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Εισαγωγή

 Η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού αποτελεί 
πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η διεθνής 
κοινότητα. 

 Η Ελλάδα έχει πλέον έναν από τους πιο 
γερασμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη, έτσι 
επιβάλλεται η ανάγκη για έρευνα στην τρίτη ηλικία 
στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ατόμων αυτών.



Εισαγωγή

 Η συμμετοχή σε κατάλληλα οργανωμένα 
προγράμματα περιλαμβάνοντας τη συστηματική 
άσκηση, βοηθούν:
 στην εξύψωση της ψυχικής ευεξίας, 
 την αύξηση της θετικής διάθεσης, 
 την αναζήτηση ευχάριστων και έντονων εμπειριών, 
 τη βελτίωση της υγείας, 
 τον έλεγχο του στρες 

τόσο σε υγιείς όσο και σε κλινικούς πληθυσμούς.



Εισαγωγή

 Στη διεθνή βιβλιογραφία, ο χορός έχει προταθεί ως 
κατάλληλη δραστηριότητα αναψυχής για τους 
ηλικιωμένους 

(Hui, Chui, & Woo, 2008; Federici, Bellagambam & Rocchi, 2005)

 

 αποτελώντας μία φυσική δραστηριότητα που με τη 
συστηματική ενασχόληση, μπορεί να προσφέρει 
σημαντικά οφέλη για τη σωματική και ψυχική υγεία 
του ηλικιωμένου.

 (Judge, 2003; Hopkins, Murrah, Hoeger, Rhodes, 1990)



Σκοπός της εργασίας

 Να αποδειχθούν τα βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα οφέλη που μπορεί να 
προσφέρει ο ελληνικός παραδοσιακός 
χορός σε διάφορα επίπεδα 

 να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο, 
μια μορφή πρόληψης σε διάφορες 
παθήσεις.



Προηγούμενες μελέτες

  Βελτίωση του συντονισμού και του ελέγχου των 
σωματικών κινήσεων  εμποδίζοντας παράλληλα τη 
νοητική έκπτωση.

Balkus, P.L., (1989)

 Η δημιουργικότητα στο χορό βοηθά σε ποσοστό 
76% στη μείωση κινδύνου για άνοια.

Powers R. (2010)

 Τα άτομα που ζούσαν μόνα και ανεξάρτητα, είχαν 
υψηλά επίπεδα φυσικής άσκησης και υγείας, σε 
σχέση με αυτά που είχαν φροντίδα από τα παιδιά 
τους.        (Koltyn, 2001)



Μεθοδολογία

 Συμμετείχαν 130 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 67 έτη, 
(23 άνδρες και 107 γυναίκες). 

 χωρίς ιδιαίτερες παθολογικές καταστάσεις (π.χ. 

καρδιαγγειακά προβλήματα), αλλά και με ικανοποιητικές 
λειτουργικές ικανότητες. 

 Διάρκεια παρεμβάσεων: 32 εβδομάδες

    (2 φορές/εβδομάδα, 60’).



Μεθοδολογία

 Χώροι παρέμβασης: 
          Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών

                  Διαταραχών 
          ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης 

 Επιλογή χορών από όλη την Ελλάδα με κατάταξη: 
ήπιας, μέτριας και υψηλής έντασης.

 Κατηγοριοποίηση προγράμματος ανάλογα με την 
πολυπλοκότητα και τον αριθμό των βημάτων, την 
ένταση του ρυθμού (αργός-γρήγορος) και τη θέση-
κίνηση των χεριών. 



Μεθοδολογία

     Αξιολόγηση Σωματικής Κατάστασης: 

a) Fullerton Senior Fitness test

   Αποτελείται από 6 δοκιμασίες που αξιολογούν την 
αερόβια κατάσταση, τη δύναμη άνω και κάτω άκρων, την 
ευλυγισία και το συνδυασμό ταχύτητας και ισορροπίας 
κατά την κίνηση.  

b) Flamingo Balance Test

    Αξιολογεί την ικανότητα ισορροπίας σε ένα πόδι.



Μεθοδολογία

Αξιολόγηση Ποιότητας  Ζωής: 

   WHO-QOL: 26 ερωτήσεις αντιστοιχισμένες σε  4 
θεματικές ενότητες  όπου αξιολογούνται:
 Σωματική υγεία, 
 Ψυχική υγεία, 
 Κοινωνικές σχέσεις, 
 Περιβάλλον

    Περιλαμβάνονται δύο ερωτήσεις για τη συνολική εκτίμηση 
της Ποιότητας Ζωής και της κατάστασης της υγείας.
     (WHOQOL Group 2004)



Αποτελέσματα (Ποιότητα Ζωής)

Physical Health: T=-3.538, p<0.001; Psychological Health: T=-4.574, p<0.001; 
Social: T=-4.530, p<0.001; Environment: T=-4.911, p<0.001;
WHOQOL: T=-6.311, p<0.001



Αποτελέσματα (Φυσικής κατάστασης)

Chair stand: T=-5.459; p<0.001; Sit and Reach: T=-4.759, p<0.001; Foot Up and 
Go: T=-8.599, p<0.001; Back Scratch: T=-4.648, p<0.001; Arm curl: T=-5.750, 
p<0.001; Two Min Step: T=-5.567, p<0.001; Balance 1 leg: T=-4.996, p<0.001



Συμπεράσματα

 Η διατήρηση της φυσικής, αλλά και της λειτουργικής 
ικανότητας επαρκώς, οδηγεί τους ηλικιωμένους σε 
ποιοτική και ανεξάρτητη διαβίωση, παράλληλα μειώνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιων παθήσεων.

 Η αξιολόγηση της φυσικής και της λειτουργικής 
ικανότητας μέσω των δοκιμασιών του Fullerton Senior 
Fitness Test, αποτελεί μια σημαντική διαδικασία γιατί 
εντοπίζονται και αξιολογούνται πιθανοί περιοριστικοί 
παράγοντες στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.



Συμπεράσματα

Ο χορός ως μια μορφή άσκησης:
    αυξάνει την ευλυγισία
    βοηθά στη διατήρηση της σωστής στάσης

      του σώματος
    αυξάνει τη σωματική αντοχή
    τονώνει το μυϊκό σύστημα 
    βελτιώνει τη φυσική κατάσταση

   



Συμπεράσματα

Συνδυαστικά με τη μουσική:

 βοηθά στην έκφραση των συναισθημάτων και στην 
καταπολέμηση του άγχους.

 με την επανάληψη των βημάτων, την κίνηση των 
χεριών και με τη συνδυαστική τους λειτουργία βοηθά 
στη βελτίωση των νοητικών διεργασιών.

 



Συμπεράσματα

 Με τις συναναστροφές που δημιουργούνται, 
μπορεί ο χορός να αποβάλλει το αίσθημα της 
μοναξιάς και να ενισχύσει την ψυχολογική 
τους κατάσταση.

 Βελτιώνεται η αυτοεκτίμηση τους, καθώς 
συνειδητοποιούν ότι μπορούν να συμμετέχουν 
σε νέες δεξιότητες.





Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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