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Πε ρ ί  λη ψη

Σκο πός της πα ρού σας με λέ της ή ταν η κα τα γρα φή των τραυ μα τι σμών σε νε α ρούς χο ρευ τές 
Ελ λη νι κών Πα ρα δο σια κών Χο ρών κα θώς και η συ σχέ τι ση των αν θρω πο με τρι κών και προ πο-
νη τι κών χα ρα κτη ριστι κών αυ τών που τραυ μα τί στη καν με τη συ χνό τη τα των τραυ μα τι σμών που 
ανα φέρ θη καν, κα θώς και την α ντι με τώ πι σή τους. Στην έ ρευνα συμ με τεί χαν 432 μα θη τές, 145 
α γό ρια και 287 κο ρί τσια μέ σης η λι κί ας 12.95 ± 2.16 έ τη. Οι συμ με τέ χο ντες συ μπλή ρω σαν 
ε ρω τη μα το λό γιο σχε τι κά με τη συ χνό τη τα εμ φά νι σης και την εντό πι ση των μυο σκε λε τι κών 
κα κώ σε ων, την α ντι με τώ πι ση αλ λά και την α νά γκη α πο χής α πό α θλη τι κές δρα στη ριό τη τες. 
Α πό τους μα θη τές, μό νο το 2,8% υ πέ στη σαν κά ποιο τραυ μα τι σμό κα τά τη διάρ κεια χο ρού. Οι 
τραυ μα τι σμοί α φο ρού σαν σε 7 πε ρι πτώ σεις την άρ θρω ση της πο δοκνη μι κής (1,6%) και σε 
5 μα θη τές του γό να τος (1,2%) (χ2=793,5, p<0,05). Α πό τα α πο τε λέ σμα τα της με λέ της δια-
πι στώθη κε ό τι το πο σο στό τραυ μα τι σμών που εμ φα νί ζε ται σε μα θη τές που α σχο λού νται με 
τους Ελ λη νι κούς Πα ρα δο σια κούς Χο ρούς εί ναι πο λύ μι κρό. Συ νε πώς, η ε να σχό λη ση με τους 
Ελ λη νι κούς Παρα δο σια κούς Χο ρούς ως μορ φή φυ σι κής δρα στη ριό τη τας στην προ-εφηβική 
και εφηβική η λι κία συ στή νε ται α νε πι φύ λα κτα. 
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