτιώνοντας τον στατικό και δυναμικό έλεγχο ισορροπίας των 

ηλικιωμένων ατόμων (Sofianidis και συν., 2009). 

Το Tai Chi είναι μια εναλλακτική μορφή χορού, που διατηρεί την ευκινησία, 

αλλά και την ισορροπία. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ζευγάρια ή σε μια γραμμή, όπως 

και ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός (Judge, 2003, Li και συν., 2001). Έντεκα 

ηλικιωμένα άτομα συμμετείχαν σε πρόγραμμα Tai Chi για 12 μήνες, 1 φορά την 

εβδομάδα, για μία ώρα. Φάνηκε βελτίωση στην  ισορροπία ανάμεσα στην 
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παρεμβατική ομάδα και την ομάδα ελέγχου, αλλά η μυϊκή δύναμη και η ευλυγισία 

του αστραγάλου δεν έδειξε βελτίωση (Li και συν., 2007). Επίσης, 12 εβδομάδων 

πρόγραμμα sun-style Tai Chi σε ηλικιωμένους βελτίωσε τη δύναμη των μυών του 

γόνατος και του αστραγάλου, την ευκινησία, την ευλυγισία και την ισορροπία με τα 

μάτια ανοιχτά (Choi και συν., 2005). 

Η Yoga είναι και αυτή μία μορφή εναλλακτικής άσκησης. Σε ηλικιωμένα άτομα 

εφαρμόστηκε silver yoga για 24 εβδομάδες με συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα. 176 

ηλικιωμένοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα φανερώνοντας βελτίωση σε όλες τις 

φυσικές παραμέτρους, την ευλυγισία του κάτω σώματος, τη δύναμη των κάτω άκρων, 

τη ταχύτητα βαδίσματος και τα όρια κίνησης των ώμων και των συνδέσμων του 

ισχίου (Chen και συν. 2008). 

Πρόγραμμα Κορεάτικου παραδοσιακού χορού, εφαρμόστηκε έξι μήνες σε 

ηλικιωμένα άτομα, του οποίου τα αποτελέσματα έδειξαν θετική επίδραση στην 

κινητικότητα αλλά και στη λειτουργική κατάσταση των ηλικιωμένων ατόμων όπως 

και στην παρούσα έρευνα (Song και συν., 2004). 

Επίσης, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας στην εφαρμογή του 

προγράμματος των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, συμπίπτουν με αυτά της 

έρευνας του Τούρκικου Παραδοσιακού Χορού. Οι Τούρκικοι Παραδοσιακοί Χοροί 

έδειξαν βελτίωση στη φυσική απόδοση των ηλικιωμένων ατόμων, ως συνέπεια τη 

βελτίωση και την ανεξαρτησία της λειτουργικής τους απόδοσης. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν βελτιώσεις σε όλες τις δοκιμασίες που εφαρμόστηκαν για την αντοχή στην 

κόπωση, η ισορροπία, αλλά και τη δύναμη των κάτω άκρων. Ακόμα, βελτιώθηκε η 

ικανοποίηση ποιότητας ζωής τους και μειώθηκε η κατάθλιψη (Eyigor και συν., 2008). 

Ακόμη, 12 υγιείς γυναίκες, ηλικίας 54-88 ετών παρακολούθησαν μαθήματα 

τζαζ χορού για ηλικιωμένους, για διάστημα 15 εβδομάδων με συχνότητα 1 φορά την 

εβδομάδα και διάρκειας 90 λεπτών ανά συνεδρία. Η παρέμβαση τους έδειξε βελτίωση 

της στατικής ισορροπίας και της ισορροπίας όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα 

(Wallmann και των συν., 2008). 

Η χορευτική αερόβια γυμναστική είναι ακόμα μία μορφή χορού που έχει 

εφαρμοστεί σε ηλικιωμένα άτομα, σε μορφή ειδικά σχεδιασμένη για την Τρίτη 

Ηλικία. Από τα αποτελέσματα ερευνών προκύπτει η βελτίωση της ισορροπίας και της 

ευκινησίας, κάτι που αποτρέπει τις πτώσεις αυτών των ατόμων (Shigematsu και συν., 

2002).  
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Fullerton’s Fitness Test ή Senior Fitness Test και η εφαρμογή του 

στην αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας. 
Η χρήση του Fullerton’s Fitness Test στην παρούσα μελέτη αποτελεί 

πρωτοτυπία στην έρευνα της, αξιολογώντας τη λειτουργική ικανότητα ηλικιωμένων 

ατόμων μετά την εφαρμογή ενός προγράμματος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. 

Οι έξι δοκιμασίες που περιλαμβάνει μας δίνει μια πλήρη εικόνα του κάθε 

εξεταζόμενου για τη λειτουργική του ικανότητα. 

Το Fullerton’s Fitness Test σχεδιάστηκε από τους φυσιοθεραπευτές Roberta 

Rikli και Jessie Jones (1999) στο τμήμα Lifespan Wellness Clinic του πανεπιστημίου 

California State στο Fullerton.  

Η δεσμίδα αυτή των δοκιμασιών αποτελείται από δοκιμασίες πεδίου 

κατάλληλες για να αξιολογήσουν τις φυσικές παραμέτρους στην Τρίτη Ηλικία. Η 

βιβλιογραφία είναι σχετικά φτωχή στη χρήση του Fullerton’s Fitness Test για την 

αξιολόγηση προγραμμάτων άσκησης στους ηλικιωμένους. Ωστόσο πολλές από τις 

δοκιμασίες αναφέρονται στη βιβλιογραφία και ξεχωριστά για την αξιολόγηση 

κάποιας φυσικής παραμέτρου. 

Πολλές φορές έχει αξιολογηθεί αυτή η δεσμίδα των δοκιμασιών από πολλούς 

ερευνητές. Αναφέρεται ως κατάλληλο εργαλείο αξιολόγησης για αυτή την ηλικία, 

περιλαμβάνει κινήσεις από την καθημερινότητα τους, μπορεί να εφαρμοστεί και σε 

άτομα με παθήσεις, όπως καρδιαγγειακές, και να προλάβει κάποια επιπλοκή κατά την 

άσκηση όταν προηγηθεί η δοκιμασία του προγράμματος (Rozanska-Kirschke και 

συν., 2006). 

Η πλειονότητα των ερευνών που υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου έχει 

χρησιμοποιήσει το Fullerton’s Fitness Test, όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι 

περιορισμένη. Καμία έρευνα στο χορό δεν έχει αξιολογηθεί με αυτή τη δεσμίδα των 

δοκιμασιών.  

Το 30 seconds chair stand φανερώνει και αξιολογεί τη λειτουργική ικανότητα 

του ηλικιωμένου ατόμου, μέσα από τη δυναμική ισορροπία και τη δύναμη των κάτω 

άκρων (Jones και συν., 1999). Η βελτίωση που έδειξαν οι εξεταζόμενοι μετά την 

εφαρμογή της δοκιμασίας, στην παρούσα έρευνα, ήταν στατιστικά σημαντική, και 

φανερώνει την επίδραση που είχε το πρόγραμμα των Ε.Π.Χ. στη δύναμη των κάτω 

άκρων και τη δυναμική ισορροπία. Βελτίωση φαίνεται και μετά την εφαρμογή 
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προγράμματος Τούρκικου Παραδοσιακού Χορού, για 8 εβδομάδες, στην αξιολόγηση 

με τη δοκιμασία 30 seconds chair stand, η οποία θεωρείται στατιστικά σημαντική 

(Eyigor και συν., 2008). Πολλές έρευνες έχουν δείξει βελτίωση στη δύναμη των κάτω 

άκρων μετά την εφαρμογή προγραμμάτων μεικτής άσκησης σε ηλικιωμένους 

αξιολογώντας τους με τη δοκιμασία 30 seconds chair stand από τη δεσμίδα 

δοκιμασιών του Fullerton’s Senior Fitness Test (Garatachea και συν., 2009, Purath 

και συν., 2009, Thompson και συν., 2007, Belza και συν., 2006, Yamauchi και συν., 

2005). Επίσης και σε άσκηση όπως είναι η silver yoga φάνηκε βελτίωση στη δύναμη 

των κάτω άκρων μετά από πρόγραμμα 24 εβδομάδων με τη δοκιμασία 30 seconds 

chair sand (Chen και συν. 2008). 

Η δοκιμασία Arm Curl εκτίμησε τη δύναμη των άνω άκρων του σώματος και 

διαπιστωθεί βελτίωση κατά 24.2%. Μετά από προγράμματα άσκησης η βελτίωση 

φαίνεται στην αύξηση του μέσου όρου επαναλήψεων που μπορεί να εκτελέσει ο 

ασκούμενος (Belza και συν., 2006, Yamauchi και συν., 2005). 

 Έρευνες έχουν δείξει, σε μεικτά προγράμματα γύμνασης, βελτίωση στα κάτω 

άκρα από 19% έως 40% και στα άνω άκρα από 13% έως 30%, ανάλογα με την 

ένταση του προγράμματος (Sparling και συν., 1990, Wilke και συν., 1991). Τα 

παραπάνω ποσοστά βελτίωσης συμπίπτουν με αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

κάτι το οποίο επιβεβαιώνει τα ευρήματα και με την εφαρμογή του Ελληνικού 

Παραδοσιακού Χορού. 

Η δοκιμασία του εξάλεπτου βαδίσματος έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες 

αξιόπιστη μέθοδος για την αξιολόγηση της αντοχής στην κόπωση και κατ’ επέκταση 

της λειτουργικής ικανότητας σε υγιείς ηλικιωμένους αλλά και σε ασθενείς με 

καρδιοπνευμονοπάθειες. (Enright, 2003, ATS, 2002). Η δοκιμασία είναι πιο εύκολη 

στην εκτέλεση από τους ηλικιωμένους, καθώς σχετίζεται περισσότερο με την ένταση 

και την κίνηση που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους (Guyatt και συν., 

1985,  Dubach και συν., 2001). Η δοκιμασία του εξάλεπτου βαδίσματος δεν μπορεί 

να αντικαταστήσει το δαπεδοεργόμετρο που συγκριτικά, είναι η καλύτερη μέθοδος 

αξιολόγησης της αερόβιας ικανότητας, αλλά για τα άτομα που έχουν χαμηλές 

κινητικές λειτουργίες ή πάσχουν από καρδιοπάθειες, ή όταν δεν υπάρχει ο 

κατάλληλος εξοπλισμός, η καλύτερη μέθοδος αξιολόγησης, είναι η 6 λεπτη 

δοκιμασία (Lipkin και συν., 1986). 
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Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, διαπιστώθηκε αύξηση της 

διανυόμενης απόστασης στη δοκιμασία του εξάλεπτου βαδίσματος κατά 42% σε 

σχέση με την αρχική μέτρηση, αλλά και σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η αύξηση 

κατά Μέσο Όρο ήταν 101 μέτρα περισσότερα από την πρώτη μέτρηση. Ανάλογα 

ήταν και τα ευρήματα σχετικής έρευνας στον Τούρκικο Παραδοσιακό Χορό. Μετά 

από 8 εβδομάδες προγράμματος διένυσαν κατά Μέσο Όρο 69 μέτρα περισσότερο από 

την αρχική μέτρηση, κάτι που επιβεβαιώνει τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

(Eyigor και συν., 2008). Παρόμοιο ποσοστό βελτίωσης της δοκιμασίας του εξάλεπτου 

βαδίσματος μετά από πρόγραμμα άσκησης παρατηρήθηκε σε παρόμοιες έρευνες 

(Hass και συν., 2000, Larsen και συν., 2001). Επίσης, ανάλογα ήταν και τα 

αποτελέσματα της δοκιμασίας, σχετικής έρευνας με πρόγραμμα silver yoga. Η 

βελτίωση της αντοχής στην κόπωση βελτιώθηκε μετά το πρόγραμμα που διήρκησε 24 

εβδομάδες, ακόμα και σε μια μορφή άσκησης τόσο στατική όπως είναι η yoga (Chen 

και συν. 2008). Ανάλογα ποσοστά βελτίωσης με την παρούσα έρευνα, μετά την 

εξάλεπτη δοκιμασία, φάνηκαν μετά την εφαρμογή αερόβιας γυμναστικής για 12 

εβδομάδες, όπου η αύξηση των μέτρων που διανύθηκε ήταν κατά Μ.Ο. 70 μέτρα 

(Kalapotharakos και συν., 2006). 

Η δοκιμασία Chair Sit and Reach είναι μία ασφαλής και επιστημονικά αποδεχτή 

εναλλακτική μέθοδος της παραδοσιακής μεθόδου μέτρησης στο έδαφος Sit and 

Reach για την ευλυγισία των οπίσθιων μηριαίων στα ηλικιωμένα άτομα (Jones και 

συν., 1998). Η παρούσα έρευνα δεν έδειξε βελτίωση στη δοκιμασία ευλυγισίας του 

κορμού Chair Sit and Reach. Όλες οι έρευνες που εξετάζαν την παράμετρο της 

ευλυγισίας του κορμού, στο πρόγραμμα γύμνασης που χρησιμοποιήσανε περιείχαν 

ασκήσεις ευλυγισίας με συνέπεια την βελτίωση της ευλυγισίας των ηλικιωμένων 

(Garatachea και συν., 2009, Purath και συν., 2009, Thompson και συν., 2007, Belza 

και συν., 2006, Yamauchi και συν., 2005).  

Ακόμα, χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία ευλυγισίας  Back Scratch, η οποία 

αξιολογεί την δοκιμασία των ώμων. Σε αυτή τη δοκιμασία ευλυγισίας υπήρχε πολύ 

σημαντική βελτίωση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Ηλικιωμένες γυναίκες μετά 

από την εφαρμογή ενός προγράμματος με στόχο τη βελτίωση φυσικής κατάστασης 

φανερώθηκε ότι αυξήθηκε η ευλυγισία των ώμων κατά 14.5% στην δοκιμασία Back 

Scratch. Πολλές έρευνες δείχνουν βελτίωση στην ευλυγισία των ώμων μετά από 

προγράμματα άσκησης μεικτής γύμνασης (γύμνασης όλων των παραμέτρων φυσικής 
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κατάστασης) στους ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας τη δεσμίδα του Fullerton’s 

Senior Fitness Test ή μεμονωμένα τη δοκιμασία Back Scratch (Garatachea και συν., 

2009, Purath και συν., 2009,  Carvalho και συν. 2008, Thompson και συν., 2007, 

Belza και συν., 2006, Yamauchi και συν., 2005).  

Η δοκιμασία 8 foot up & go αξιολογεί τη λειτουργική και κινητική ικανότητα, 

τη δυναμική ισορροπία, τη δύναμη των κάτω άκρων και το χρόνο αντίδρασης. Μέσω 

της άσκησης, ηλικιωμένα άτομα μείωσαν το χρόνο εκτέλεσης της δοκιμασίας, 

γεγονός που καθιστά τη βελτίωση όλων των παραμέτρων που αξιολογεί η 

συγκεκριμένη δοκιμασία (Belza και συν., 2006). Η παρούσα έρευνα έδειξε βελτίωση 

στην απόδοση της δοκιμασίας μετά το πρόγραμμα των Ελληνικών Παραδοσιακών 

Χορών. Έρευνες έχουν δείξει μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος άσκησης 

που περιλαμβάνει αερόβια δραστηριότητα, μυϊκή ενδυνάμωση, ισορροπία, ευλυγισία, 

μειώθηκε ο χρόνος εκτέλεσης της δοκιμασίας σε δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να 

βελτιώσει τη δυναμική ισορροπία, το χρόνο αντίδρασης, τη δύναμη των κάτω άκρων 

και τη λειτουργική ικανότητα των ηλικιωμένων που εξετάζαν (Garatachea και συν., 

2009, Purath και συν., 2009 Yamauchi και συν., 2005).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Με την εφαρμογή του προγράμματος εξάσκησης Ελληνικών Παραδοσιακών 

Χορών επιβεβαιώνονται οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας μελέτης. 

Λίγες έρευνες αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία στην εφαρμογή 

προγράμματος χορού στην Τρίτη Ηλικία, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση και τον 

οδηγό για τη δημιουργία του προγράμματος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών που 

εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα. 

Στην πλειοψηφία των παραμέτρων της λειτουργικής ικανότητας που 

μελετήθηκαν, φάνηκε βελτίωση με την εφαρμογή του Fullerton Senior Fitness Test 

(Garatachea και συν., 2009, Purath και συν., 2009, Thompson και συν., 2007, Belza 

και συν., 2006, Yamauchi και συν., 2005). 

Η βελτίωση στη δυναμική ισορροπία και τη δύναμη των κάτω άκρων φάνηκε 

μέσω της δοκιμασίας του 30 seconds chair-stand εφαρμόζοντας τον Ελληνικό 

Παραδοσιακό Χορό, γεγονός που συσχετίζεται με τον Τούρκικο Παραδοσιακό Χορό 

(Eyigor και συν., 2008). Οι παραδοσιακοί χοροί με την κίνηση που εκτελούν τα πόδια 

βοηθούν στην ενδυνάμωση των κάτω άκρων, συνεπώς και στη δυναμική ισορροπία, 

που αποτελεί σημαντική βελτίωση για τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας. 

Η βελτίωση στη δύναμη των άνω άκρων φαίνεται να προκύπτει από την κίνηση 

των χεριών αλλά και από τις λαβές που έχει ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός. 

Ωστόσο και η άσκηση ενδυνάμωσης φανερώνει βελτιώσεις με την αξιολόγηση από το 

Arm Curl (Garatachea και συν., 2009, Purath και συν., 2009).  

Η δοκιμασία Six Minute Walk Test φανέρωσε σημαντική βελτίωση στην 

αντοχή στην κόπωση με την εφαρμογή του προγράμματος Ελληνικών Παραδοσιακών 

Χορών, γεγονός που συμπίπτει με τη βελτίωση σε αντίστοιχο πρόγραμμα Τούρκικου 

Παραδοσιακού Χορού (Eyigor και συν., 2008). 

Η ευλυγισία του κορμού δεν βελτιώθηκε σημαντικά, γιατί η συμμετοχή της 

ευλυγισίας σε εκείνη την περιοχή είναι μικρή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

Όλα τα προγράμματα γύμνασης περιέχουν την ευλυγισία στο πρόγραμμά τους για 
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αυτό και προκύπτει βελτίωση μετά τη δοκιμασία (Garatachea και συν., 2009, Purath 

και συν., 2009, Belza και συν., 2006, Yamauchi και συν., 2005). 

Όπως και πολλά προγράμματα άσκησης ευλυγισίας βελτιώνουν την ευλυγισία 

των ώμων (Purath και συν., 2009, Belza και συν., 2006, Yamauchi και συν., 2005), 

έτσι και ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός βελτίωσε την ευλυγισία των ώμων στους 

ηλικιωμένους, το οποίο αποδεικνύεται από τη δοκιμασία Back Scratch. Η λαβή από 

τους ώμους, που υπάρχει στους Ε.Π.Χ, και η κίνηση που γίνεται από τους ώμους 

κατά τη διάρκεια των χορών επέφεραν θετικό αποτέλεσμα στην ευλυγισία των ώμων. 

Η λειτουργική ικανότητα, η δυναμική ισορροπία και ο χρόνος αντίδρασης των 

ηλικιωμένων φαίνεται να βελτιώθηκαν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των 

Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. Η δοκιμασία 8 foot up & go έχει αξιολογήσει 

πολλά προγράμματα άσκησης που έχουν εφαρμοστεί προς όφελος της λειτουργικής 

ικανότητας των ηλικιωμένων ατόμων αποδεικνύοντας την θετική επίδραση των 

προγραμμάτων αυτών (Garatachea και συν., 2009, Purath και συν., 2009, Belza και 

συν., 2006, Yamauchi και συν., 2005). 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος βελτιώθηκε η δύναμη των κάτω άκρων, 

η δυναμική ισορροπία, η δύναμη των άνω άκρων, η αντοχή στην κόπωση, η 

ευλυγισία των ώμων, η κινητική ικανότητα και ο χρόνος αντίδρασης.  

Κάθε άλλο είδος δραστηριότητας σε αυτή την ηλικία μπορεί να ήταν έντονο ή 

να αποτελούσε ρουτίνα. Ο χορός φάνηκε ότι είναι μία ήπια και ευχάριστη 

δραστηριότητα που μπορεί άνετα να εκτελεστεί από ηλικιωμένα άτομα, είναι 

περισσότερο οικεία και αποτελεί μέσο βελτίωσης της φυσικής και λειτουργικής τους 

κατάστασης.  

Η λειτουργική ικανότητα είναι πολύ σημαντική σε αυτή την ηλικία γιατί 

καθιστά τα άτομα να κινούνται και να εκτελούν τις καθημερινές δραστηριότητες 

αυτόνομα. 

Ένα προτέρημα αυτής της μορφής της άσκησης, του Ελληνικού Παραδοσιακού 

Χορού, είναι ότι το κόστος εφαρμογής του είναι αρκετά χαμηλό και δεν χρειάζεται 

ειδικό εξοπλισμό. Οι Παραδοσιακός Χορός είναι μια μορφή, που θα μπορούσαμε να 

την χαρακτηρίσουμε εντυπωσιακή και διασκεδαστική, ειδικά στα ηλικιωμένα άτομα, 

όταν ειδικά οι ρυθμοί αυτοί είναι της χώρας τους. 

Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός αποτελεί μια φυσική δραστηριότητα, που 

όπως και η παραδοσιακή άσκηση, μπορεί να βελτιώσει τις φυσικές παραμέτρους με 
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συνέπεια, πολύ πιο σημαντικό για τους ηλικιωμένους, τη βελτίωση της λειτουργικής 

ικανότητας γεγονός που τους καθιστά αυτόνομους και μη υποκινητικούς. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών του Fullerton’s Fitness Senior Test μας 

απέδειξαν την ευεργετική επίδραση του Ε.Π.Χ. στη λειτουργική ικανότητα των 

ηλικιωμένων. Σκοπός είναι η Τρίτη Ηλικία να κινείται με έναν εύκολο και 

ανεξάρτητο τρόπο, εκτελώντας όλες τις καθημερινές της δραστηριότητες, χωρίς 

δυσκολία και η κάθε δραστηριότητα να αποτελεί, ευχαρίστηση και διασκέδαση, 

γεγονός που οι Ε.Π.Χ. μπορούν άμεσα να προσφέρουν σε αυτούς τους ανθρώπους. 

 

 

 

 

 

Προτάσεις 

• Εφαρμογή των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών με τη μορφή μιας συνεχόμενης 

αερόβιας άσκησης. 

• Εφαρμογή ενός προγράμματος Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού, σε συνδυασμό 

με ασκήσεις ευλυγισίας και ενδυνάμωσης για όλο το σώμα. 

• Να εξεταστεί ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός και σε άλλες μορφές δοκιμασίας 

για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων στην παρούσα μελέτη. 

• Εφαρμογή αυτού του προγράμματος στα Κ.Α.Π.Η. του εκάστοτε δήμου. 

• Να εξετασθεί κατά πόσο βοηθάει ο Ε.Π.Χ. στην πρόληψη και στην 

αποκατάσταση της κατάθλιψης στην Τρίτη Ηλικία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

 

 
          Εικόνα 1. Στιγμιότυπο από τα μαθήματα. 

 

 

\ 

 
         Εικόνα 2. Στιγμιότυπο από τα μαθήματα. 



 

 75

 

 
         Εικόνα 3. Λήψη Αρτηριακής Πίεσης. 

 

 

 
        Εικόνα 4. Περίμετρος Μέσης. 
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                       Εικόνα 5. Υπερλαγόνια Δερματοπτυχή 

 

 
                        Εικόνα 5. Υποπλάτια Δερματοπτυχή. 
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                       Εικόνα 6. Μηριαία Δερματοπτυχή 

 

 
                   Εικόνα 7. Sit to Stand 

 

 
               Εικόνα 8. Arm Curl 
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          Εικόνα 9. Six minute walk test 

 

 

 

 
         Εικόνα 10. Chair Sit and Reach 
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         Εικόνα 11. Back Scratch 

 

 

 
         Εικόνα 12. 8 Foot up & go 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΚΑΡΤΕΛΕΣ 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

 
              Πληροφορίες: Μαυροβουνιώτης Φώτιος,e-mail:  mavrov@phed.auth.gr 

 

Έντυπη Συγκατάθεση Συμμετέχοντα 
Στα πλαίσια ερευνητικής μελέτης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων ατόμων, θα 

διερευνηθεί:  

« Η Επίδραση ενός προγράμματος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στη Σωματική και 

Ψυχική Υγεία Ατόμων τρίτης ηλικίας».  

Ζητούμε την εθελοντική σας συμμετοχή και την έγκριση σας προκειμένου να προβούμε στη 

μέτρηση των σωματομετρικών χαρακτηριστικών σας, τη λήψη ιστορικού μέσω 

ερωτηματολογίου, καθώς μετρήσεις φυσικής κατάστασης (τεστ πεδίου). 

Η ερευνήτρια  

Δενάζη Ευγενία 

 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η, (Α/Α        )………………………………………… δηλώνω 

υπεύθυνα ότι, θα συμμετάσχω οικειοθελώς στην προαναφερόμενη έρευνα του Τ.Ε.Φ.Α.Α του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Κατανοώ τους σκοπούς του προγράμματος που είναι, η βελτίωση της  φυσικής και λειτουργικής 

μου κατάστασης. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος ειδικότερα, η εξάσκηση μου θα 

αφορά τη βελτίωση του καρδιο-αναπνευστικού μου συστήματος, της μυϊκής μου δύναμης και 

αντοχής, της ευλυγισίας, της ευκινησίας και της ισορροπίας μου. 

Οι πληροφορίες που θα αποκτηθούν από τη συμμετοχή πρέπει να θεωρηθούν εμπιστευτικές και 

δεν πρέπει να ανακοινωθούν σε κανέναν χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση μου, δύναται όμως 

από εχεμύθεια να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς και επιστημονικούς σκοπούς. 

Ενημερώθηκα για τους σκοπούς της πειραματικής διαδικασίας και δέχομαι να συμμετάσχω στο 

πρόγραμμα και τις απαραίτητες δοκιμασίες. Η υπογραφή μου υποδεικνύει ότι έχω διαβάσει 

προσεχτικά τις παραπάνω πληροφορίες και έχω αποφασίσει να συμμετάσχω εθελοντικά και με 

δική μου ευθύνη.  

    ΗΜΕΡ/ΝΙΑ                                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

……/……./……….                                                ……………………………       
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΣΚΗΣΤΕ;        ΝΑΙ                      ΟΧΙ   

ΑΝ ΝΑΙ,  

• ΤΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΝΕΤΕ;(Υπογραμμίστε) 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ                ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ                ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ 

ΧΟΡΟ                            ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ 

ΨΑΡΕΜΑ                       ΑΛΛΟ ΤΙ; …………………………… 

 
• ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ; ......... 

• ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ;………… 

• ΠΟΣΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ;……. 

 

‘ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ;     ΝΑΙ                ΟΧΙ   

ΑΝ ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ: ………………………………………………………. 

 

ΠΑΣΧΕΤΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΘΗΣΕΙΣ; (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ Χ) 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟ:  

Σ.ΔΙΑΒΗΤΗ:  

ΥΠΕΡΤΑΣΗ:  

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ:  

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ:  

ΑΛΛΟ:  
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ΚΑΝΑΤΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ; 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΕ 
ΕΝΑ Χ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΣΑΚΧΑΡΟΥ  Μέτρηση: 

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ  Μέτρηση: 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ  Μέτρηση: 

ΠΙΕΣΗΣ  Συστολική: Διαστολική: 

ΑΛΛΟ:  
 

 

ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΦΑΡΜΑΚΑ;                    ΝΑΙ                       ΟΧΙ   

ΑΝ ΝΑΙ, 

• ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ;……………………  

• ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ;……………………..…………. 

 

 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ                            ΝΑΙ                         ΟΧΙ   

 

 

 ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τ.Ε.Φ.Α.Α.  

ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
 
ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ: Ημερ/νία……../……../2008   
                                                                     ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΡΗΣΗ: 
Ημερ/νία……../……../2008   
 
ΚΩΔΙΚΟΣ…………………… 
ΟΝΟΜ/ΜΟ…………………………………………………………………….. 
Κ.Α.Π.Η…………. 
 
ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΛΟ:………………… 
ΥΨΟΣ:………………...cm - ………………………cm 
ΒΑΡΟΣ:……………….kg - ………………………kg 
 
ΔΕΡΜΑΤΟΠΤΥΧΕΣ 

   

ΥΠΕΡΛΑΓΟΝΙΑ:   

ΤΡΙΚΕΦΑΛΙΚΗ   

ΔΙΚΕΦΑΛΙΚΗ   

ΥΠΟΩΜΟΠΛΑΤΙΑΙΑ   

ΜΗΡΙΑΙΑ   

   

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:  
   
ΙΣΧΙΟΥ   
ΜΕΣΗΣ   
 
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗΣ:  
  

………/……..mmHg ………/……..mmHg 
 
 
Κ.Σηρεμίας 
  

……………. σφ/λεπτό ……………. σφ/λεπτό 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

 
Όνομ/μο……………………………………………………………………… 

Κωδικός (Νο)……………. 

Κ.Α.Π.Η. ………….. 

 

The Senior Fitness Test 

Δοκιμασία 

1η Μέτρηση  

(προ-προγράμματος)

Ημ/νία: 

2η Μέτρηση 

(μετά-

προγράμματος) 

Ημ/νία: 

Διαφορά 

30 δεύτερα άρση από 

καρέκλα  

(30 second Chair 

Stand) 

επαναλήψεις επαναλήψεις επαναλήψεις

Κάμψη δικεφάλου 

(Arm Curl) 
επαναλήψεις επαναλήψεις επαναλήψεις

6 λεπτο περπάτημα 

(Six Minute Walk Test) 
                m                   m           m 

2 λεπτά επί τόπου 

περπάτημα  

(2 Minute Step Test) 

επαναλήψεις επαναλήψεις επαναλήψεις

Καθιστός σε καρέκλα 

επίκυψη  

(Chair Sit-and-Reach) 

                  cm                     cm                     cm 

Ευλυγισία Ώμων 

(Back Scratch) 
                  cm                     cm                     cm 

Σήκωμα και 

περπάτημα για 2,5 

μέτρα (8 foot up & go) 

                    sec                     sec                     sec 

    

 


