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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την επίδραση των ελληνικών χορών ως 

ένα μέσο φυσικής δραστηριότητας για ηλικιωμένα άτομα. Στην έρευνα πήραν μέρος 

48 άτομα, ηλικίας από 65 έως 88 χρ., τα οποία μετείχαν σε πρόγραμμα ελληνικών 

παραδοσιακών χορών διάρκειας 1 ώρας μία φορά την εβδομάδα. Οι δοκιμαζόμενοι πριν 

και 5 min μετά τη λήξη του προγράμματος των χορών συμπλήρωσαν τις κλίμακες SAI- Υ2 

και  SAI-Υ1, των Spielberger, Gorsuch & Lushene (1970), για τη μέτρηση του 

χαρακτηριστικού και μεταβατικού άγχους, αντίστοιχα, καθώς και τη Subjective Exercise 

Experiences Scale, των McAuley και Courneya (1994), για την καταγραφή της 

κατάστασης διάθεσης, η οποία αποτελείται από τρεις παράγοντες, την ευεξία, το 

ψυχολογικό στρες και την κόπωση. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε καταγραφή της 

καρδιακής συχνότητας (ΚΣ) των ατόμων προκειμένου να εκτιμηθεί η επιβάρυνση του έργου. 

Η μέτρηση της ΚΣ πραγματοποιήθηκε στην ηρεμία, στα 30 min και στα 60 min, 

δηλαδή στο τέλος του προγράμματος των ελληνικών χορών. Η στατιστική επεξεργασία έγινε 

με το στατιστικό πακέτο SPSS/PC Version 11.0 σε περιβάλλον windows. Από την 

εξέταση των δεδομένων φάνηκε ότι οι δοκιμαζόμενοι είχαν μέτριο χαρακτηριστικό άγχος 

που κυμάνθηκε στους 31.60+10.08 βαθμούς. Μετά το τέλος της εξάσκησης 

παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της ΚΣ και διαπιστώθηκε ότι δραστηριοποιήθηκε 

περίπου το 40% του διαθέσιμου καρδιακού ρυθμού. Επιπρόσθετα, οι δοκιμαζόμενοι πριν 

από την εξάσκηση είχαν μέτριο μεταβατικό άγχος που κυμάνθηκε στους 

29.17+9.93 βαθμούς, το οποίο, όμως, μειώθηκε σημαντικά στους 26.46+8.33 βαθμούς, 

(t=4.48, p<0.001), μετά το τέλος του προγράμματος εξάσκησης με ελληνικούς χορούς. 

Ακόμη, στο τέλος της εξάσκησης, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της ευεξίας (t=- 3.28, 

p<0.01) και σημαντική μείωση του ψυχολογικού στρες (t=2.37, p<0.05), ενώ η 

κόπωση αυξήθηκε, αλλά όχι σημαντικά. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι οι 

ελληνικοί χοροί είναι ένας τύπος αερόβιας δραστηριότητας που παράγει σωματικές αλλά 

και ψυχικές ωφέλειες. Συνεπώς, οι ελληνικοί χοροί πρέπει να αποτελούν μέρος 

προγραμμάτων εκγύμνασης, που στοχεύουν τόσο στη βελτίωση της ψυχοσωματικής 

κατάστασης όσο και της ποιότητας της ζωής των ηλικιωμένων ατόμων. 


