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Κινητική – φυσική -Δραστηριότητα στην εφηβική ηλικία

• Οποιαδήποτε σωματική κίνηση που παράγεται από τους 
σκελετικούς μύες και έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργειακή 
δαπάνη (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985)

• Τα δραστήρια παιδιά έχουν πιο πολλές πιθανότητες 
μεγαλώνοντας να παραμείνουν δραστήριοι ως ενήλικες και με 
καλή υγεία έχοντας λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν (Kohl, 
Fulton, & Caspersen, 2000)



• Aarnio (2003)
• Οι φυσικά δραστήριοι έφηβοι 

κάπνιζαν λιγότερο από ότι η 
μη φυσικά δραστήριοι

• Είχαν καλύτερη  υγεία και 
διατροφικές συνήθειες

• Και μεγαλύτερη 
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ



• Η φυσική δραστηριότητα με την συμμετοχή η την 
υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος έχει 
σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση των 
παιδιών καθώς και υψηλότερη ακαδημαϊκή απόδοση 
(Nelson & Gordon-Larsen, 2006)



• Η φυσική δραστηριότητα συμβάλλει στην ενίσχυση 
της φυσικής και ψυχολογικής υγείας των ατόμων 
όλων των ηλικιών (U.S. Department of Health and Human Services, 1996)

• Μεγάλο ποσοστό παιδιών και εφήβων είναι 
ανεπαρκώς δραστήρια και για το λόγο αυτό δεν 
αποκομίζουν τα επιθυμητά οφέλη (Armstrong & Welsman, 1997)



Εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες

• Η ενασχόληση με την φυσική δραστηριότητα στην εφηβεία μειώνεται 
σε ποσοστό 50% από την δραστηριότητα στην πρώτη παιδική ηλικία 
(Rowland, 1991)

• Το ποσοστό των «πολύ» δραστήριων παιδιών μειώθηκε με την αύξηση 
της  από το 12ο έως 18ο έτος

• Η συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες μειώνεται σημαντικά 
για τους μεγαλύτερους εφήβους

(Hamalainen, Nupponen, Rimpela, & Rimpela, 2000)

• Η ηλικία αποτελεί παράγοντα  του οποίου η αντίστροφη σχέση με την 
συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα υποστηρίζεται απόλυτα  από 
πλήθος ερευνητικών αποτελεσμάτων (Μπερτάκη,  και συν. 2007)





•25/11/2005 ο Τζορτζ Μπεστ αφήνει την 
τελευταία του πνοή στα 59 του χρόνια 
•Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
πεθαίνει στο νοσοκομείο του Κρόμουελ.
•Πέντε μέρες νωρίτερα, η βρετανική 
εφημερίδα- ταμπλόιντ «News of the World» 
δημοσιεύει φωτογραφία του Μπεστ στο 
κρεβάτι του νοσοκομείου και 
• τελευταία φράση του Βορειοιρλανδού: 
«Don’t die like me»…

Τζορτζ Μπεστ: Ένας άστατος θρύλος
Ένας «καλλιτέχνης των γηπέδων» που 
μετατράπηκε σε «θύμα» του lifestyle



• Σκοπός: της μελέτης είναι να διερευνήσει τα ατομικά 
και ψυχολογικά χαρακτηριστικά των εφήβων που 
πιθανά συνδέονται με το κάπνισμα.

• Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 102 μαθητές/τριες 
(αγόρια n= 48, κορίτσια n= 43) της  Α και Γ Λυκείου 
από σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά 
Αττικής. Από το δείγμα αφαιρέθηκαν έντεκα 
υποκείμενα λόγω του υψηλού σκορ (>9) στο 
ερωτηματολόγιο κοινωνικής επιθυμητότητας.  



Κλίμακες 

• Ερωτηματολόγιο Άγχους Κατάστασης-Προδιάθεσης
(State-Trait Anxiety Inventory; STAI;  Spielberger, Gorsuch, & Lushere, 1970; Spielberger, 
Gorsuch, Lushere, Vagg, & Jacobs, 1983; Κάκκος, Εκκεκάκης, & Ζέρβας, 1991). 

• Η κλίμακα Άγχους Προδιάθεσης (Α-Trait), περιλαμβάνει 20 ερωτήματα, 
στα οποία οι εξεταζόμενοι απαντούν σύμφωνα με το πως 
αισθάνονται γενικά.

• Η κλίμακα αυτή μετράει ατομικές διαφορές στον τρόπο πού τα άτομα 
βιώνουν αγχογόνες καταστάσεις στην καθημερινή τους ζωή. 

• Δείκτης α Cronbach, σε ελληνικό πληθυσμό, κυμαίνεται από .84 έως 
.86.



•Κλίμακα Κοινωνικού Σωματικού Άγχους
•(Social Physique Anxiety Scale-SPAS; Hart, Leary, & Rejeski, 1989; Ψυχουντάκη, Σταύρου, 
& Ζέρβας, 2004). 

•μετράει το άγχος σχετικά με τη σωματική εμφάνιση, όταν ο 
εξεταζόμενος βρίσκεται σε περιβάλλον όπου θεωρεί ότι το σώμα του 
υπόκειται σε αξιολόγηση από τους άλλους. 

•Αποτελείται από 12 ερωτήματα τα οποία απαρτίζουν έναν 
παράγοντα. 
•Cronbach a .85 

• Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης
• (SES; Self-Esteem Scale; Rosenberg, 1965; Ψυχουντάκη, Εκκεκάκης, & Ζέρβας, 1993; 

Psychountaki, Stavrou, & Zervas, 2006). 

• Αναφέρεται στην αξιολόγηση που ο εξεταζόμενος κάνει για τον εαυτό 
του.  

• αποτελείται από 10 ερωτήματα τα οποία απαρτίζουν ένα παράγοντα. 

• δείκτης εσωτερικής συνέπειας α Cronbach .82. 



• Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Επιθυμητότητας
• (SDS; Crowne & Marlowe, 1960; Ψυχουντάκη, Εκκεκάκης, & Ζέρβας, 1993). 

• αποτελείται από 13 ερωτήματα τα οποία ελέγχουν την τάση του 
εξεταζομένου να δίνει κοινωνικώς επιθυμητές απαντήσεις κατά την 
αξιολόγηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών του. 

• Ο δείκτης α Cronbach του ερωτηματολογίου σε ελληνικό πληθυσμό 
είναι .69. 

• Εξαιρούνται από τις περαιτέρω αναλύσεις άτομα τα οποία 
παρουσιάζουν βαθμολογία κοινωνικής επιθυμητότητας πάνω από 9



Αποτελέσματα

• Δεν βρέθηκαν σε ότι αφορά τους καπνιστές - μη 
καπνιστές στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των μαθητών/τριων που δήλωναν ότι συμμετέχουν 
σε οργανωμένη μορφή άθλησης η όχι

• Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε:
o Άγχος Προδιάθεσης (Α-Trait),
o Κοινωνικό Σωματικό Άγχος (άγχος εμφάνισης σώματος)



• Το ποσοστό των καπνιστών στην Γ τάξη λυκείου είναι στατιστικά 
σημαντικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο στην πρώτη τάξη (38.5% vs
7.7%, χ2=9,1 p<0.01). 
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Relative risk (σχετικός κίνδυνος)=5.2. 



• το ποσοστό των κοριτσιών που καπνίζουν είναι το ίδιο με εκείνο των 
αγοριών (30.2% vs 29.2%) 
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• Οι μη καπνιστές είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο 
σκορ στο ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης από τους 
καπνιστές (20.8±5.0 vs 18.0±5.0, t-test, p<0.05)  

20,8

18

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ



Συμπεράσματα
• Η αύξηση της κινητικής δραστηριότητας από μόνη της πιθανά 

δεν έχει τα μέγιστα αποτελέσματα

• IP/08/827 Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2008
• Έκθεση της ΕΕ.
• Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος: η απαγόρευση διαφήμισης των 

προϊόντων καπνού ήταν αποτελεσματική
• …. πλήρης απαγόρευση σχετικά με τη χορηγία για διασυνοριακές αθλητικές και 

άλλες εκδηλώσεις από τη βιομηχανία καπνού, όπως είναι το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ή οι αγώνες της Φόρμουλα 1.



• Η αυτοεκτίμηση …αλλά και άλλα ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά πιθανά να  διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο.

• Η ηλικία έναρξης  είναι στις περισσότερες 
περιπτώσεις η μέση εφηβική ηλικία (14-15).

• Στο Δημοτικό Σχολείο μπορούν να οικοδομηθούν 
μελλοντικές συμπεριφορές





























Τα νούμερα του καπνίσματος ….



















Ποσοστό καπνιστών στην Ε.Ε





Η δύναμη της παρέας ? Η δύναμη της ομάδας..











Eκθεση ΟΟΣΑ «Η Υγεία με μία ματιά: Eυρώπη 2014» 
(Health at a glance - Europe 2014). 







1930, ο σπουδαίος επιθετικός της 
Everton, Dixie Dean. 

τσιγάρα Wix. 

από το 1890 ασχολούνται με το 
ποδόσφαιρο βάζοντας μέσα σε κάθε 
πακέτο, κάρτες με τα πρόσωπα 
γνωστών ποδοσφαιριστών της 
εποχής. 

Τελικός  Κυπέλλου Αγγλίας 1951 
Newcastle - Blackpool , 

Jackie Milburn

η διοίκηση της Newcastle έδινε ως 
μπόνους πακέτα τσιγάρα στους παίκτες. 
Ακόμα και σε αυτούς που δεν κάπνιζαν.
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