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Χαιρετισμός συντονιστή συνεδρίου 

 

Αγαπητοί Σύνεδροι! 

 

Με μεγάλη χαρά καλωσορίσαμε στην Αλεξανδρούπολη, το 18
ο
 Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & 

Αναψυχής, που διοργάνωσε η ΕλλΕΕΔΑΑ, μαζί  με τον ΜΓΣ Εθνικός Αλεξ/πολης (που γιορτάζει 

φέτος τα 90 χρόνια του), καθώς και τον Δήμο Αλεξ/πολης. Το συνέδριο φιλοξενήθηκε στο Εμπορικό 

Επιμελητήριο Έβρου και τελούσε υπό την αιγίδα της ΓΓΑ, της Αντιπεριφέρειας Έβρου, των 

ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ και του ΑΠΘ, της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ, του Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Έβρου και είχε την υποστήριξη της ΧΙΙης Μεραρχίας Αλεξ/πολης. 

 

Ευχαριστούμε την ΕλλΕΕΔΑΑ για την ανταπόκρισή της στο αίτημά μας να δώσει την ευκαιρία 

μετάδοσης γνώσεων του αθλητικού μάνατζμεντ στην ακριτική περιοχή μας, αλλά και να 

αφουγκρασθεί τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τις δυνατότητες της ελληνικής επαρχίας. Ο 

τίτλος του φετινού συνεδρίου «Βιώσιμη αθλητική ανάπτυξη: Ο ρόλος του κράτους, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, των σωματείων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας», καλύπτει γνωστικά ολόκληρο το 

εύρος διαχείρισης του Ελληνικού αθλητισμού, από τις δραστηριότητες της αθλητικής αναψυχής, την 

λειτουργία και την ανάπτυξη του αθλητικού σωματείου, την παρέμβαση των Δήμων στην αθλητική 

παιδεία των πολιτών, τον επαγγελματικό αθλητισμό. Μέσα από την διαδικασία του συνεδρίου 

τονίστηκε η ανάγκη για καινοτομία, συνεργασία και φυσικά επιχειρηματικότητα, κινητήριες 

δυνάμεις  ανασυγκρότησης του Ελληνικού κράτους και φυσικά και του Ελληνικού αθλητισμού. 

 

Στο τριήμερο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν θέματα που ενδιέφεραν τους πτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, τα στελέχη δημοτικών οργανισμών, τα στελέχη αθλητικών σωματείων, 

επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο αθλητισμό, αλλά και επιστήμονες πληροφορικής, 

γιατρούς και παιδαγωγούς που με τις γνώσεις τους ενισχύουν την αθλητική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη 

ήταν η αξία παρουσίασης καλών πρακτικών σε αθλητικές δράσεις υψηλού επιπέδου, όπως και η 

παρουσίαση της ιδιαίτερης σχέσης του αθλητισμού με τον Ελληνικό στρατό. 

 

Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους με τα αποτελέσματα των 

επιστημονικών εργασιών, να ανταλλάξουν απόψεις στις στρογγυλές τράπεζες με καταξιωμένους 

επιστήμονες και επαγγελματίες του αθλητισμού, αλλά και μέσω των σεμιναρίων να εμβαθύνουν σε 

συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντα τους. 

 

Σημαντική ήταν και η συμβολή των εθελοντών του συνεδρίου, των μελών της οργανωτικής –

εκτελεστικής επιτροπής που εργάσθηκαν συστηματικά, φυσικά της επιστημονικής επιτροπής, των 

χορηγών, των φοιτητών της ειδικότητας «Αθλητικής Αναψυχής» του ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ, αλλά και 

των Τροβαδούρων του Εθνικού. 

 

Όλους τους παραπάνω ευχαριστώ από καρδιάς, όπως φυσικά τον Δήμο και τον ΜΓΣ Εθνικό και τα 

στελέχη του που στήριξαν με κάθε τρόπο αυτό το μεγάλο για την πόλη γεγονός. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Κων/νος Πατερόπουλος 

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MsC 

Αντιπρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης 

Δ/ντης Τμήματος Στίβου ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης  
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Επιτροπές του συνεδρίου 
 

Τιμητική Επιτροπή 

 

 Μέτιος Χρήστος, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης   

 Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ι. Μ. Αλεξ/πολης  κ.κ. Άνθιμος 

 Πέτροβιτς Δημήτρης, Αντιπεριφερειάρχης Έβρου  

 Λαμπάκης Βαγγέλης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  

 Συναδινός Ιούλιος, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού  

 Τουλουπίδης Σταύρος, Πρύτανης ΔΠΘ 

 Μαυρομάτης Γιώργος, Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑ ΑΠΘ  

 Πολυχρονίδης Αλέξανδρος, Πρόεδρος Τμήματος  Ιατρικής ΔΠΘ  

 Μιχαλοπούλου Μαρία, Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 Τζέτζης Γεώργιος, Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ  

 Μεσινέζης Αυγερινός, Πρόεδρος ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 

 Τοψίδης Χριστόδουλος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου 

 Κούκος Δημήτριος, Διοικητής της ΧΙΙης Μεραρχίας  

 Χατζημιχαήλ Κων/νος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης  

 Βαταμίδης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης 

 Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος, Πρόεδρος Ξενοδόχων Θράκης - Πρόεδρος Ναυτικού Ομίλου 

Αλεξανδρούπολης 

 Κεμανετζής Ειρήναρχος, Πρόεδρος Ένωσης Πετοσφαίρισης ΑΜΘ - Μέλος ΔΣ ΜΓΣ Εθνικός 

Αλεξανδρούπολης  

 Παλακίδης Απόστολος, Μέλος ΔΣ ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 

 Βουκουρεσλής Εμμανουήλ, Πρώην Πρόεδρος ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 

 Παπαπαντελής Νικήτας, Τεχνικός .Δ/ντης Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Καππαδοκίας 

 

Οργανωτική & Εκτελεστική Επιτροπή 

 

 Αλεξιάδης Γιώργιος, Μέλος ΔΣ ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Έφορος Στίβου 

 Γαργαλιάνος Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ  

 Γκανάτσιος Γιώργος, Διευθυντής Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου - 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕλλΕΕΔΑΑ 

 Δημητριάδης Ιωακείμ, Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής  Έβρου 

 Δράκου Αμαλία, Διδάσκουσα ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ – Μέλος Δ.Σ. ΕλλΕΕΔΑΑ 

 Κάκκος Βασίλης, Προϊστάμενος Τμήματος Σχολών Προπονητών ΓΓΑ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕλλΕΕΔΑΑ 

 Κώστα Γιώργος, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ - Μέλος Δ.Σ. ΕλλΕΕΔΑΑ 

 Καλτσίδης Χρήστος, Μέλος ΔΣ Στίβου ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 

 Μιχελής Γιώργος, Μέλος ΔΣ Στίβου ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης  

 Ρουσσέτη Μαγδαληνή, Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού 

Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης - Ταμίας Δ.Σ. ΕλλΕΕΔΑΑ 

 Τάχης Σταύρος, Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ- Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΕλλΕΕΔΑΑ  

 Τζέτζης Γιώργος, Καθηγητής - Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ - Μέλος Δ.Σ. ΕλλΕΕΔΑΑ 

 Φαρδύ Εύη, Γραμματεία RUN GREECE 

 Χαριτόπουλος Κων/νος, Ταμίας Στίβου ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης  

 

Επιστημονική επιτροπή 

 

 Αλεξανδρής Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ   

 Αυθίνος Γιάννης, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ    

 Βρόντου Ουρανία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΟΔΑ  

 Γαργαλιάνος Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 Γλυνιά Ελένη, Διδάσκουσα ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ  
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 Δράκου Αμαλία, Διδάσκουσα ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ   

 Θεοδωράκης Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (ΣΕΡΡΕΣ)  

 Κιάφφας Ζαχαρίας, ΕΕΠ ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ   

 Κουθούρης Χαρίλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΠΘ   

 Κουστέλιος Θανάσης, Καθηγητής  ΤΕΦΑΑ ΠΘ   

 Κώστα Γιώργος, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ    

 Μανασής Βασίλης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Ματσούκα Ουρανία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 Παπαδημητρίου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών    

 Σωτηριάδης Αδάμ, ΕΕΠ ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ   

 Τζέτζης Γιώργος, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

 Τριγώνης Γιάννης, ΕΕΠ ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ  

 Τσιότσου Ροδούλα, Καθηγήτρια, ΠΑ.ΜΑΚ.   

 Τσίτσκαρη Έφη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Γραμματεία Συνεδρίου 

 Καλπακίδου Σεβαστιανή, Μέλος ΔΣ  Στίβου ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης 

 Καραϊσκου Χριστίνα, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής 

 Ρίζου Χριστίνα,  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 

Μαυρομάτης, Α., & Γαργαλιάνος, Δ. 

 

 

7 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: «CLUBMARK» ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΠΑΤΡΩΝ 

Τουντόπουλος, B., & Γαργαλιάνος, Δ. 

 

 

11 

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

Μάστορας, Δ., & Γαργαλιάνος, Δ. 

 

14 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ SPORT: 

“AFTERMATCH – LIFE BEYOND SPORT” 

Ματσάνκος, Ν., Γαργαλιάνος, Δ., Αρχιμανδρίτης, Γ., & Αντωνόπουλος, Π. 

 

 

 

17 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ OSCAR_EMBOABA_ARMY 

Μιχαηλίδου, Ε., & Γαργαλιάνος, Δ. 

 

 

21 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΏΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ Π.Α.Ε. ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2011-2015 

Περτέση, Μ., Αυθίνος, Ι., & Μανασής, Β. 

 

 

27 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  

EXAMINING THE STRUCTURE OF THE LEISURE CONSTRAINTS MODEL 

Al-Emadi, A., Theodorakis, N., Kyle, G., & Lianopoulos, Y. 

 

31 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ 

Τύμβιου, Ε., Υφαντίδου, Γ., & Κώστα, Γ. 

 

 

 

34 

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 

ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Δαλάκης, Α., Υφαντίδου, Γ., Γουλιμάρης, Δ. & Κώστα, Γ. 

 

 

35 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Υφαντίδου, Γ., Γουλιμάρης, Δ., & Ζιουμπιλούδη, Α. 

 

 

36 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ  

Τζέτζης, Γ., & Παγώνη, Ε. 

 

 

40 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δαλκυριάδης, Χ., Υφαντίδου, Γ., Γουλιμάρης, Δ., & Κώστα, Γ. 

 

 

41 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ & ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΙΣΗΣ»  

ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ - ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ 

Γιαμούζης, Α., Τσίτσκαρη, Ε., Γουλιμάρης, Δ., & Υφαντίδου, Γ. 44 

ΜΠΟΡΕΙ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ 

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ / ΣΧΟΛΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ; 

Γιαμούζης, Α., Γουλιμάρης, Δ., Τσίτσκαρη, Ε., & Υφαντίδου, Γ. 

 

 

45 

Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ – ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ  

Πετροπούλου, Ι., Τσίτσκαρη, Ε., Γουλιμάρης, Δ., & Υφαντίδου, Γ. 

 

 

46 
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ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ - ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΟΥΣ 

ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥΣ; 

Πετροπούλου, Ι., Γουλιμάρης, Δ., Τσίτσκαρη, Ε., & Υφαντίδου, Γ. 

 

 

47 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

Τζέτζης, Γ., & Γρηγορίου,  Γ. 

 

 

48 

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Νασούλας, Α., Γλυνιά, Ε., Ντόας, Τ., & Αλεξανδρής, Κ.  

 

 

49 

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕ-

ΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ ΑΝΟΙΞΗΣ 

Παπαθωμά, Μ.,  Τσίτσκαρη, Ε., Γουλιμάρης, Δ., Κουστέλιος, Α., & Γαργαλιάνος, Δ. 

 

50 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ  

ΤΟΥ 3
ου

 ΑΙΩΝΑ π.Χ. 

Σαμαρά, Α. 

 

 

51 

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ 

Γκανάτσιος, Γ.,  Γιαννουχίδου, Σ., & Τζέτζης, Γ. 

 

54 

  

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

OΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Γαϊτανίδου, Α., Λάιος, Α., Δέρρη, Β., & Μπεμπέτσος, Ε.
 

 

 

55 

Η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Σιδηροπούλου, Μ., & LASA EA 3189  

 

 

60 

  

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ  

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

Γαλάνης, Α., Σπηλιόπουλος, Π., & Τσιγγίλης, Ν. 

 

 

63 

ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-

ΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Κωτσαντή, Μ., & Τσιγγίλης, Ν. 

 

 

66 

ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Σπηλιόπουλος, Π., Τζανής, Γ., & Τσιγγίλης, Ν. 

 

 

67 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια πρακτικών: Δημήτρης Γαργαλιάνος 



 

www.elleda.gr 

7 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 

Μαυρομάτης, Α.
1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

2
 

 
1
  ΔΝ - Δικηγόρος 

2
  ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Εισαγωγή 

 

Εδώ και μερικές δεκαετίες ο Ελληνικός αθλητισμός αποτελεί κυρίαρχο τομέα της κοινωνικής ζωής 

και έχει καταφέρει να προσφέρει στην χώρα διεθνείς επιτυχίες και αναγνώριση μεγαλύτερη από 

αυτή που της αναλογεί με βάση το μέγεθός της. Οι επιτυχίες αυτές ήταν αποτέλεσμα της 

προσπάθειας πολλών τόσο σε επίπεδο αγωνιστικό (από αθλητές, προπονητές, επιστημονικό 

προσωπικό, κλπ.), όσο και διοικητικό. 

 

Βασισμένος στην πυραμίδα Σωματείο – Ένωση – Ομοσπονδία – Ολυμπιακή Επιτροπή, υπό την 

εποπτεία και με την σημαντικότατη κατά διαστήματα ενίσχυση του Κράτους, ο αθλητισμός 

εξελίχθηκε εντυπωσιακά. Σήμερα, ακόμη και μέσα στην οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα, 

αποτελεί έναν από τους ελάχιστους τρόπους να ξεφεύγουμε από τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας είτε αθλούμενοι εμείς και τα παιδιά μας, είτε 

παρακολουθώντας τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες στην συμμετοχή τους σε υψηλού επιπέδου 

εσωτερικές και διεθνείς διοργανώσεις. 

 

Περιγραφή του προβλήματος 

 

Η λειτουργία του αθλητισμού σε ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο ξεκίνησε με το νόμο 75/1975, αλλά η 

σταδιακή εμφάνιση και η κυριαρχία του επαγγελματισμού δημιούργησε νέα δεδομένα και κατέστησε 

αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό του θεσμικού εκείνου πλαισίου. Εν όψει της οργάνωσης των 

Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 θεσμοθετήθηκε ο νόμος 2725/1999, ο οποίος, παρά τις 

πολλές τροποποιήσεις του, αποτελεί ακόμα και σήμερα το βασικό αθλητικό νομοθέτημα.  

 

Δεν χρειάζεται, όμως, να έχει κάποιος ειδικές γνώσεις για να καταλάβει πως η συνδυαστική 

επενέργεια της ανάπτυξης του αθλητισμού με την συνεργασία διαφόρων επιστημών, του υψηλού 

οικονομικού ενδιαφέροντος της αθλητικής δραστηριότητας και της οικονομικής κρίσης έχουν 

αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα που ίσχυαν πριν από 20 χρόνια. Οι διατάξεις του υφιστάμενου 

θεσμικού πλαισίου είναι πλέον αναχρονιστικές και λείπουν ρυθμίσεις (κυρίως σε σχέση με τον 

ερασιτεχνικό αθλητισμό) που είναι σήμερα απόλυτα αναγκαίες, με αποτέλεσμα η οργάνωση / 

διοίκηση του ελληνικού αθλητισμού να βρίθει παθογενειών που τον εμποδίζουν να οργανωθεί και να 

αναπτυχθεί συστηματικά σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα. Εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις για 

τον επαγγελματικό αθλητισμό, που ακριβώς επειδή τα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν αντικείμενο 

συστηματικής προσέγγισης από την Πολιτεία, έχουν φτάσει σε ένα αρκετά καλό σημείο οργάνωσης 

και ελέγχου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν επιδέχονται βελτιώσεις.  

 

Σκοπός  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσδιορίσει τις σημαντικότερες παθογένειες του 

υφιστάμενου νόμου και να προτείνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση τους από την Πολιτεία, στο 

πλαίσιο ενός νέου νόμου που κρίνεται απόλυτα απαραίτητο να θεσπιστεί. 
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Θεσμικές παθογένειες  

 

Κατά την άποψη των συγγραφέων οι βασικότερες θεσμικές παθογένειες που προσδιορίζονται στον 

υφιστάμενο νόμο είναι: 1) η ανυπαρξία ενός φορέα που θα έχει την συνολική ευθύνη της 

λειτουργίας του αθλητισμού και την στρατηγική προσέγγιση των θεμάτων του, 2) η απουσία 

θεσμικής συμμετοχής όλων των φορέων ενός αθλήματος στην διοίκησή του, 3) η έλλειψη 

οικονομικής ευελιξίας στις ομοσπονδίες, 4) η έλλειψη διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου στις ομοσπονδίες, στις ενώσεις και στα σωματεία, 5) το αναχρονιστικό σύστημα διοίκησης 

των ομοσπονδιών και των λοιπών αθλητικών φορέων, 6) η έλλειψη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών (έμμισθων και μη) των 

αθλητικών φορέων και 7) η έλλειψη καθαρών ορίων στην κρατική παρέμβαση. 

 

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των παθογενειών 

 

1) Ο φορέας που μπορεί να έχει την συνολική ευθύνη της λειτουργίας του αθλητισμού και την 

στρατηγική προσέγγιση των θεμάτων του είναι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), σε 

συνεργασία πάντοτε με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Όμως, για να συμβεί αυτό πρέπει η ΕΟΕ να 

είναι περισσότερο ευέλικτη και να μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (από δημοσίου 

που είναι σήμερα, άρθρο 37, ν. 2725/1999), ώστε να έχει την δυνατότητα να προσδιορίζει βασικές 

αρχές και επιλογές για τις ομοσπονδίες - μέλη της για την ισόρροπη και στοχευμένη ανάπτυξη του 

αθλητισμού, πλησιάζοντας στο μοντέλο της Ιταλικής CONI. Δυστυχώς, οι διατάξεις που διέπουν 

σήμερα την λειτουργία της δεν διευκολύνουν ούτε καν το κύριο έργο της που είναι η συγκρότηση 

της καλύτερης δυνατής Ολυμπιακής Ομάδας και η διάδοση των αρχών του Ολυμπισμού. Το 

αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η άναρχη ανάπτυξη του αθλητισμού στη χώρα, συχνά με 

διαμάχες μεταξύ ομοσπονδιών για την χρήση των υποδομών, ενώ και οι σχέσεις με τους εκάστοτε 

κυβερνώντες εξακολουθούν να επηρεάζουν την πρόοδο του κάθε αθλήματος. 

 

2) Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εμπιστεύεται την διοίκηση των ομοσπονδιών αποκλειστικά σε 

εκπροσώπους των σωματείων (το βασικό προσόν των οποίων τις περισσότερες φορές είναι ότι είναι 

αρεστοί στους εκπροσώπους των άλλων σωματείων), αγνοώντας την αναγκαιότητα συμμετοχής 

στην λήψη αποφάσεων των βασικών stakeholders του κάθε αθλήματος, δηλαδή των αθλητών και 

των προπονητών, ακόμα και των διαιτητών. Αποτέλεσμα αυτού είναι αν κάποιος πρώην αθλητής, 

προπονητής ή διαιτητής επιθυμεί να συμμετέχει στην διοίκηση ενός αθλήματος να πρέπει να 

προταθεί από ένα σωματείο δηλώνοντας και μόνο ότι είναι μέλος του και χωρίς να έχει εμπειρία από 

την διοίκηση αυτού που υποτίθεται πως εκπροσωπεί. Το περιβάλλον ενός αθλήματος θα ήταν πολύ 

πιο υγιές και αποδοτικό αν η ομοσπονδία ενέτασσε στο διοικητικό της συμβούλιο και εκπροσώπους 

των θεσμικών οργάνων αθλητών, προπονητών, διαιτητών, ακόμα και των ενώσεων / λιγκών, ώστε 

κατά την λήψη αποφάσεων να λαμβάνονται υπόψη όλες οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο θέμα 

αυτό έχουν γίνει ήδη βήματα στο ποδόσφαιρο, αλλά απέχουμε ακόμα αρκετά από αυτό που είναι 

απόλυτα αναγκαίο: την συμμετοχή όλων στη λήψη των σημαντικών αποφάσεων για κάθε άθλημα.  

 

3) Στο όχι μακρινό παρελθόν ο αθλητισμός ήταν απόλυτα κρατικοδίαιτος. Το κράτος 

επιχορηγούσε από την ΕΟΕ μέχρι το τελευταίο σωματείο. Σήμερα, όμως, παρά το ότι οι σχετικές 

διατάξεις που προβλέπουν τις επιχορηγήσεις σε ομοσπονδίες, ενώσεις και σωματεία διατηρούνται σε 

ισχύ (άρθρο 51, ν. 2725/1999), στην πράξη οι επιχορηγήσεις καλύπτουν μόνο τις λειτουργικές 

δαπάνες των ομοσπονδιών. Από την άλλη, στην λογική ότι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, έχουν 

αυξηθεί οι υποχρεώσεις τους και έχει περιοριστεί η ελευθερία των κινήσεών τους στη διαχείριση 

των οικονομικών τους. Έτσι, ενώ ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Κράτος 
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αντιμετωπίζονται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ενώ τυπικά διατηρούν την μορφή των 

σωματείων), το Κράτος από την πλευρά του δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να τις βοηθήσει στην 

αντιμετώπιση των χρεών τους ή στην εξεύρεση νέων πόρων. Εδώ είναι προφανής η ανάγκη 

θεσμικής παρέμβασης είτε προς την κατεύθυνση του ότι οι ομοσπονδίες είναι: α) οργανισμοί 

δημοσίου δικαίου και ενδιαφέροντος (συνεπώς το Κράτος έχει την ευθύνη της λειτουργίας τους και 

οφείλει να συμβάλει στην εξεύρεση πόρων), ή β) οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου και (πέραν των 

λειτουργικών τους δαπανών, για τις οποίες θα συνεχίσει το Κράτος να συμβάλει) πρέπει να 

αποκτήσουν καθεστώς ευελιξίας στην εξεύρεση πόρων για να εξυπηρετήσουν τους κύριους λόγους 

της ύπαρξής τους, που είναι η λειτουργία και ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα και η 

αντιπροσώπευσή του στο εξωτερικό. 

 

4) Παρά την ύπαρξη πρόβλεψης για την οικονομική εποπτεία των επιχορηγούμενων από το 

Κράτος φορέων (άρθρο 52, ν. 2725/1999), στην πράξη ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται. Αυτό έχει 

ως συνέπεια να είναι πολλές οι περιπτώσεις κακοδιαχείρισης σε ομοσπονδίες, ενώσεις και σωματεία. 

Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, όμως, είναι πως το Κράτος οφείλει να ελέγχει κυρίως: α) την 

διαχείριση των επιχορηγήσεων που παρέχει στους αθλητικούς φορείς, β) την τήρηση των διατάξεων 

δημοσίου συμφέροντος (π.χ. σοβαρά ποινικά αδικήματα, θέματα ασφάλειας εγκαταστάσεων, κλπ.) 

και γ) την ύπαρξη επαρκών εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου των ομοσπονδιών από τα μέλη τους 

και τους λοιπούς φορείς του οικείου αθλήματος και των λοιπών φορέων (ενώσεις, σωματεία, 

συνδέσμους αθλητών, προπονητών, διαιτητών) τόσο από τα μέλη τους, όσο και από την ομοσπονδία. 

Οι άνθρωποι του κάθε αθλήματος πρέπει να ελέγχουν οι ίδιοι σε όλα τα επίπεδα αν η διοίκησή του 

ασκείται με ορθό τρόπο και με γνώμονα το συμφέρον του αθλήματος. 

 

5) Στην Ελλάδα των προηγούμενων δεκαετιών η διοίκηση των αθλητικών φορέων ασκούνταν 

από ερασιτέχνες εθελοντές που όχι μόνο δεν αμείβονταν για την συμμετοχή τους σε αυτές, αλλά 

συχνά ενίσχυαν οικονομικά τον φορέα που διοικούσαν (κυρίως στα σωματεία). Στην σημερινή 

πραγματικότητα αυτό δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να συνεχιστεί, αφού η συντριπτική πλειοψηφία 

των Ελλήνων δεν μπορεί να διαθέσει ούτε χρήμα, ούτε χρόνο. Συνεπώς, απαιτείται εκσυγχρονισμός 

του συστήματος οργάνωσης / διοίκησης των σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών σύμφωνα με 

τους κανόνες της καλής διακυβέρνησης, που θα μπορούσε να είναι προς μία από τις δύο 

κατευθύνσεις: α) καθιέρωση αμοιβής για την συμμετοχή στην διοίκηση αθλητικών φορέων και 

περιορισμός της εθελοντικής συμμετοχής σε συγκεκριμένους τομείς ή β) διάκριση των οργάνων 

διοίκησης σε αυτά που ως έμμισθοι και ειδικοί θα χειρίζονται τα καθημερινά ζητήματα και την 

εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων (διευθυντικά στελέχη) και σε εκείνα που χωρίς να 

χρειάζεται η καθημερινή αυτοπρόσωπη παρουσία τους συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ως μέλη 

της διοίκησης και ελέγχουν τα διευθυντικά στελέχη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το (β) 

μπορεί να γίνει και με το ισχύον καθεστώς, που χρήζει όμως βελτιώσεων. Παράλληλα, η διοίκηση 

των αθλητικών φορέων πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο διάφανων και εύκολων στην 

εφαρμογή διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η τυπική, όσο η και ουσιαστική νομιμότητα 

στην λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων. Τέλος, απαραίτητο στοιχείο εκμοντερνισμού της 

διοίκησης είναι η καθιέρωση συνεχούς αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ των φορέων του κάθε 

αθλήματος και συντονισμού της δράσης των λοιπών φορέων από την ομοσπονδία. Τα σύγχρονα 

μέσα επικοινωνίας διευκολύνουν το σχετικό έργο, χρειάζεται, όμως, αλλαγή νοοτροπίας που 

δυστυχώς φαίνεται πως μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μίας θεσμικής ρύθμισης. 

 

6) Η ισχύουσα αθλητική νομοθεσία προβλέπει υποχρέωση εκπαίδευσης μόνο για τους 

προπονητές (άρθρο 31, ν. 2725/1999). Όμως, είναι ηλίου φαεινότερο πως η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και των επιστημών ωθεί και τον αθλητισμό σε νέα επίπεδα, οπότε και η διοίκηση των 

αθλητικών φορέων πρέπει να ανατίθεται σε πρόσωπα με αυξημένα τυπικά προσόντα. Τα πρόσωπα 
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αυτά αμέσως μετά την εκλογή τους στο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να υποχρεώνονται να 

παρακολουθούν συγκεκριμένη επιμορφωτική διαδικασία σχετική με την οργάνωση και την διοίκηση 

αθλητικών φορέων, υπό την εποπτεία του Κράτους. Σε ένα μεταβατικό στάδιο η επιμόρφωση αυτή 

μπορεί να καταστεί υποχρεωτική για τα υπηρετούντα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και των 

στελεχών (έμμισθων και μη) των φορέων αυτών. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διαδικασίας 

μπορεί να γίνει είτε από την ΓΓΑ, είτε την ΕΟΕ, είτε από κοινού.  

 

7) Το ζήτημα των ορίων στην κρατική παρέμβαση δεν αφορά μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε 

όλα τα αθλήματα. Αναμφίβολα, η κρατική παρέμβαση πρέπει να περιορίζεται σε θέματα δημοσίου 

συμφέροντος και όχι σε θέματα που αφορούν στο κάθε άθλημα, τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο 

που καθορίζουν οι διεθνείς φορείς αυτού. Είναι, όμως, βέβαιο πως αν υλοποιηθούν οι προηγούμενες 

προτάσεις η κρατική παρέμβαση θα περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα όρια, ακόμα και αν αυτά 

δεν προβλεφθούν ρητά σε μελλοντικά νομοθετήματα.  

 

Συμπέρασμα 

 

Από όλα τα παραπάνω καθίσταται φανερή η ανάγκη της δημιουργίας ενός νέου θεσμικού πλαισίου 

τουλάχιστον για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, που θα τον βοηθήσουν να συμβαδίσει με την ζώσα 

πραγματικότητα.  

 

Βιβλιογραφία 

 

Νόμος 2525/1999  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: 

«CLUBMARK» ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Τουντόπουλος, B.,
1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

2
 

 
1
 Ναυτικός Όμιλος Πατρών 

2
 ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Εισαγωγή 

 

Κίνητρο για την συγγραφή της παρούσας εργασία είναι η διαπίστωση ότι ο υφιστάμενος τρόπος 

οργάνωσης και διοίκησης των αθλητικών σωματείων δεν είναι τόσο αποδοτικός, όσο θα μπορούσε / 

έπρεπε να είναι. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο επιχείρημα ότι αν βελτιωθεί και τυποποιηθεί μπορεί να 

αποτελέσει οδηγό διάδοσης τεχνογνωσίας για την καλή λειτουργία και ανάπτυξη των αθλητικών 

σωματείων και, κατά συνέπεια, του αθλητισμού της χώρας. Η εργασία βασίζεται στην επιστημονική 

θεωρητική προσέγγιση της Διοίκησης του Αθλητισμού, όπως αυτή περιγράφεται από την Ελληνική 

Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού (1998).  

 

Περιγραφή του προβλήματος 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί μία δραματική μείωση στους οικονομικούς πόρους που 

διαθέτει το κράτος για την ανάπτυξη του αθλητισμού, η οποία για την περίοδο 2007 - 2014 έφτασε 

περίπου στο 68,2% (Giannoulakis, Papadimitriou, Alexandris, & Brgoch, 2016). Προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση τόσο τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, όσο 

και οι αθλητικές ομοσπονδίες αναζητούν νέες μεθόδους οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης. 

Για τον λόγο αυτό αξίζει να διερευνηθεί εάν η τυποποίηση καλών πρακτικών και μεθόδων και η 

πιστοποίηση των οργανισμών που τις εφαρμόζουν θα μπορέσει να οδηγήσει αφενός μεν σε 

περιορισμό των εξόδων τους, αφετέρου δε στην αύξηση των εσόδων τους από τα μέλη και τους 

φίλους τους, καθώς και την χρηματοδότησή τους από χορηγούς. 

 

Σκοποί  

 

Σκοποί της παρούσας εργασίας είναι: α) να παρουσιαστεί συνοπτικά η πιστοποίηση αθλητικών 

σωματείων (Clubmark) του κρατικού φορέα ανάπτυξης του αθλητισμού της Αγγλίας (Sport 

England), ο οποίος διαχειρίζεται το project «Club Matters», μέσω του οποίου ενεργεί τόσο ως 

σύμβουλος διοίκησης αθλητικών σωματείων, όσο και ως φορέας πιστοποίησής τους, β) να 

διερευνηθεί η ανάγκη για μεταφορά αυτής της τεχνογνωσίας στα αθλητικά σωματεία στην Ελλάδα 

(Παπαδημητρίου, 2005) και γ) να παρουσιαστούν οι προσπάθειες δοκιμαστικής εφαρμογής 

κριτηρίων πιστοποίησης σε ένα ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα 

 

Το πρόγραμμα «Club Matters»  
 

Το Sport England ξεκίνησε το 2015 ένα πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών-μίας-στάσης (one-stop-

shop) με την ονομασία «Club Matters» (www.sportenglandclubmatters.com), σκοπός του οποίου 

είναι η παροχή δωρεάν συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την δημιουργία, την 

διοίκηση και την λειτουργία βιώσιμων αθλητικών σωματείων. Μετά την τελευταία αξιολόγηση του 

προγράμματος (Brightpurpose, 2017), προωθείται έντονα η επέκτασή του και στις αθλητικές 

ομοσπονδίες της χώρας. Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κάποιος αθλητικός οργανισμός από το 

πρόγραμμα αυτό είναι η κατανόηση της ταυτότητάς του, η συμβουλευτική στην εφαρμογή καλών 

http://www.sportenglandclubmatters.com/
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πρακτικών οργάνωσης, η ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων των στελεχών του και η 

προσέλκυση νέων μελών και η διατήρησή τους. 

 

Στον προϋπολογισμό του Sport England, το πρόγραμμα Club Matters αναφέρεται στις «έμμεσες 

επιχορηγήσεις» (non-cash grants), οι οποίες αποτελούν προγράμματα που τρέχουν τρίτοι για 

λογαριασμό του και απευθύνονται σε φορείς του. Για την περίοδο 01.04.2016 - 31.03.2017 το ποσό 

αυτό ανήλθε σε € 2.25 εκ., αυξημένο κατά 13% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη (Sport 

England, 2017) και αποτελεί το 40% του συνολικού ποσού των έμμεσων επιχορηγήσεων. Είναι ένα 

δείγμα της σημασίας που δίνει ο κρατικός φορέας στην ανάπτυξη του αθλητισμού της Αγγλίας μέσω 

της καλής οργάνωσης των αθλητικών σωματείων της χώρας. 

 

Η πιστοποίηση Clubmark 

 

Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος, το Sport England έχει κατοχυρώσει και προωθεί 

την πιστοποίηση με το όνομα Clubmark. Οι αθλητικοί οργανισμοί που την έχουν αναγνωρίζεται ότι 

πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα προπονητικής διαδικασίας και διοίκησης, είναι ασφαλείς, ισχυροί 

και βιώσιμοι, εξασφαλίζουν την ευημερία των αθλητών και των μελών του, ενθαρρύνουν την διά 

βίου ενασχόληση με τον αθλητισμό, ενώ παράλληλα οι γονείς βεβαιώνονται ότι επιλέγουν το 

κατάλληλο σωματείο. Η πιστοποίηση αυτή περιλαμβάνει 4 βασικούς άξονες ανάπτυξης, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν 21 κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα αθλητικό σωματείο, τα οποία με την σειρά 

τους απαιτούν 63 διαφορετικές ομαδοποιημένες αποδείξεις που επιβεβαιώνουν την επίτευξη αυτών. 

Οι άξονες αυτοί είναι:  

 Η αθλητική δραστηριότητα του σωματείου (7 κριτήρια με 12 αποδείξεις επίτευξης 

κατανεμημένες σε 5 ομάδες), όπως το πρόγραμμα αγώνων, προπονήσεων, κλπ. 

 Οι κανόνες ασφάλειας και υγείας (4 κριτήρια με 18 αποδείξεις επίτευξης κατανεμημένες σε 4 

ομάδες), όπως κανόνες υγιεινής, πρόβλεψης κινδύνων, κλπ. 

 Η κουλτούρα και η κοινωνική υπόσταση που περιλαμβάνει τις αρχές, αξίες, όραμα και την ηθική 

υπόσταση του σωματείου (4 κριτήρια με 17 αποδείξεις επίτευξης κατανεμημένες σε 5 ομάδες), 

όπως η εγγραφή μελών, εθελοντών, φίλων, κλπ. 

 Οι καλές πρακτικές διοίκησης (6 κριτήρια με 16 αποδείξεις επίτευξης κατανεμημένες σε 5 

ομάδες), όπως η νόμιμη αδειοδότηση, η εκπροσώπηση, η διακυβέρνηση, κλπ. 

 

Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών (ΝΟΠ) 

 

Ο ΝΟΠ είναι ιστορικό ερασιτεχνικό σωματείο της Πάτρας που ιδρύθηκε το 1929, διοικείται από 

εθελοντές και δραστηριοποιείται κυρίως στα αθλήματα της κολύμβησης, της υδατοσφαίρισης και 

της ιστιοπλοΐας. Διαχειρίζεται ιδιόκτητες (παραχωρημένες) εγκαταστάσεις, ενώ έχει κατακτήσει 8 

πρωταθλήματα και 1 κύπελλο Ελλάδος στην υδατοσφαίριση και έχει αναδείξει αθλητές με 

Ολυμπιακές, διεθνείς και εθνικές διακρίσεις. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική προσέγγιση της θεωρία της Αθλητικής Διοίκησης, τα 

τελευταία δύο χρόνια η διοίκηση του ΝΟΠ (www.nop.org.gr, 2017), προσπαθεί να εφαρμόσει στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό καλές πρακτικές εφαρμογής της. Έχει ήδη ληφθεί απόφαση από το ΔΣ να 

ενσωματωθούν στον εσωτερικό κανονισμό διοικητικής δομής και λειτουργίας του σωματείου τα 

κριτήρια που ορίζονται στην πιστοποίηση Clubmark, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις δομές 

του. Σκοπός είναι να ενσωματωθεί τελικά η πιστοποίηση ως παράρτημα στο καταστατικό του. 
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Αποτελέσματα εφαρμογής 

 

Μετά από 12 μήνες προσπάθειας εφαρμογής των κριτηρίων της πιστοποίησης Clubmark στην 

καθημερινή λειτουργία του ΝΟΠ και επικοινωνώντας διαρκώς με πολλούς άμεσα ή έμμεσα 

εμπλεκόμενους (stakeholders) με το σωματείο (μέλη ΔΣ, εθελοντές και έμμισθα στελέχη, 

προπονητές, αθλητές, γονείς αθλητών, φίλους του ΝΟΠ κλπ.) διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής 

δυσκολίες εφαρμογής των προσδοκώμενων αλλαγών: 

1. Τα μέλη του ΔΣ είναι εθελοντές και τους είναι δύσκολο να συμμορφωθούν με την διοικητική 

δομή και τις λειτουργίες που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σωματείου. 

2. Όταν δεν τηρούνται οι διαδικασίες και η ροή εργασιών δημιουργούνται παρεμβολές που 

επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία του σωματείου. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η 

κατάσταση, είναι πολύ σημαντική η σαφής ανάθεση ρόλων και η δημιουργία γραμμών αναφοράς. 

3. Η καθημερινή λειτουργία χρειάζονται σημαντικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, 

γεγονός που καθιστά την εφαρμογή καλών πρακτικών διοίκησης μία «διαδικασία πολυτελείας». 

4. Η υιοθέτηση κριτηρίων πιστοποίησης δεν είναι υποχρεωτική ούτε από την κοινωνία, ούτε από 

την ελεύθερη οικονομία και, ως εκ τούτου, δεν είναι στις προτεραιότητές τους.  

5. Η υιοθέτηση κριτηρίων πιστοποίησης θα ήταν ισχυρή είτε εάν ήταν υποχρεωτική, είτε εάν είχε 

άμεσο οικονομικό όφελος για το αθλητικό σωματείο (π.χ. εξεύρεση χορηγών, αύξηση των 

συνδρομών κλπ.). 

   

Συμπεράσματα 

 

Από τα παραπάνω μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συμπεράσματα που δημιουργούν ένα ισχυρό 

πλαίσιο προβληματισμού σχετικά με την πιστοποίηση αθλητικών σωματείων: α) η ανάγκη για 

τυποποίηση των καλών πρακτικών οργάνωσης και διοίκησης των αθλητικών σωματείων της χώρας 

είναι υπαρκτή και μπορεί να καταστεί αναγκαία είτε εάν ο κρατικός μηχανισμός την κάνει 

υποχρεωτική, είτε εάν συνδεθεί με την ελεύθερη αγορά και δημιουργήσει οικονομικά ή/και 

ανταποδοτικά οφέλη για τα σωματεία. Εάν το Κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μία τέτοια 

διαδικασία τα πρόσωπα και οι φορείς που θα μπορέσουν να την σχεδιάσουν και να την υλοποιήσουν 

πρέπει να αναζητηθούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία και β) στην χώρα υπάρχει υψηλού επιπέδου 

επιστημονική και επαγγελματική τεχνογνωσία ώστε να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός 

τυποποίησης και πιστοποίησης της καλής οργάνωσης και λειτουργίας των αθλητικών σωματείων.  
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ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

 

Μάστορας, Δ.
1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

2
 

 
1
 Sheffield Hallam University 

2
 ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Η 

παρούσα εργασία διερεύνησε τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ομάδες γυναικείου 

ποδοσφαίρου με σκοπό την καλύτερη δυνατή προώθηση του αθλήματος ως προϊόν. Η συγκεκριμένη 

εργασία εκπονήθηκε έχοντας ως αντικείμενο μελέτης την γυναικεία ομάδα της Sheffield United FC 

της Αγγλίας, η οποία άρχισε να αγωνίζεται το 2016 υπό την αιγίδα του σωματείου.  

 

Περιγραφή προβλήματος 

 

Θεσμοί όπως το UEFA Champions League και το EURO γυναικών συμβάλλουν θετικά στην 

ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ωστόσο, οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι ομάδες για 

την προβολή τους στο φίλαθλο κοινό είναι ανεπαρκείς. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 

εξίσου ελλιπή προβολή του αθλήματος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μειώνει την εμπορικότητά 

του, πράγμα που συνεπάγεται μειωμένα έσοδα, αφού οι εταιρείες που συμμετέχουν σε χορηγικά 

προγράμματα συνήθως επιλέγουν την ομάδα που θα υποστηρίξουν με βάση την εμπορική της αξία 

(Havic, Elardt & Hasselgren, 2015). 

 

Σκοπός  

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

ομάδες γυναικείου ποδοσφαίρου για να μεγιστοποιήσουν την προβολή τους, να αυξήσουν την 

εμπορική τους αξία και να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. 

 

Μεθοδολογία 

 

Η εργασία βασίστηκε στην θεωρία των Wagner, Storm και Nielsen (2017) που υποστηρίζει ότι τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από αθλητικές οντότητες για να 

χτίσουν θετικές σχέσεις με τους φιλάθλους. Για την υλοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι 

μέθοδοι της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και των συνεντεύξεων. Με κριτήριο ότι είχαν άμεση  

σχέση με την προώθηση της Sheffield United και μπορούσαν να προσφέρουν αξιόπιστα στοιχεία με 

τις διαδικασίες και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην ομάδα επιλέχθηκαν για συνέντευξη ο 

γενικός διευθυντής της γυναικείας ομάδας της Sheffield United και ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της 

ανδρικής ομάδας, ο οποίος είχε επωμιστεί την εφαρμογή ενός βασικού πλάνου μάρκετινγκ για την 

γυναικεία ομάδα. Επίσης, επιλέχθηκε ο υπεύθυνος προώθησης του γυναικείου ποδοσφαίρου της 

τοπικής ομοσπονδίας (local FA) διότι μπορούσε να προσφέρει πληροφορίες που αφορούσαν στις 

εφαρμοσμένες τακτικές προώθησης του γυναικείου ποδοσφαίρου στην περιοχή ευθύνης της τοπικής 

ένωσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συνεντεύξεις ήταν προσωπικές, ελεύθερης δόμησης και είχαν την 

μορφή των ανοικτών ερωτήσεων. Με τον τρόπο αυτό συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν πολλές 

πληροφορίες / δεδομένα και δημιουργήθηκε ένα ρεαλιστικό και άμεσα υλοποιήσιμο σχέδιο 

μάρκετινγκ που μπορεί να υλοποιηθεί από την ομάδα με στόχο την μεγιστοποίηση της προβολής της 

και την αύξηση της εμπορικής της αξίας. 
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Περιγραφή περιπτωσιακής μελέτης - Αποτελέσματα 

 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σημαντικοί πυλώνες πάνω στους οποίους μπορεί να στηριχθεί το 

στρατηγικό πλάνο προώθησης μίας γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας είναι οι ακόλουθοι:  

 

Δημιουργία μίας εφαρμογής για smartphone και tablets, μέσα από την οποία θα ενημερώνονται οι 

διαρκώς αυξανόμενοι χρήστες ψηφιακών συσκευών. Η εφαρμογή αυτή θα οδηγήσει σε καλύτερη 

διαντίδραση με τους φιλάθλους, στους οποίους θα επιτρέψει να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμες 

πληροφορίες (π.χ., προσεχείς αντίπαλους, στατιστικά στοιχεία, κλπ.). Σύμφωνα με τους Chadwick, 

Chanavat και Desbordes (2016) οι εφαρμογές για κινητά είναι ένας καινοτόμος και αποτελεσματικός 

τρόπος για τις ποδοσφαιρικές ομάδες να προσεγγίσουν τους φιλάθλους. 

 

Δημιουργία / βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας της ομάδας, η οποία πρέπει να είναι σύγχρονη, με 

χαρακτηριστικά και πληροφορίες που θα ενδιαφέρουν τον φίλαθλο και θα τον παρακινούν να πάει 

στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τους αγώνες της. Σε περίπτωση που η ομάδα έχει ανδρικό τμήμα 

με δική του ιστοσελίδα, τότε είναι θετικό να μπορεί ο επισκέπτης να ανακατευθυνθεί στην 

ιστοσελίδα της γυναικείας ομάδας. 

 

Ανάπτυξη και πλήρη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία όχι μόνο συμβάλουν στην 

οικοδόμηση του brand της ομάδας, αλλά και επιτρέπουν στους φιλάθλους της να αλληλεπιδρούν πιο 

εύκολα μαζί της (Moro, Rita & Vala, 2016). Σύμφωνα με τους Parganas, Anagnostopoulos και 

Chadwick (2015) τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στην συγκρότηση αντιλήψεων και 

στάσεων στο μυαλό των καταναλωτών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση ενός 

ισχυρού brand. Η δημιουργία ενός ενεργού συνόλου μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να 

αποτελέσει κλειδί για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ομάδας και θα οδηγήσει στην 

ανάπτυξη του γυναικείου τμήματος μέσω της αυξημένης αλληλεπίδρασης και εμπλοκής των 

φιλάθλων. Επιπλέον, αυτή η ψηφιακή στρατηγική μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία 

περισσότερων εμπορικών ευκαιριών για την ομάδα, αφού είναι δυνατόν να καταστήσει μία χορηγική 

συμφωνία πιο ελκυστική για έναν πιθανό χορηγό, καθώς οι εμπορικές οντότητες επιδιώκουν όσο το 

δυνατόν περισσότερη έκθεση για τα προϊόντα τους. 

 

Υλοποίηση ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο 

εργαλείο για την προώθηση της ομάδας μέσα από την δημιουργία θετικών συναισθημάτων από την 

πλειονότητα του κοινωνικού συνόλου. Ο Rosca (2011), υποστηρίζει πως οι ποδοσφαιρικές ομάδες 

έχουν τον ρόλο του πρεσβευτή της κοινότητάς τους και ότι η πλειοψηφία των οπαδών προέρχεται 

κυρίως από την κοινότητα στην οποία ανήκει η ομάδα. Υλοποιώντας μία αποτελεσματική κοινωνική 

στρατηγική η ομάδα μεταδίδει το μήνυμα ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για τα ζητήματα που 

απασχολούν την κοινότητα. Στην περίπτωση μίας γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας πρέπει να 

επιδιωχθεί η καθιέρωση ενός προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα περιλαμβάνει την 

συνεργασία με φορείς και οργανισμούς με στόχο την ευαισθητοποίηση για κοινωνικά ζητήματα και 

την προώθηση του κοινωνικού συμφέροντος. 

 

Διασταυρούμενη προώθηση (cross promotion) με την ανδρική ομάδα, η οποία θα προσθέσει 

αξιοπιστία και κύρος στην διαδικασία προώθησης της γυναικείας ομάδας, θα αυξήσει το ενδιαφέρον 

των φιλάθλων και θα μεγιστοποιήσει τις εμπορικές και χορηγικές ευκαιρίες. Είναι περισσότερο 

πιθανό οι χορηγοί να ενδιαφερθούν να συσχετισθούν και με την γυναικεία ομάδα εφόσον 

αξιολογήσουν θετικά την ευκαιρία να αυξήσουν την προβολή των προϊόντων / υπηρεσιών τους μέσω 

της συμμετοχής της ομάδας των ανδρών σε καμπάνιες μάρκετινγκ της γυναικείας ομάδας. Ο Biswas 

(2014) ενθαρρύνει τις στρατηγικές μάρκετινγκ διασταυρούμενης προώθησης και υποστηρίζει ότι 
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μπορεί να υπάρξει μία πραγματικά υψηλή απόδοση των επενδύσεων για τις εμπλεκόμενες 

οντότητες. 

 

Συμπεράσματα 

 

Το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει σημαντικές προοπτικές να εξελιχθεί σε ένα αθλητικό προϊόν που θα 

είναι ελκυστικό τόσο για τους φιλάθλους, όσο και στις επιχειρήσεις. Οι ομάδες πρέπει να 

αξιοποιήσουν τις προσπάθειες που γίνονται από φορείς όπως η FIFA και η UEFA με σκοπό την 

ανάπτυξη του αθλήματος. Για την δημιουργία μίας αθλητικής οντότητας που θα διέπεται από 

σύγχρονες οργανωτικές δομές είναι απαραίτητη η ουσιαστική αναδιοργάνωση του τρόπου 

λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό αναγκαία είναι και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός 

στρατηγικού πλάνου μάρκετινγκ. Οι ομάδες οφείλουν να προσαρμόζονται στις κοινωνικές και 

τεχνολογικές τάσεις, να «αφουγκράζονται» τις προτιμήσεις των φιλάθλων και να εφαρμόζουν 

πρακτικές που θα ισχυροποιούν την εικόνα τους και κατά συνέπεια θα βελτιώνουν την οικονομική 

τους κατάσταση. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ SPORT: “AFTERMATCH - LIFE BEYOND SPORT” 

 

Ματσάνκος, Ν.,
1
 Γαργαλιάνος, Δ.,

2
 Αρχιμανδρίτης, Γ.,

1
 & Αντωνόπουλος, Π.

1
 

 
1
 Intermediakt 

2
 ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Η Διπλή Σταδιοδρομία των Αθλητών (Dual Career of Athletes) είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα 

που (πρέπει να) απασχολεί τους αθλητές (ενεργούς και μη), τους επαγγελματίες που ασχολούνται με 

τον αθλητισμό, καθώς και τους φορείς του χώρου (σωματεία, ομοσπονδίες, ενώσεις, κλπ.), οι οποίοι 

εκφράζουν μεν σποραδικά την ανησυχία τους, αλλά ουσιαστικά δεν κάνουν κάτι για το θέμα αυτό, 

πράγμα που ευνοεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει και σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού έργου «AFTERMATCH – Life Beyond Sport» διερευνήθηκε μία διάσταση της Διπλής 

Σταδιοδρομίας που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, η οποία αφορά στο αν οι αθλητές αποκτούν κάποιες 

δεξιότητες κατά την διάρκεια της αθλητικής τους σταδιοδρομίας που μπορούν να αξιοποιήσουν στην 

μετά τον αθλητισμό επαγγελματική τους αποκατάσταση. Για την υλοποίηση της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι όντως οι αθλητές αποκτούν κάποιες σημαντικές δεξιότητες κατά την διάρκεια της αθλητικής 

τους σταδιοδρομίας, οι οποίες αξιολογούνται θετικά από οργανισμούς και επιχειρήσεις. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Διπλή Σταδιοδρομία (Dual Career), Αθλητισμός, Ευρωπαϊκό Έργο. 

 

Εισαγωγή 

 

Λόγω των σημαντικών θετικών οικονομικών, κοινωνικών και άλλων επιπτώσεων που έχει ο 

αθλητικός τομέας υποστηρίζεται επαρκώς από ευρωπαϊκά προγράμματα. Για την διασφάλιση της 

βιώσιμης ανάπτυξής του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) δημιούργησε το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Εργασίας για τον Αθλητισμό 2014 - 2017», όπου δίνεται προτεραιότητα στην καταπολέμηση του 

ντόπινγκ, την καταπολέμηση του από πριν καθορισμού των αγώνων (match fixing), την προστασία 

των ανήλικων, την χρηστή διακυβέρνηση, την ισότητα των φύλων, την βιώσιμη χρηματοδότηση, την 

κληρονομιά των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, την καινοτομία, την προώθηση της σωματικής 

άσκησης, την ενίσχυση της υγείας, τον εθελοντισμό, την απασχόληση στον αθλητισμό, την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση στον αθλητισμό και την Διπλή Σταδιοδρομία των Αθλητών, για την 

οποία εξέδωσε και ειδικές Οδηγίες (2012). Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «AFTERMATCH» στοχεύει 

στην διερεύνηση των δεξιοτήτων που αποκτούν οι αθλητές κατά την διάρκεια της αθλητικής τους 

σταδιοδρομίας, οι οποίες συμβάλλουν στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία μετά την ολοκλήρωση 

της αθλητικής τους σταδιοδρομίας μέσω μίας αξιοπρεπούς επαγγελματικής αποκατάστασης.  

 

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για την Διπλή Καριέρα 

 

Από το 2009, η ΕΕ έχει παράσχει χρηματοδοτική στήριξη σε 18 διακρατικά προγράμματα για την 

αντιμετώπιση των διαφόρων πτυχών της Διπλής Σταδιοδρομίας (ΕΕ, 2009, 2013α, 2013β, 2016), 

περιλαμβανομένης της δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων, των δράσεων ευαισθητοποίησης και 

συλλογής δεδομένων μέσω διαβουλεύσεων και ερευνών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα περισσότερα 

προγράμματα εστιάζουν τόσο στην «μίκρο-διάσταση», όσο και στην «μάκρο-διάσταση» του 
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θέματος, δηλαδή τους λόγους για τους οποίους οι αθλητές ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό, καθώς 

επίσης και τις πρακτικές που είναι αποτελεσματικές τόσο στο αθλητικό, όσο και στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Με την «μέσο-διάσταση» του θέματος, δηλαδή τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ζωή του αθλητή ακόμα και μετά το τέλος της αθλητικής του σταδιοδρομίας, έχουν ασχοληθεί μόνο 

δύο προγράμματα έως τώρα, τα οποία εστιάζουν στις δεξιότητες που αποκτά κατά την διάρκειά της. 

Παρά τις διαφορές στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τα προγράμματα αυτά παρείχαν χρήσιμες 

πληροφορίες για την κατανόηση του φαινομένου της Διπλής Σταδιοδρομίας, προσφέροντας πιθανές 

λύσεις για την ανάπτυξη, την μεταφορά ή/και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για 

πρωτοβουλίες ευρύτερης κλίμακας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός του προγράμματος ήταν να διερευνήσει αν οι αθλητές αποκτούν κάποιες δεξιότητες από την 

ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν στην αγορά εργασίας όταν 

ολοκληρώσουν την αθλητική τους σταδιοδρομία.  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν πρώην αθλητές και αθλήτριες επαγγελματικού επιπέδου, 

ανεξαρτήτως ηλικίας (ο μέσος όρος ήταν 40 χρόνια και πέντε μήνες), οι οποίοι είχαν αποχωρήσει 

από την ενεργό δράση για τουλάχιστον τρία χρόνια. Συλλέχθηκαν 50 ερωτηματολόγια από κάθε 

χώρα (σύνολο 250) και πραγματοποιήθηκαν 20 συνεντεύξεις ανά χώρα με πρώην και νυν αθλητές, 

καθώς και εργοδότες, οι οποίες εστίασαν κυρίως: α) στην ποσοτική και την ποιοτική αξιολόγηση της 

χρησιμότητας των δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά την διάρκεια της αθλητικής καριέρας των 

αθλητών και β) στην αντίληψη των εργοδοτών και των υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού 

επιχειρήσεων για τις αθλητικές δεξιότητες που μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση των 

επιδόσεων των επιχειρήσεων. 

 

Όργανα μέτρησης: Για την κατανόηση της γενικής εικόνας της κατάσταση της απασχόλησης των 

πρώην αθλητών (π.χ., τομέας που εργάζονται, σταθερότητα της απασχόλησής τους, δεξιότητες που 

απέκτησαν από τον αθλητισμό και χρησιμοποιούν στην εργασία τους) χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

του ερωτηματολογίου, το οποίο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορούσε κοινωνικό-

δημογραφικά δεδομένα, ενώ το δεύτερο περιλάμβανε ερωτήσεις τύπου Likert (όπου 1 = Διαφωνώ 

πλήρως και 5 = Συμφωνώ πλήρως), καθώς και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  

 

Επίσης χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος της συνέντευξης, η οποία στόχευε στην συλλογή 

πληροφοριών για την κατανόηση των αντιλήψεων:  

α) των αθλητών σχετικά με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των δεξιοτήτων που 

απέκτησαν από την αθλητική τους σταδιοδρομία. Οι συνεντεύξεις αυτές ήταν χωρισμένες σε δύο 

μέρη. Το πρώτο μέρος ήταν γενικό και περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την αθλητική εμπειρία, 

τον τύπο του αθλήματος που επέλεξαν, καθώς και σημαντικές προσωπικές στιγμές στην πορεία τους, 

ενώ το δεύτερο μέρος ήταν πιο ειδικό και περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικές με τις δεξιότητες που 

απέκτησαν από το συγκεκριμένο άθλημα και τους τρόπους που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν 

στην ζωή τους μετά τον αθλητισμό,  

β) των εργοδοτών σχετικά με τις δεξιότητες που αποκτούν οι αθλητές από την ενασχόλησή τους με 

τον αθλητισμό και μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις. Οι συνεντεύξεις αυτές 

αποτελούνταν από ένα κύριο μέρος, το οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο 

πρόσληψης που χρησιμοποιούν οι εργοδότες, τις δεξιότητες που αναζητούν σε έναν υποψήφιο, 
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καθώς επίσης αν η αθλητική εμπειρία των υποψηφίων μπορεί να αντικαταστήσει την επαγγελματική 

εμπειρία στην λειτουργία μίας επιχείρησης. 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Η διανομή και η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά 

μέσω του διαδικτύου και η ανάλυση των απαντήσεων έγινε με τα εργαλεία στατιστικής της google 

ξεχωριστά για κάθε χώρα που συμμετείχε στην έρευνα. Οι συνεντεύξεις έγιναν με προσωπικές 

συναντήσεις με τους συμμετέχοντες. 

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις έδειξαν ότι οι 

αθλητές (ενεργοί και μη) αποκτούν τις παρακάτω δεξιότητες: θέση στόχων, αυτοπεποίθηση, 

επικέντρωση, πειθαρχία, ομαδικότητα, υπευθυνότητα, παρακίνηση, γνώση δεξιοτήτων, αντοχή / 

υπομονή, αυτενέργεια, οργάνωση του χρόνου και επίλυση προβλημάτων. Οι δεξιότητες αυτές 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το άθλημα και χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος της εργασίας 

στο οποίο έχουν επιλέξει να ασχοληθούν.  

 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι αθλητές έχουν επίγνωση των δεξιοτήτων που αποκτούν από την 

ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, αλλά δυσκολεύονται να τις αξιοποιήσουν στην αγορά εργασίας. 

Κατά την μετάβασή τους αυτή βασίζονται κυρίως στην υποστήριξη της οικογένειάς τους και 

θεωρούν ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε υποστήριξη που θα προερχόταν από την Ομοσπονδία του 

αθλήματός τους.  

 

Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις, αν και γνωρίζουν ότι οι αθλητές (ενεργοί 

και μη) είναι άτομα με αρκετές δεξιότητες και εμπειρίες, όταν φτάνουν στην διαδικασία των 

συνεντεύξεων δεν περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά με την αθλητική τους ενασχόληση και τις 

εμπειρίες τους. Οι δεξιότητες που θεωρούν σημαντικές για την επιχείρησή τους είναι η επικοινωνία, 

η ομαδικότητα και η επίλυση προβλημάτων, με την δημιουργικότητα και την υπευθυνότητα να τις 

ακολουθούν.  

 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι μετά την λήξη της αθλητικής τους σταδιοδρομίας οι περισσότεροι αθλητές 

έχουν σταθερή εργασία και είναι ικανοποιημένοι με αυτή. Επίσης, είναι ικανοποιημένοι με το 

επίπεδο αξιοποίησης των εμπειριών που απέκτησαν μέσω του αθλητισμού και φαίνεται ότι έχουν 

επίγνωση του μεγάλου δυναμικού και του ευρέος φάσματος των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που 

μπορούν να αναπτυχθούν μέσω του αθλητισμού. Επιπλέον, οι αθλητές υποδεικνύουν ότι πρέπει να 

θεσπιστούν περισσότερα μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και των 

αθλητών και να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες για την ανοικτή 

πρόσβαση σε δεσμούς με την αγορά εργασίας. Ακόμα, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εκπονήσουν 

σχετικά προγράμματα για την ένταξη των επαγγελματιών αθλητών σε κατάλληλες θέσεις εργασίας 

στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που διευκολύνουν την 

συμμετοχή των επιχειρήσεων σε συμφωνίες χορηγίας, προσφέροντας στους αθλητές την ευκαιρία να 

αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στις επιχειρήσεις τους. 

 

Μεγάλοι οργανισμοί όπως ο Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (www.olympic.org, 2008) και η FIFpro 

(2011) έχουν αναγνωρίσει ότι η εκπαίδευση των αθλητών αποτελεί αναγκαίο κομμάτι της ζωής τους 

και έχουν δημιουργήσει σημαντικές εκπαιδευτικές επιλογές, οι οποίες δυστυχώς περιορίζονται 

αυστηρά προς τα μέλη τους. Για τον λόγο αυτό, οι συνεργάτες του ευρωπαϊκού έργου 

«AFTERMATCH» αποφάσισαν την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού μοντέλου, το οποίο αποσκοπεί 

στην ενημέρωση των πρώην και νυν αθλητών για τις δεξιότητες που αποκτούν από τον αθλητισμό 
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και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τις αξιοποιήσουν για την επαγγελματική τους 

αποκατάσταση μετά τον αθλητισμό. Το μοντέλο αυτό απευθύνεται σε 3 βασικές κατηγορίες οι 

οποίες προκύπτουν από τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, δηλαδή σε: α) 

επαγγελματίες που συνδέονται με τον αθλητισμό, β) δάσκαλους και καθηγητές και γ) υπεύθυνους 

ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σε εργοδότες 

 

Συμπεράσματα 

 

Βασικό συμπέρασμα που απορρέει από την έρευνα είναι ότι οι αθλητές αποκτούν συγκεκριμένες 

δεξιότητες από την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό και όσοι τις αντιλαμβάνονται και τις 

κατανοούν πραγματοποιούν το στάδιο της μετάβασής τους στην αγορά εργασίας πιο εύκολα από 

όσους δεν το κάνουν. Συνεπώς, οι «παράγοντες» του αθλητισμού (οι προπονητές, οι γυμναστές, τα 

διοικητικά στελέχη, οι γονείς, κλπ.) που επηρεάζουν τους αθλητές στην διάρκεια της αθλητικής τους 

πορείας πρέπει να φροντίζουν ώστε αυτοί να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες και τα προσόντα 

που θα τους δώσουν την δυνατότητα να ενσωματωθούν ομαλά στην κοινωνία μετά τον αθλητισμό.  
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ OSCAR_EMBOABA_ARMY 

 

Μιχαηλίδου, Ε.
1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

2 

 

1
 Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 

2 
ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) έχουν αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και στον 

αθλητισμό ειδικότερα. Οι πολύπλευρες δυνατότητές τους δημιουργούν ευρείες ηλεκτρονικές 

κοινότητες φιλάθλων-χρηστών γύρω από ένα αθλητικό γεγονός, αθλητή ή ομάδα, επηρεάζοντας 

πολλές φορές τη λήψη αποφάσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει την έννοια 

και τη δυναμική των ΜΚΔ, καθώς και την επιρροή που ασκούν στον αθλητισμό και πιο συγκεκριμένα 

στο ποδόσφαιρο. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της μελέτης περίπτωσης (case 

study). Μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας αγγλόφωνης fan page στο Instagram επιχειρήθηκε να 

καταδειχθούν τα πλεονεκτήματα των ΜΚΔ στην προώθηση του αθλητικού πνεύματος και της 

βιώσιμης αθλητικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με τη χρήση των ΜΚΔ ο ρόλος των 

φιλάθλων αναβαθμίζεται, αφού παύουν να είναι απλοί θεατές και συμμετέχουν ενεργά στα 

τεκταινόμενα της ομάδας, καταργώντας τους μέχρι τώρα υφιστάμενους τοπικούς και χρονικούς 

περιορισμούς. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αθλητισμός, φίλαθλοι. 

 

Εισαγωγή 

 

Η κοινωνική δικτύωση αποτελεί ένα εκπληκτικό τεχνολογικό φαινόμενο του 21
ου

 αιώνα (Mangold & 

Faulds, 2009; Romero et al., 2011). Οι πρώτες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έκαναν την εμφάνισή 

τους τη δεκαετία του 1990. Η λειτουργία τους βασίστηκε στη δημιουργία του παγκόσμιου ιστού 

(world wide web), ο οποίος από τις αρχές της συγκεκριμένης δεκαετίας εξελίχθηκε σε καθημερινή 

πρακτική για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, ενώ μέσα σε 20 μόλις χρόνια κατάφερε να 

αλλάξει δραστικά το παραδοσιακό πλαίσιο διαδραστικότητας και επικοινωνίας (Boyd & Ellison, 

2007; Green, 2010). Σύμφωνα με την Ντόλκου (2014), η διαρκής και αναπόφευκτη ωρίμανση του 

παγκόσμιου ιστού τόσο σε τεχνολογικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο συνέβαλε στην τοποθέτηση 

των χρηστών στο επίκεντρο των εξελίξεων που τους αφορούν, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση 

των ποικίλων αναγκών τους. 

 

Η ανάδειξη αυτή των χρηστών σε πρωταγωνιστές βασίστηκε στη μετάβαση από τον web 1.0, όπου 

ουσιαστικά επισκέπτονταν ιστοσελίδες χωρίς περιθώρια προσωπικής παρέμβασης, στον web 2.0 

(O’Reilly, 2005), όπου υπήρχε πληθώρα υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης (social networking 

services), μέσω των οποίων οι χρήστες συνομιλούν και μοιράζονται πληροφορίες σε πραγματικό 

χρόνο (O’Reilly & Battelle, 2009). Τα σημερινά ΜΚΔ (Facebook, Twitter, Instagram κ.ά.) αποτελούν 

μετεξέλιξη της δεύτερης γενιάς του διαδικτύου και παρά τις όποιες αντιρρήσεις και ενστάσεις για τη 

χρήση τους και την επίδρασή τους στον άνθρωπο, έχουν εισβάλει δυναμικά σε όλους τους τομείς της 

σύγχρονης κοινωνίας, εκτοπίζοντας σταδιακά τους προγενέστερους τρόπους πληροφόρησης, 

μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, διαφήμισης, προώθησης προϊόντων και ιδεών (Αβραμάνης & Πλευρίτου, 

2014; Γεωργιάδου, 2017). 
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Όπως αναφέρει ο Διακογιαννάκης (2012), σε έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η αναζήτηση 

πληροφοριών μέσω του διαδικτύου άγγιξε το ποσοστό του 93,4% των χρηστών. Επίσης, βρέθηκε ότι 8 

στους 10 χρήστες χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο για επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ 

αύξηση περίπου 11% παρουσίασαν και οι χρήσεις του διαδικτύου που αφορούσαν στην ανταλλαγή 

γραπτών μηνυμάτων. Αλλά και σε έκθεση του Ινστιτούτου Μελλοντικών Τεχνολογικών Μελετών του 

Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ποσοστό των κοινωνικά δικτυωμένων 

Ευρωπαίων χρηστών υπολογίζεται στο 64% (δηλαδή πάνω από 2 στους 3) για τα άτομα ηλικίας κάτω 

των 24 χρόνων, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι περισσότεροι από 165 εκατομμύρια χρήστες 

συνδέονται κάθε μήνα στις διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
 
(Διακογιαννάκης, 2012). 

 

Από την επίδραση αυτή δεν θα μπορούσε να απέχει ο αθλητισμός που εκτός από ψυχαγωγία και 

διασκέδαση, είναι και μία τεράστια εμπορική βιομηχανία (Fullerton, 2010). Όπως έχει επισημανθεί 

από την Ντόλκου (2014), από το 2009 και μετά οι κύριοι πρωταγωνιστές των σπορ, οι αθλητές, οι 

παράγοντες του αθλητισμού και τα σωματεία, άρχισαν να χρησιμοποιούν ευρέως τα ΜΚΔ 

προκειμένου να φτιάξουν μία ισχυρή και προσιτή δημόσια εικόνα. 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει τον ρόλο των ΜΚΔ και των φιλάθλων-χρηστών 

τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου ποδοσφαίρου και στην προώθηση της βιώσιμης αθλητικής 

ανάπτυξης σε ένα διαδραστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, μέσω της παρουσίασης της 

δημιουργίας στο Instagram της αγγλόφωνης ιστοσελίδας Oscar_Emboaba_Army 

(https://www.instagram.com/oscar_emboaba_army/), η οποία ασχολείται με την ποδοσφαιρική ομάδα 

της Τσέλσι (Chelsea) και τον Βραζιλιάνο πρώην παίκτη της Oscar Emboaba. 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

 

Οι Kaplan και Haenlein (2010) ορίζουν τα ΜΚΔ ως ένα σύνολο εφαρμογών του διαδικτύου που 

επιτρέπουν τη δημιουργία και την απρόσκοπτη ανταλλαγή περιεχομένου από τους χρήστες τους, χωρίς 

την παρεμβολή τρίτων προσώπων ή φορέων. Οι περισσότερες υπηρεσίες αυτής της μορφής 

επιδιώκουν τη συζήτηση, τα σχόλια, την αλληλεπίδραση και το διαμοιρασμό ψηφιακού υλικού κάθε 

μορφής (κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο κλπ.) (Αβραμάνης & Πλευρίτου, 2014). Πρόκειται 

για ιδιαίτερα προσφιλή δραστηριότητα κυρίως στους νέους, η οποία δεν απαιτεί εξειδικευμένες 

τεχνικές γνώσεις. 

 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των ΜΚΔ είναι 

πολλαπλά, γι’ αυτό έχουν εισβάλει δυναμικά και στο χώρο του αθλητισμού (Pegoraro, 2010) και 

ειδικότερα στο ποδόσφαιρο, εξασφαλίζοντας παγκόσμια έκταση και δημοκρατική πολυφωνία (Clavio, 

2011; Γκερνιότι, 2016). Μεγάλο πλήθος φιλάθλων, με εντελώς διαφορετικές καταβολές, πολιτισμό, 

γλώσσα, θρήσκευμα, εθνικότητα και γεωγραφική προέλευση, μπορούν πλέον να οργανωθούν 

ηλεκτρονικά γύρω από κοινά ενδιαφέροντα, στάσεις ή πεποιθήσεις, διευρύνοντας παράλληλα τις 

γνώσεις και τους ορίζοντές τους (Kassing & Sanderson, 2010; Phua, 2010; Özsoy, 2011). Η McCarthy 

(2011) υποστηρίζει ότι οι οπαδοί έχουν αγκαλιάσει τις συγκεκριμένες πλατφόρμες διότι τους 

προσφέρουν άμεση, ταχύτατη και αντικειμενική ενημέρωση που τους έλειπε από τα παραδοσιακά 

μέσα πληροφόρησης, ενώ παράλληλα δημιουργούν έναν διευρυμένο οπαδικό χώρο με εξειδικευμένες 

πληροφορίες και ενδιαφέροντα. 

 

 

 

https://www.instagram.com/oscar_emboaba_army/
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Μεθοδολογία 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της μελέτης περίπτωσης (case study). Πιο 

συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα επίπεδα δημιουργίας και διαδραστικότητας της ιστοσελίδας 

Oscar_Emboaba_Army, όπως αυτά ορίζονται από τον Αρσένη (2010). Προκειμένου να διαπιστωθεί η 

έκταση και η αποδοχή της, εξετάστηκε και κατηγοριοποιήθηκε το σύνολο των αναρτήσεών της κατά 

τα δύο και πλέον χρόνια δραστηριοποίησής της. Επίσης, αναλύθηκε ο ρυθμός επισκεψιμότητάς της 

ανά μήνα, ενώ παράλληλα επιχειρήθηκε η χαρτογράφηση του προφίλ και της γεωγραφικής διασποράς 

των followers. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε σε περιβάλλον Excel και αποτυπώθηκε με τη μορφή 

πινάκων και γραφημάτων. 

 

Αποτελέσματα 

 

Η ιστοσελίδα Oscar_Emboaba_Army δημιουργήθηκε στις 10 Ιουλίου 2015 στην πιο πρόσφατη 

πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το Instagram, και σήμερα την ακολουθούν 82.800 άνθρωποι από 

την Ελλάδα και κυρίως το εξωτερικό, με περισσότερες από 2.600 αναρτήσεις. Η συντριπτική 

πλειονότητά τους είναι άνδρες (75.348, ποσοστό 91%) και ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών 

(40.572 followers, ποσοστό 49%), με κυριότερες χώρες προέλευσης εκτός Ευρώπης τη Νιγηρία 

(18%), την Ινδονησία (9%), την Τανζανία (8%), τη Γκάνα (5%) και τη Βραζιλία (3%). 

 

Κάθε μήνα η επισκεψιμότητά της αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, καθώς προστίθενται περίπου 2.500 με 

2.600 νέοι followers, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται παράγοντες του ποδοσφαίρου, 

δημοσιογράφοι καθώς και ο ίδιος ο παίκτης. Ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι 

είναι η μοναδική στην αγγλική γλώσσα για τον συγκεκριμένο παίκτη. Αξίζει να επισημανθεί ότι και η 

Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας έκανε like σε αναρτήσεις που την αφορούσαν. Επίσης, η 

ιστοσελίδα, ούσα η μεγαλύτερη για τον παίκτη και από τις μεγαλύτερες της ομάδας, βρίσκεται σε 

επικοινωνία και ανοιχτό διάλογο με τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες οπαδών που έχουν πολλαπλή 

επιρροή. 
 

Γράφημα 1. Ηλικιακή ομάδα ακολούθων ιστοσελίδας. 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

65+ …

55-64 …

45-54 …

35-44 …

25-34 …

18-24 …

13-17 …

Ηλικιακή ομάδα ακολούθων

Σύνολο

Γυναίκες

Άνδρες

 
 

 

 

 

 



 

www.elleda.gr 

24 

 

 

Γράφημα 2. Μηνιαίος ρυθμός αύξησης ακολούθων Ιαν. – Οκτ. 2017. 
 

 
 

Συζήτηση 

 

Η ιστοσελίδα ξεπέρασε γρήγορα τα στενά όρια μίας συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας 

λειτουργώντας σε ευρύτερη βάση, καθώς στις 2.690 αναρτήσεις της περιλαμβάνει επίκαιρες 

τοποθετήσεις και κείμενα γνώμης για τις εμβληματικότερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις (242 - 9%), 

για το άθλημα του ποδοσφαίρου γενικότερα (54 - 2%), αλλά και για τα τεκταινόμενα στην καθημερινή 

ζωή που επηρεάζουν τον αθλητισμό (π.χ. τα φαινόμενα της τρομοκρατίας, της βίας, του ρατσισμού και 

της ξενοφοβίας) (108 - 4%). Έτσι, με βάση τα πέντε επίπεδα διαδραστικότητας που ορίζει ο Αρσένης 

(2010), τοποθετείται στο πέμπτο και ανώτερο επίπεδο, καθώς λειτουργεί ως ανοιχτό forum γόνιμων 

συζητήσεων, δημιουργώντας την δυναμική της ομάδας γύρω από μία επικοινωνία με συγκεκριμένο 

σκοπό, διάρκεια και δυνατότητες ανάπτυξης. 
 

Πίνακας 1. Θεματολογία ιστοσελίδας 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ % 

Αναρτήσεις για τον Oscar Emboaba 1.426 53% 

Αναρτήσεις για την Τσέλσι (Chelsea) 860 32% 

Αναρτήσεις για πρωταθλήματα / ποδοσφαιρικές διοργανώσεις 242 9% 

Κείμενα γνώμης για το ποδόσφαιρο 54 2% 

Αναρτήσεις με κοινωνικό περιεχόμενο 108 4% 

                                                                   Σύνολο 2.690 100% 

 

Η ιστοσελίδα ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση των φιλάθλων και τη διατύπωση 

της θέσης τους, όπως για παράδειγμα την συλλογή υπογραφών (petition) για την διενέργεια περαιτέρω 

μεταγραφών στην Τσέλσι, καθώς αυτό κρίθηκε αναγκαίο για την διεκδίκηση τίτλου τόσο στην 

Premier League, όσο και στο Champions League. Κορυφαία στιγμή της αποτέλεσε η θετική 

ανταπόκριση του παίκτη με αφορμή την υπόθεση ενδεχόμενης μεταγραφής του στην ιταλική 

ποδοσφαιρική ομάδα της Γιουβέντους (Juventus), την άνοιξη του 2016, είδηση που προβλήθηκε στα 

δημοσιεύματα αγγλικών εφημερίδων και αθλητικών ιστοσελίδων με σχετική μνεία της ιστοσελίδας. 

 

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ότι η ιστοσελίδα πληροί τα βασικά χαρακτηριστικά των ΜΚΔ, που 

σύμφωνα με τον Mayfield (2008) είναι: η συμμετοχή (participation), η διαφάνεια (openness), η 

συνομιλία (conversation), η κοινότητα (community) και η συνεκτικότητα (connectedness). Για την 

περαιτέρω βελτίωσή της επιδιώχθηκε επίσης η εξασφάλιση ανατροφοδότησης (feedback) από τους 
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followers σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και την 

διατύπωση γνώμης και προτάσεων. 

 

Συμπεράσματα 

 

Μέσα από τη γεωγραφική διασπορά των followers, που είναι φίλαθλοι νεαρής ηλικίας, αναδεικνύεται 

η διεθνής απήχηση του ποδοσφαίρου, το οποίο παραμένει ανδροκρατούμενο άθλημα και στα ΜΚΔ. 

Στα ΜΚΔ οι φίλαθλοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν άμεσα χωρίς τοπικούς και χρονικούς 

περιορισμούς, να προσεγγίσουν περισσότερο τους αγαπημένους τους αθλητές και τις ομάδες και να 

νιώσουν ότι συμμετέχουν ενεργά στα δρώμενα για τον ίδιο σκοπό ή γύρω από έναν παίκτη ή ομάδα, 

αποτελώντας συχνά βασική συνισταμένη και μοχλό πίεσης στη λήψη αποφάσεων. Η δημοφιλία του 

ποδοσφαίρου και τα ΜΚΔ μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τα αθλητικά σωματεία, την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία γενικότερα για τη χάραξη κατάλληλων στρατηγικών που θα 

στοχεύουν στον περιορισμό των παθογενειών, στην εμπέδωση των αξιών του ευ αγωνίζεσθαι και στην 

προώθηση μίας βιώσιμης αθλητικής ανάπτυξης, προσαρμοσμένης στις επιταγές και τις προκλήσεις της 

σύγχρονης εποχής. 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΏΝ ΕΞΟΔΩΝ  

ΤΩΝ Π.Α.Ε. ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗ  

ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2011-2015 

 

Περτέση, Μ.,
1
 Αυθίνος, Ι.,

1
 & Μανασής, Β

2
. 

 

1 
ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ 

2  
Εκπαιδευτικός ΠΕ11  

 

Περίληψη  

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συσχέτιση των μεταγραφικών εξόδων των Π.Α.Ε. με την 

αγωνιστική τους απόδοση (αριθμός νικών και τελική βαθμολογική κατάταξη) για την τετραετία 

2011-2015. Τον πληθυσμό αποτέλεσαν οι 22 ομάδες που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα της Super 

League τις συγκεκριμένες αγωνιστικές περιόδους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ομάδες που είχαν 

την καλύτερη συσχέτιση ήταν ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ατρόμητος Αθηνών.  

 

Λέξεις - κλειδιά: Ισολογισμοί Π.Α.Ε., μεταγραφικά έξοδα Π.Α.Ε., Super League, αγωνιστική 

απόδοση Π.Α.Ε. 

 

Εισαγωγή  

 

Το Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι μία επιχείρηση που γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική σε μεγάλο 

αριθμό επενδυτών, μετόχων ή εταίρων από όλον τον κόσμο. Τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται  

μία έντονη τάση εξαγορών και μάρκετινγκ, η οποία έχει φέρει σημαντικά ποσά σε αυτόν τον κλάδο 

(Dima, 2010). Η ανάλυση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Ελληνικών Π.Α.Ε. έδειξε ότι 

παρά τα αυξημένα ποσά που επένδυσαν έχουν υψηλή μόχλευση, έντονη ρευστότητα, προβλήματα 

αποδοτικότητας και αντιμετωπίζουν έντονα τον κίνδυνο της οικονομικής δυσχέρειας. Η κρίση αυτή 

μπορεί να αποδοθεί στην συνολική οικονομική κακοδιαχείριση, αλλά και τις ανεπαρκείς πολιτικές 

που ακολουθήθηκαν (Dimitropoulos, 2010).  

 

Ο προϋπολογισμός μίας ποδοσφαιρικής ομάδας αποτελείται από τον προγραμματισμό εσόδων και 

εξόδων για μία αγωνιστική περίοδο και είναι άμεσα συνυφασμένος με τους αγωνιστικούς στόχους 

που θέτει η ομάδα στην αρχή της περιόδου. Σε αυτό το πλαίσιο, μία Π.Α.Ε. κρίνεται αποδοτική και 

επιτυχημένη αγωνιστικά όταν σε μια αγωνιστική περίοδο πετυχαίνει τον μέγιστο αριθμό νικών, σε 

συνδυασμό με τα ελάχιστα δυνατά μεταγραφικά έξοδα.  

 

Σκοποί της έρευνας 

 

Οι σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει: α) την συσχέτιση μεταξύ των μεταγραφικών 

εξόδων των Π.Α.Ε. της Super League και της αγωνιστικής τους απόδοση τις περιόδους 2011-2015 

και β) αν υπάρχει οικονομική σταθερότητα στον μέσο όρο των εξόδων που δαπάνησαν οι ομάδες για 

μεταγραφές κατά τις περιόδους αυτές. 

 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  

 

Οι μεγάλες Π.Α.Ε. δαπανούν τεράστια ποσά για μεταγραφές παικτών, οι οποίοι πολλές φορές δεν 

βελτιώνουν την απόδοση της ομάδας όπως προσδοκούν οι ιδιοκτήτες τους (Βρέντζος, 2017). Οι 

στόχοι μίας ομάδας πρέπει να είναι και αγωνιστικοί και οικονομικοί. Ως προς τους αγωνιστικούς 



 

www.elleda.gr 

28 

στόχους ο μεγαλύτερος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος (Κυριακόπουλος, 2017) ή/και η 

κατάκτηση του κυπέλλου («Διαψεύδει…», 2011), ενώ για κάποιες μπορεί να είναι η έξοδος στην 

Ευρώπη, η διατήρηση της βαθμολογικής τους θέσης ή η παραμονή τους στην κατηγορία. Ως προς 

τους οικονομικούς στόχους, οι ομάδες πρέπει να επιδιώκουν την οικονομική τους επιβίωση και 

σταθερότητα και την μεταγραφική τους ενίσχυση (Αλαφούζος, 2012). Βασική παράμετρο των 

μεταγραφών αποτελεί η δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ των ομάδων και για τον σκοπό αυτό κάθε 

ομάδα διαθέτει συγκεκριμένα ποσά, ανάλογα με την οικονομική της δυνατότητα.    

 

Η βασική επιδίωξη των ομάδων είναι περισσότερο η επιτυχία και η απόκτηση κύρους παρά το 

οικονομικό κέρδος (Sartori, 2016), αλλά με την οικονομική κρίση ακόμα και οι πιο σταθερές πήγες 

εσόδων τους (χορηγίες, διαφημίσεις κλπ.) μειώθηκαν αισθητά, γεγονός που τις οδηγεί στο να 

περιορίζονται σε χαμηλού κόστους μεταγραφές.   

 

Μεθοδολογία  
 

Δείγμα: Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι 22 ομάδες που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα 

της Super League τις περιόδους 2011-2015, ωστόσο δημοσιευμένοι οικονομικοί ισολογισμοί 

βρέθηκαν μόνο για τις 16 από αυτές 

 

Εργαλείο: Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσαν οι δημοσιοποιημένοι ισολογισμοί των ομάδων της Super 

League που είναι αναρτημένοι στις επίσημες ιστοσελίδες τους και σε τεύχη της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως. Οι νίκες κάθε ομάδας βρέθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της Super League. 

 

Διαδικασία: Η συλλογή δεδομένων της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της 

ανάλυσης περιεχομένου μη τυχαίας δειγματοληψίας Κύριο εργαλείο για την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία της έρευνας αποτέλεσε η συγκέντρωση των αριθμητικών δεδομένων των ομάδων από τις 

επίσημες ιστοσελίδες τους, τα φύλλα των εφημερίδων της κυβερνήσεως, καθώς και από την επίσημη 

ιστοσελίδα της Super League.  

 

Ανάλυση: Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο των Szymanski, Zimbalist 

και Hall (2002) καθώς και των Szymanski και Hoehn (1999) στο πρόγραμμα excel. 

 

Αποτελέσματα  

 

Στην συσχέτιση μεταξύ μεταγραφικών εξόδων και αγωνιστικής απόδοση την υψηλότερη θέση 

κατέλαβε ο Ολυμπιακός, καθώς τα συνολικά του έξοδα για απόκτηση παικτών ήταν στο 55,01% των 

συνολικών μεταγραφικών δαπανών όλων των Π.Α.Ε. του πρωταθλήματος τις συγκεκριμένες 

αγωνιστικές περιόδους. Αντίστοιχα, και το ποσοστό νικών του ήταν αρκετά υψηλό (81,86%). Σε ότι 

αφορά στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ ενώ οι δύο ομάδες είχαν συνολικά τις ίδιες νίκες (63.93% 

και 63,96% αντίστοιχα), ο Παναθηναϊκός ξόδεψε λιγότερα χρήματα για απόκτηση παικτών σε σχέση 

με τον ΠΑΟΚ (8,96% και 15,44% αντίστοιχα). Ο Αστέρας Τρίπολης και ο Ατρόμητος Αθηνών 

πέτυχαν σχεδόν τις ίδιες νίκες με αρκετά ψηλά ποσοστά (56,73% και 56,08% αντίστοιχα) και 

ταυτόχρονα τα χρήματα που δαπάνησαν για μεταγραφές παικτών ήταν αρκετά λιγότερα από τις 

υπόλοιπες ομάδες υψηλής βαθμολογικής κατάταξης (2,34% και 2,14% αντίστοιχα). Ως προς τις 

ομάδες Skoda-Ξάνθη, ΠΑΣ Γιάννινα, Παναιτωλικός και Πλατανιάς τα ποσοστά νικών τους 

βρίσκονταν αρκετά κοντά (45,82% έως 40,13%) και συγχρόνως τα μεταγραφικά τους έξοδα ήταν 

αρκετά λιγότερα (3,83 έως 1,10%), ενώ ο Λεβαδειακός πραγματοποίησε αρκετές νίκες (54,82%) 

δαπανώντας ελάχιστα ποσά για απόκτηση παικτών (0,81%). Ως προς τον Πανιώνιο, τον Εργοτέλη, 

τη Βέροια, τον Απόλλων Σμύρνης και τον ΟΦΗ, τα ποσοστά νικών τους ήταν αρκετά χαμηλά 
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(39,27% έως 35,29%), όπως και τα έξοδα που δαπάνησαν για μεταγραφές αρκετά λιγότερα 

φτάνοντας σε ποσοστά από 1% έως 0% (Γράφημα 1). 

 

 

 

Γράφημα 1: Ποσοστό εξόδων απόκτησης παικτών και ποσοστού νικών των ομάδων της Super 

League για τα πρωταθλήματα της τετραετίας 2011-2012 έως 2014-2015. 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα  

 

Η απόδοση μίας Π.Α.Ε. εξαρτάται από τις νίκες που θα πετύχει, σε σχέση με τα χρήματα που θα 

δαπανήσει σε μία αγωνιστική περίοδο. Για την τετραετία 2011-2015, ο Αστέρας Τρίπολης και ο 

Ατρόμητος Αθηνών λειτούργησαν αποδοτικότερα από τις υπόλοιπες, καθώς το ποσοστό 

μεταγραφικών εξόδων τους (2,34% και 2,14% αντίστοιχα) βρισκόταν στα ίδια επίπεδα με αυτό των 

ομάδων μεσαίας κατάταξης στο πρωτάθλημα (σχετικά χαμηλό) και ταυτόχρονα ο αριθμός νικών που 

πέτυχαν ήταν αρκετά υψηλός (56,73% και 56,08% αντίστοιχα). Συγχρόνως, η ομάδα που 

παρατηρήθηκε ότι ανταποκρίθηκε πλήρως στους αγωνιστικούς της στόχους, δηλαδή στη τελική 

κατάταξη του βαθμολογικού πίνακα της Super League, ήταν ο Ολυμπιακός, καθώς και τις τέσσερις 

αγωνιστικές περιόδους κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ωστόσο, αυτό το κατόρθωσε δαπανώντας πολλά 

χρήματα για την απόκτηση παικτών, το συνολικό ποσό των οποίων είναι μεγαλύτερο από τα 

χρήματα που ξόδεψαν όλες οι άλλες ομάδες μαζί. Ως προς την σταθερότητα στο μέσο όρο 

μεταγραφικών εξόδων των ομάδων, ο Αστέρας και ο Ατρόμητος ήταν οι δύο από τις πιο σταθερές 

ομάδες της Super League. Παρόλα αυτά, γενικότερα υπήρξε μία εμφανής αστάθεια στα χρήματα που 

δαπάνησαν οι ομάδες για μεταγραφές, κάτι που ίσως οφείλεται στη γενικότερη οικονομική κρίση 

της Ελλάδας, καθώς όσο λιγότερα είναι τα έσοδα μίας ομάδας (από εισιτήρια, χορηγούς, κλπ.), κατ’ 

αναλογία τόσο λιγότερες είναι και οι δαπάνες. 
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Introduction 

 

The Hierarchical Constraints Model, which was initially developed by Crawford and Godbey (1987) 

and was further evolved by Crawford, Jackson and Godbey (1991), and Jackson, Crawford and 

Godbey (1993) has provided the theoretical framework for almost every relevant study in the context 

of leisure and sport the last thirty years. On its final iteration the model suggests that the three major 

levels of leisure constraints (intrapersonal, interpersonal and structural) are developed hierarchically 

from the most proximal (intrapersonal) to the most distal (structural) and their successful negotiation 

also follow a sequential manner (Jackson et al., 1993).  

  

Using the aforementioned theoretical model, researchers have followed different approaches to 

measure constraints of participation. A number of them treated the three major levels of constraints 

as distinct components and validated a three-dimensional model using factor analytic techniques 

(Raymore, Godbey, Crawford, & Von Eye, 1993). However, this approach to operationalize the 

model has received criticism, since some researchers reported an overlap between the three 

components (Auster, 2001), while others reported poor internal consistency of the dimensions 

(Hubbard & Mannell, 2001). Acknowledging a need to account for activity-specific constraints the 

majority of researchers developed context specific dimensions (Alexandris & Carroll, 1997). Aiming 

to provide a measurement conceptualization for the leisure constraints model that better aligns with 

the existing theory of leisure constraints (Godbey, Crawford, & Shen, 2010), but also accounting for 

the contextual and cultural characteristics of the research context (i.e. sport participation in Qatar), a 

second order-factor model was postulated and tested. More analytically, our model hypothesized that 

the intrapersonal, interpersonal, and structural dimensions of constraints are higher order factors and 

eight sub-dimensions are lower order factors. The structure of the model is depicted in Figure 1.  

 

Method 

 

Sample: The target population for the survey included adult Qataris who were 18 years or older. 

Using a systematic sampling technique, 505 surveys were completed with an adjusted response rate 

of 58%. In their majority respondents were females (51%), aged 25-34 (27%), married (56%), 

completed their secondary or post-secondary education (50%), and reported working full time (53%).  

 

Measure: A new context-specific scale was developed to measure reasons. An extensive review of 

literature along with feedback provided by 75 local sport participants and three semi-structured 

interviews with sport and fitness instructors were used to generate 50 context-specific constraints. A 

panel comprised by international and local experts evaluated those items and assigned them under 8 

well-defined theoretical dimensions. After this process 39 items were retained and used in the study: 

Health-related constraints (e.g. not being physically fit enough), individual/psychological constraints 

(e.g. not being interested), constraints related to other commitments (e.g. busy with family 

responsibilities ), social constraints (e.g. family is not supportive), constraints related to the 

programs/facilities (e.g. there are limited opportunities near where I live), the behavior of other 
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participants (e.g. inappropriate behaviors of other people for example speaking loudly,  non-

conservative clothing),  cultural constraints (e.g. contradicts my customs and tradition ) and the 

weather (e.g. the weather is not suitable). Items’ measurement anchors were 1 (not a reason) through 

3 (major reason).  

 

Data collection and management: The survey was programmed into a Computer Assisted Telephone 

Interview (CATI) system using the software BLAISE. After weighting the final responses to adjust 

for probability of selection and non-response, the data were analyzed using STATA, and LISREL 

software.   

 

Results      

 

The maximum likelihood LISREL estimates of the model’s parameters were all positive and 

significant at the 0.05 level. A series of fit indices along with the total coefficient of determination 

(R2) for all the structural equations showed that the proposed second-order factor model had an 

acceptable fit: CFI=.944, RMSEA=.064 (90% CI=.061-.067). Cronbach’s alpha values for all eight 

constraints sub-dimensions were satisfactory. Therefore, the results revealed that: a) Intrapersonal, 

the first higher order factor, consists of three sub-dimensions of constraints related to health, interest 

and commitments, b) Interpersonal, the second higher order factor, subsumes the dimensions of 

social and others' presence, and ci) Structural consists of the sub-dimensions of access, cultural 

conflict and weather. 

 

Discussion  

 

Consistent with recent theoretical (Godbey et al., 2010) and empirical findings (Nyaupane & 

Andereck, 2007) this study investigated an alternative measurement conceptualization of the leisure 

constraints model; a reflective second-order factor model. In congruence with leisure constraint 

theory, structural equation modeling analysis showed that there are three higher order factors which 

reflect the three levels of constraints proposed by Crawford and Godbey (1987). In addition, the 

existence of eight domain-specific sub-dimensions allows researchers to investigate various 

characteristics of study population (e.g., cultural issues). According to our measurement 

conceptualization we propose that measures of constraints follow a reflective form where variation in 

the manifest indicators is accounted for by their latent domain (i.e., the eight dimensions of 

constraints). This approach synthesizes previous research since it does not only align with the 

tripartite constraints model but also accounts for contextual and cultural characteristics allowing 

researchers to localize their measures, and extends existing knowledge on measuring constraints. 

However, it is worth noting that recently other researchers criticized the reflective structure of the 

constraints measurement model and proposed a formative structure. For example, Kyle and June 

(2015) mentioned that reflective specifications violate the psychometric assumptions underlying the 

common factors model. Since the discussion on the reflective / formative structure of the model has 

just begun, we hope that future research will shed more light on this important measurement issue.    
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Figure 1. The second-order constraint model. Higher order factors: Intrapersonal, Interpersonal, 

Structural. Lower order factors: Health-Interest-Commitment, Social-Others' Presence, Facilities, 

Culture, Weather.  
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΟΥ: 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

Τύμβιου, Ε., Υφαντίδου, Γ. & Κώστα, Γ. 

 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ  

 

Περίληψη 

 

Στην παγκόσμια οικονομία ο τουρισμός αποτελεί μία τεράστια πηγή εσόδων. Η σωστή και 

στοχευόμενη προσέγγισή του δημιουργεί νέους προορισμούς στον τουριστικό χάρτη, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσονται νέες μορφές τουρισμού και παρουσιάζονται καινοτόμα προϊόντα 

προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των σύγχρονων 

τουριστών. Στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια η Κύπρος διανύει την καλύτερη περίοδο όλων των 

εποχών, με αριθμό αφίξεων ρεκόρ για τα δεδομένα του νησιού.  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσεγγιστεί ο Αθλητικός Τουρίστας με βάση τις κύριες 

ανθρώπινες ανάγκες και τις συμπεριφορές του. Στην έρευνα συμμετείχαν 779 αθλητικοί τουρίστες 

(54.9% άνδρες, 45.1% γυναίκες) πριν ή μετά από έναν αγώνα ή μία προπόνησή τους. 

Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson και Yiannakis (2002), το οποίο 

μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα και Μιχαλοπούλου (2007). 

Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση, τεστ αξιοπιστίας, παραγοντική ανάλυση κύριων 

συνιστωσών και ανάλυση συσχετίσεων.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν Έλληνες, άνδρες, ανύπαντροι, απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους απασχόλησης με ετήσιο εισόδημα € 20.000 - 60.000. Στην 

ανάλυση αξιοπιστίας της τυπολογίας του Αθλητικού Τουρίστα ο δείκτης Cronbach a ήταν υψηλός. 

Κατά την παραγοντική ανάλυση επιβεβαιώθηκαν οκτώ τουριστικοί ρόλοι που επιβεβαιώνουν το 

60.42% της συνολικής διακύμανσης και έξι κύριες ανθρώπινες ανάγκες που επιβεβαιώνουν το 

63.61% της συνολικής διακύμανσης. Στην ανάλυση της MANOVA ανάμεσα στην ηλικία και το 

φύλο με τους τουριστικούς ρόλους που επιβεβαιώθηκαν παρουσιάστηκαν αλληλεπιδράσεις στον 

Εραστή του Ήλιου, στον Εκπαιδευτικό, στον Αναζητητή, στον Υψηλής Κατηγορίας και στον Φυγά. 

Στην ανάλυση της MANOVA μεταξύ της ηλικίας και του φύλου με τις κύριες Ανθρώπινες Ανάγκες 

που επιβεβαιώθηκαν παρουσιάστηκαν αλληλεπιδράσεις στην Ανάγκη για Αυτοεκτίμηση, στην 

Ανάγκη για Αγάπη και Στοργή, στο Εξωτερικό Περιβάλλον και στην Ανάγκη για Αυτό-

ολοκλήρωση.  

 

Τα αποτελέσματα σχηματίζουν μία ολοκληρωμένη εικόνα του Αθλητικού Τουρίστα που 

επισκέπτεται την Κύπρο που δίνει την δυνατότητα να συγκροτηθεί το κατάλληλο τουριστικό πακέτο 

με απώτερο σκοπό την προσέλκυση νέων τουριστών. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Τουριστική συμπεριφορά, αθλητικός τουρισμός, ανθρώπινες ανάγκες 
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Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  

ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Δαλάκης, Α., Υφαντίδου, Γ., Γουλιμάρης, Δ. & Κώστα, Γ. 

 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ  

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ των κινήτρων των τουριστών 

και του τύπου των διακοπών που επιλέγουν στην Ελλάδα. Δευτερεύων σκοπός ήταν να 

αξιολογηθούν οι διαφορές μεταξύ των τουριστών που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 3.070 τουρίστες από επτά διαφορετικές χώρες. Έγινε συσχέτιση μεταξύ των 

κινήτρων: 1) εξωτερικό περιβάλλον, 2) αγάπη και ασφάλεια, 3) αυτοεκτίμηση με το είδος των 

διακοπών που επιλέχθηκε, όπως: α) ταξίδια φυσικού περιβάλλοντος (π.χ., τοπία, θάλασσα, παραλία, 

νησιά κλπ.), β) ταξίδια ιστορικά / πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ., περιοχές ιστορικού 

ενδιαφέροντος, πολιτιστικά αξιοθέατα, μνημεία, μουσεία κλπ), γ) δραστηριότητες αναψυχής (π.χ., 

κατασκήνωση, πεζοπορία, ράφτινγκ, ψάρεμα, σκι, τένις, γκολφ κλπ.), δ) διασκέδαση / ψυχαγωγία / 

παιχνίδι (π.χ., πάρκα ψυχαγωγίας, καζίνο, κρουαζιέρα, ψώνια κλπ.) ε) φεστιβάλ και τέχνες, στ) 

επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς.  

 

Στατιστικά σημαντική συσχέτιση προέκυψε από το εξωτερικό περιβάλλον ως κίνητρο με τον τύπο 

του ταξιδιού που συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες επαφής με το φυσικό περιβάλλον. Θετική 

συσχέτιση είχαν επίσης τα κίνητρα αγάπη και ασφάλεια με τον τύπο του ταξιδιού που περιλαμβάνει 

διασκέδαση / ψυχαγωγία / παιχνίδι (πάρκα ψυχαγωγίας, καζίνο, κρουαζιέρα, ψώνια). Τέλος, 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση είχε το κίνητρο της αυτοεκτίμησης με τον τύπο των ταξιδιών που 

συμπεριλαμβάνει τις τέχνες και τα φεστιβάλ. Έγινε ανάλυση διακύμανσης (Anova) μεταξύ των 

τουριστών από διαφορετικές χώρες προέλευσης και διαπιστώθηκαν διαφορές στις επιλογές του 

είδους των διακοπών τους.  

 

Από τα αποτελέσματα εξάγονται χρήσιμα θεωρητικά και πρακτικά συμπεράσματα. Φαίνεται ότι ενώ 

η τουριστική συμπεριφορά είναι σύνθετη καθοδηγείται από τα κίνητρα και τις εμπειρίες που 

οδηγούν στην τελική επιλογή του τύπου των διακοπών. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να 

χρησιμεύσουν στην κατηγοριοποίηση των λόγων και των κινήτρων που οι τουρίστες/τριες επιλέγουν 

τον τουριστικό προορισμό. Αυτό θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες και στους επαγγελματίες του 

τουρισμού (ξενοδόχους, στελέχη παροχής υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής, κλπ.), ώστε να 

στοχεύσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια στην προσέλκυση και την ικανοποίηση των τουριστών.  

 

Λέξεις - κλειδιά: Κίνητρα τουριστών, είδος διακοπών, διαφορές εθνικοτήτων.  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Υφαντίδου, Γ., Γουλιμάρης, Δ., & Ζιουμπιλούδη, Α. 

 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Εισαγωγή 
 

Οι διακοπές, το ταξίδι και οι δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής αποτελούν σημαντικό κομμάτι 

της ζωής των ατόμων με αναπηρία ως μέσο απόδρασης από την καθημερινότητα, ενίσχυσης των 

οικογενειακών δεσμών, προαγωγής της υγείας, ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και της 

ανεξαρτησίας. Έρευνες έδειξαν ότι τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) συναντούν πολλά εμπόδια στη 

συμμετοχή τους σε δραστηριότητες άσκησης και αναψυχής λόγω της έλλειψης προσβάσιμων 

προορισμών, εγκαταστάσεων, μέσων μεταφοράς, κατάλληλης πληροφόρησης και των εμποδίων 

στην επικοινωνία και συμπεριφορά, αλλά συχνά συναντούν εμπόδια και στην εύρεση προσιτής και 

προσβάσιμης διαμονής. Σύμφωνα με τους Buhalis και Darcy (2011), προσβάσιμος τουρισμός είναι 

μία μορφή τουρισμού που επιτρέπει στους ανθρώπους με ανάγκες πρόσβασης, περιλαμβανομένης 

της κινητικότητας, όρασης, ακοής και γνωστικών διατάσεων πρόσβασης, να λειτουργούν με 

ανεξαρτησία, ισότητα και αξιοπρέπεια όσον αφορά στον τουρισμό. 

 

Η αναπηρία δημιουργεί μοναδικές προκλήσεις και μπορεί να επηρεάσει την συμμετοχή σε πολλές 

δραστηριότητες. Ο τουρισμός είναι μία από αυτές αφού απαιτεί σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές 

δυνατότητες, οι οποίες συχνά επηρεάζονται σημαντικά ή περιορίζονται από την ίδια την αναπηρία. 

Τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν πολλά πρακτικά και κοινωνικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την πλήρη 

συμμετοχή τους στον τομέα του τουρισμού, η οποία περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από την απλή 

αγορά ενός εισιτηρίου, την κράτηση δωματίου, ή την πληρωμή ενός τουριστικού πακέτου, όχι μόνο 

πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια, ενός ταξιδιού. Πράγματι, μερικές φορές πρόκειται για ένα δύσκολο 

προσωπικό ταξίδι (Yau et al., 2004). 

 

Ένα μεγάλο μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας αναλύει τα εμπόδια που βιώνουν τα ΑμεΑ σε σχέση 

με δραστηριότητες τουρισμού, άθλησης και αναψυχής, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως: α) στην 

προσβασιμότητα, β) στα μέσα μεταφοράς, γ) στο οικονομικό κόστος, δ) στην έλλειψη κατάλληλης 

πληροφόρησης και ε) στην συμπεριφορά των ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο 

(Blichfeldt & Nicolaisen, 2011; Burns et al., 2009; Shaw & Coles, 2004; Yau, McKercher & Packer, 

2004). 

 

Σε έρευνά του ο Darcy (2010) διερεύνησε τα κριτήρια που οι τουρίστες με αναπηρία θεωρούν 

σημαντικά για την επιλογή μίας διαμονής και τις προτιμήσεις τους όσον αφορά στην πρόσβαση στην 

πληροφόρηση. Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα με κινητική αναπηρία, με αισθητηριακές αναπηρίες 

(όρασης και ακοής), με πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και άτομα με γνωστικές δυσκολίες, που ήταν 

χρήστες προσβάσιμων δωματίων. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν την σημασία της πληροφόρησης, με 

τα κριτήρια πρόσβασης στο υπνοδωμάτιο και στο μπάνιο να θεωρούνται πολύ σημαντικά. Επιπλέον, 

η έρευνα έδειξε ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση επιτρέπει στα ΑμεΑ να ενημερώνονται για τις 

επιλογές τους, ειδικά για το εάν η διαμονή είναι κατάλληλη για τις δικές τους ανάγκες. Συνεπώς, οι 

αρνητικές εμπειρίες επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις και τα αποτρέπει από ένα ταξίδι που θα τους 

προκαλέσει στρες και άγχος. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί να ειπωθεί ότι η συμμετοχή των ΑμεΑ στον αθλητικό 

τουρισμό βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην προσβασιμότητα, η έλλειψη της οποία λειτουργεί ως 

εμπόδιο, αναστέλλοντας την όποια τους επιθυμία για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού.  

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των διαστάσεων προσβασιμότητας των 

ξενοδοχείων και των αθλητικών τους εγκαταστάσεων όσον αφορά στους αθλητικούς τουρίστες με 

αναπηρία.  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 81 ΑμεΑ αθλητικοί τουρίστες με κινητικές και αισθητηριακές 

αναπηρίες (ακοής ή όρασης), άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 18 – 60+ χρονών. Ο αριθμός αυτός είναι 

μικρός, αλλά αναλογικός του πληθυσμού των ΑμεΑ. Σύμφωνα με τους Σιώμκο και Βασιλικοπούλου 

(2005) ο αριθμός των συμμετεχόντων σε μία έρευνα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι 

η φύση του δείγματος, οι σκοποί της έρευνας, ο αριθμός των παραγόντων που μπορούν να εξαχθούν 

από την ανάλυση, κλπ. 

 

Όργανο μέτρησης: Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το 

οποίο αποτελούνταν από: α) την κλίμακα Accessible Tourism Accommodation Survey – ATAS 

(Darcy, 2010), που αφορά στις ανάγκες διαμονής των ατόμων με αναπηρία με βάση την 

προσβασιμότητα, β) την κλίμακα ανθρώπινων αναγκών της Τυπολογίας Τουριστών (Tourist Roles 

Preference Scale) (Gibson & Yiannakis, 2002), γ) τμήμα 24 ερωτήσεων που αφορούσε σε αθλητικές 

δραστηριότητες για ΑμεΑ και δ) τμήμα 10 ερωτήσεων που αφορούσαν σε δημογραφικά στοιχεία και 

σε συγκεκριμένη προτίμηση προορισμού.  

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις πόλεις της Βόρειας 

Ελλάδας, όπου διοργανώθηκαν αθλητικά γεγονότα από τον Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο του 

2013.  

 

Στατιστική ανάλυση: Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS. Η εξέταση 

της δομικής εγκυρότητας των δύο μερών του ερωτηματολογίου έγινε μέσω της παραγοντικής 

ανάλυσης. Για να ελεγχθεί η ισχύς της κλίμακας χαρακτηριστικών διαμονής ATAS, για τις 64 

μεταβλητές των χαρακτηριστικών διαμονής των τουριστών για όλο το δείγμα χρησιμοποιήθηκε η 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση με την μέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (principal 

components analysis) και στη συνέχεια ακολούθησε η κάθετη περιστροφή των αξόνων (varimax 

rotation). Ο αριθμός των παραγόντων καθορίστηκε με το κριτήριο ότι οι ιδιοτιμές έπρεπε να είναι 

μεγαλύτερες του 1.00. Η μικρότερη φόρτιση που χρησιμοποιήθηκε για να διαμοιραστούν οι 

ερωτήσεις στους παράγοντες ήταν 0.30. Για να επιβεβαιωθούν οι παράγοντες του Darcy (2010) και 

στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες και επιβεβαιώθηκαν και οι έξι 

παράγοντες που εξηγούσαν το 59,149% της συνολικής διακύμανσης. Οι παράγοντες αυτοί στην 

ελληνική γλώσσα είναι οι εξής: 1) Βασική Κινητικότητα, 2) Ακοή και Όραση (Επικοινωνία), 3) 

Περιπατητικότητα (ιατρικός όρος που αναφέρεται στην απόσταση που μπορεί να περπατήσει ένας 

ασθενής χωρίς βοήθεια ή μπαστούνι [Γαροπούλου, 2012]), 4) Υπηρεσίες και Ασφάλεια, 5) Ανέσεις / 

Παροχές και 6) Συμπληρωματική / Επιπρόσθετη Κινητικότητα 

 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και των έξι παραγόντων που αφορούσαν στα χαρακτηριστικά 

διαμονής υπολογίστηκε ο συντελεστής a του Cronbach, ο οποίος βρέθηκε υψηλός σε όλους τους 
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παράγοντες (a = .903, .850, .875, .863, .895 και .925 αντίστοιχα). Τέλος, για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας ολόκληρης της κλίμακας (τις 64 μεταβλητές που αφορούσαν στα χαρακτηριστικά 

διαμονής) υπολογίστηκε ο συντελεστής a του Cronbach, ο οποίος βρέθηκε ιδιαίτερα υψηλός (a = 

.968).  

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Τα ΑμεΑ κατηγοριοποίησαν τις 64 μεταβλητές ως προς την σημαντικότητα για τους ίδιους. Στον 

πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μεταβλητές με μέσο όρο πάνω από 4 στην 5βάθμια κλίμακα. 

 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι των σημαντικότερων μεταβλητών προσβασιμότητας σε ξενοδοχείο και στις 

αθλητικές του εγκαταστάσεις. 

 

Μεταβλητές Μ.Ο. 

Συνεχόμενη προσβάσιμη διαδρομή σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους 

(αίθουσες, εγκαταστάσεις συνεδρίων, γυμναστήριο και πισίνα) 

 

4.47 

Ειδικές προσπελάσιμες θέσεις στάθμευσης 4.43 

Προσβάσιμα δωμάτια που προσφέρουν ισότιμο επίπεδο άνεσης και αναψυχής 

όπως τα μη προσβάσιμα δωμάτια 

 

4.31 

Εκπαιδευμένο προσωπικό στο να βοηθάει τα άτομα με αναπηρία 4.30 

Είσοδος ντους προσαρμοσμένη για ΑμεΑ (μη ανυψωμένες άκρες) 4.28 

Χώροι που επιτρέπουν την άνετη κυκλοφορία και τους ελιγμούς ανάμεσα 

στους τοίχους, τα έπιπλα και τον λοιπό εξοπλισμό στα δωμάτια 

 

4.27 

Πισίνα με προδιαγραφές πρόσβασης 4.25 

Αθλητισμός/προγράμματα αναψυχής που επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία 

να συμμετάσχουν 

 

4.20 

Αντιολισθητικό πάτωμα μπάνιου 4.19 

Βοήθεια μετακίνησης των αποσκευών από και προς το δωμάτιο 4.16 

Κατάλληλος αθλητικός εξοπλισμός για άτομα με αναπηρίες  4.15 

Προσβάσιμο γυμναστήριο 4.12 

Ελεύθερος χώρος κυκλοφορίας και από τις δύο πλευρές μεταξύ της τουαλέτας 

και του τοίχου/πόρτας ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά 

 

4.10 

Κουμπί έκτακτης ανάγκης στο μπάνιο 4.09 

Υπηρεσίες δωματίου (room service) 4.07 

Θετική στάση εξυπηρέτησης πελατών 4.06 

Εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές φυσικής κατάστασης, που βοηθούν τα άτομα με 

αναπηρία να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες /προγράμματα 

αναψυχής 

 

 

4.04 

Ράγες πιασίματος στο μπάνιο και στις τουαλέτες (800-810 χιλιοστά) 4.01 

Είσοδος που προσφέρει ανεξάρτητη πρόσβαση (αυτόματες πόρτες) 4.01 

  

Συμπέρασμα  
 

Οι μεταβλητές που προσδιόρισε η έρευνα ως πολύ σημαντικές πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους 

ξενοδόχους κατά τον σχεδιασμό ή την ανακαίνιση των εγκαταστάσεών τους ώστε να απαλείψουν τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ  

 

Τζέτζης, Γ., & Παγώνη, Ε. 

 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Η έρευνα στον χώρο των ανασταλτικών παραγόντων μπορεί να συνεισφέρει: α) στην προαγωγή της 

άσκησης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, β) στην καλύτερη λειτουργία των 

δημόσιων αθλητικών οργανισμών και των ιδιωτικών γυμναστηρίων και γ) στην κατανόηση της 

συμπεριφοράς των μελών των γυμναστηρίων και των παραγόντων που τους εμποδίζουν να 

ασκηθούν. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τους ανασταλτικούς παράγοντες και 

τους παράγοντες αφοσίωσης πελατών γυμναστηρίων που συμμετέχουν σε ψυχοσωματικά 

προγράμματα (π.χ., yoga, pilates) ή άλλα προγράμματα άσκησης (π.χ., βάρη).  

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 200 άτομα που ασκούνταν σε χώρους ιδιωτικών γυμναστηρίων, τα οποία 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν: α) τους ανασταλτικούς παράγοντες (constraints), 

β) τους παράγοντες εμπλοκής τους (Alexandris, Du, Funk, & Theodorakis, 2016) και γ) τους 

παράγοντες για την πρόθεση συμμετοχής (Tzetzis, Alexandris, & Kapsampeli, 2014). Για την 

διερεύνηση της επιρροής των ανασταλτικών παραγόντων έγινε ανάλυση παλινδρόμησης στις 

διαστάσεις της εμπλοκής (ελκυστικότητα, κεντρικότητα και αυτοέκφραση), της πρόθεσης 

συμμετοχής και της τελικής συμμετοχής.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

μεταβλητές της εμπλοκής και την πρόθεση συμμετοχής στο γυμναστήριο είναι τα εμπόδια της 

έλλειψης χρόνου και ενδιαφέροντος, ακολουθούμενα από τα εμπόδια της έλλειψης γνώσης, τα 

φυσιολογικά εμπόδια και την προσβασιμότητα. Η τελική συμμετοχή φάνηκε ότι επηρεάζεται από 

τους παράγοντες της ελκυστικότητας της εμπλοκής και της πρόθεσης συμμετοχής. Επίσης, 

συγκρίθηκαν με Anova και t-test οι διαστάσεις των ανασταλτικών παραγόντων ως προς τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα, την αθλητική τους εμπειρία και το 

είδος των προγραμμάτων που συμμετέχουν, όπου σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς το 

φύλο, την αθλητική εμπειρία και το είδος των προγραμμάτων.  

 

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να αξιολογήσουν τα κίνητρα επιλογής των προγραμμάτων 

άσκησης, ώστε να δημιουργηθεί μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της συμπεριφοράς των 

συμμετεχόντων στην άσκηση. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Ανασταλτικοί παράγοντες, εμπλοκή, πρόθεση συμμετοχής, yoga, pilates, άσκηση. 
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Δαλκυριάδης, Χ., Υφαντίδου, Γ., Γουλιμάρης, Δ., & Κώστα, Γ. 

 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες που επιδιώκουν να διερευνήσουν και 

να κατανοήσουν τους λόγους που οδηγούν τα άτομα στο να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους 

ασχολούμενοι με δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής (Φουσκαρίνης, Κώστα, & Υφαντίδου, 

2007; Υφαντίδου, Ματσούκα, Κώστα, & Καμπίτσης, 2010). Τα οφέλη που αποκομίζει ο κάθε  

άνθρωπος από την συμμετοχή του στον αθλητισμό θεωρούνται μείζονος σημασίας και για αυτό 

πρέπει κατά τον σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης στα γυμναστήρια να λαμβάνονται υπόψη οι 

ανάγκες όλων των κοινωνικών ομάδων. Έτσι, ο υπεύθυνος κάθε γυμναστηρίου οφείλει να λαμβάνει 

υπόψη το προφίλ των πελατών που θέλει να προσελκύσει (Φακριάδου, Υφαντίδου, Κώστα, 

Μαυρομμάτης, & Λάιος, 2009). 

 

Η ποιότητα των υπηρεσιών, η ικανοποίηση των πελατών και η προσήλωση σε ένα γυμναστήριο 

προκαλούν σημαντικό ενδιαφέρον στους ερευνητές του αθλητικού μάρκετινγκ (Costa, Tsitskari, 

Tzetzis, & Goudas, 2004; Alexandris, Douka, & Balaska, 2012; Alexandris, Dimitriadis, & Kasiara, 

2001). Η ποιότητα των υπηρεσιών απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους ιδιοκτήτες 

γυμναστηρίων, οι οποίοι προσπαθούν όχι μόνο να διατηρούν τους πελάτες τους, αλλά και να τους 

αυξάνουν. Για να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αυξηθούν τα έσοδα των 

γυμναστηρίων χρειάζεται να οριστεί η ποιότητα ως βασικός στόχος της διοίκησης (Theodorakis, 

Kambitsis, Laios, & Koustelios, 2001).  

 

Έχοντας στο μυαλό τους συγκεκριμένες προσδοκίες και αντιλήψεις, οι καταναλωτές διαμορφώνουν 

την συμπεριφορά τους απέναντι στις υπηρεσίες. Οι Theodorakis, Afthinos και Nassis (2005) σε 

έρευνα τους σε αθλητικά κέντρα στην Ελλάδα διαπίστωσαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων επιθυμεί το πρόγραμμα άσκησης να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις επιθυμίες 

του. Υπάρχουν ποικίλα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν τον τύπο του κάθε πελάτη, όπως 

για παράδειγμα το οικονομικό του επίπεδο, το κοινωνικό του επίπεδο, το επάγγελμά του, η μόρφωση 

που έχει λάβει στην ζωή του, η πρότερη ενασχόληση με τον αθλητισμό, η ηλικία του και η 

οικογενειακή του κατάσταση. Οι περισσότερες μελέτες για τα προγράμματα άθλησης στην Ελληνική 

επικράτεια εξετάζουν την σπουδαιότητα των αθλητικών κέντρων λαμβάνοντας υπόψη τους τα 

δημογραφικά στοιχεία, καθώς επίσης και τα κίνητρα που ωθούν τους πελάτες για να προσέλθουν σε 

αυτά (Theodorakis, Afthinos, & Nassis, 2005).  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το προφίλ των ασκούμενων και η ποιότητα των 

υπηρεσιών στα ιδιωτικά γυμναστήρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 220 άτομα (113 άνδρες και 107 γυναίκες) διαφόρων 

ηλικιών που ήταν μέλη σε ιδιωτικά γυμναστήρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  
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Όργανο μέτρησης: Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

των Alexandris, Douka, & Balaska (2012), το οποίο έχει επανειλημμένα χρησιμοποιηθεί σε 

Ελληνικό πληθυσμό και έχει επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του. Οι απαντήσεις στις 

μεταβλητές δίνονταν μέσω μίας 7-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 

= συμφωνώ απόλυτα). Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε και 13 δημογραφικές ερωτήσεις κλειστού 

τύπου.  

 

Ανάλυση δεδομένων: Για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου έγινε η ανάλυση 

Cronbach a, ο οποίος βρέθηκε ότι ήταν 0,890 (>0,7) για όλες τις 40 ερωτήσεις.  Ο ίδιος συντελεστής 

υπολογίστηκε για την αξιοπιστία και των πέντε παραγόντων που αφορούσαν στην ποιότητα 

υπηρεσιών στα γυμναστήρια. Επιπρόσθετα, η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες επιβεβαίωσε τους 

πέντε παράγοντες που εξηγούσαν το 75,145% της συνολικής διακύμανσης (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Αξιοπιστία 5 παραγόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν 18-30 χρονών (35%), ενώ ακολουθούσαν οι 

ηλικίες 31-40 (24,5%), 50+ (14,7%), 41-50 (14,1%) και <18 χρονών (10,9%). Το 39,1% ήταν 

άγαμοι, το 21,4% παντρεμένοι με 2 παιδιά, το 14,1% παντρεμένοι με ένα παιδί, το 8,6% παντρεμένοι 

χωρίς παιδιά, το 6,4% παντρεμένοι με 3 παιδιά, το 5% χωρισμένοι, το 2,3% παντρεμένοι με 4-6 

παιδιά και το 1,4% ήταν χήροι. Όσον αφορά στο επάγγελμά τους, 50 άτομα ήταν ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, 48 ελεύθεροι επαγγελματίες, 43 δημόσιοι υπάλληλοι, 34 φοιτητές – μαθητές, 29 

συνταξιούχοι, 13 άνεργοι και 3 αγρότες. Όσον αφορά στο μορφωτικό τους επίπεδο, το 47,7% ήταν 

απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, το 34,5% είχε τελειώσει το γυμνάσιο ή το λύκειο, το 9,1% ήταν απόφοιτοι ΙΕΚ 

ή κολλεγίου, το 5,9% ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού, το 1,4% είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό, ενώ 

ίδιο ποσοστό ήταν κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. Αναφορικά με την εικόνα που έχουν οι ασκούμενοι 

για τον εαυτό τους, το 59,5% έβλεπε τον εαυτό του ως φυσιολογικό, το 25,9% ως αδύνατο και το 

14,5% ως υπέρβαρο. Το 28,6% δήλωσε ότι επισκέπτεται το γυμναστήριο για λόγους υγείας, το 

23,6% για λόγους εμφάνισης, το 18,2% για αθλητισμό και αναψυχή, το 6,4% για αποκατάσταση και 

το 5% λόγω προβλημάτων βάρους. Η αφοσίωσή τους για το γυμναστήριο που επισκέπτονται 

διαμορφώνεται ως εξής: η πλειοψηφία (57,3%) πηγαίνουν στο ίδιο γυμναστήριο 1-3 χρόνια, το 

33,2% 4-6 χρόνια και το 9,5% 7-10 χρόνια. Κρίνοντας την ποικιλία προγραμμάτων, το 84,4% έχει 

θετική άποψη καθώς είπαν πως η ποικιλία είναι αρκετή έως πάρα πολύ μεγάλη. Αντίστοιχα, το 

87,7% έχει θετική άποψη για την ποικιλία οργάνων στο γυμναστήριο που πηγαίνουν. 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Η πλειοψηφία δήλωσε πως εργάζεται 3-4 φορές την εβδομάδα, οπότε έχουν ελεύθερο χρόνο για να 

γυμναστούν στα γυμναστήρια του Δήμου τους. Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα άτομα 

περνούν αρκετό χρόνο στο γυμναστήριο (η πλειοψηφία πηγαίνει πάνω από τρεις φορές την 

Παράγοντες Cronbach's a Μεταβλητές  

Εγκαταστάσεις 0,84 6 

Προσωπικό 0,95 6 

Ανταπόκριση 0,92 4 

Αξιοπιστία 0,90 4 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 0,93 6 
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εβδομάδα), συμφωνώντας με παλαιότερη έρευνα των Φακριάδου, Υφαντίδου, Κώστα, Μαυρομμάτη 

και Λάιου (2009). Η διαπίστωση αυτή έρχεται, ίσως, σε ελαφρά αντίθεση με την βιβλιογραφία, η 

οποία υποστηρίζει πως ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί μεν ένα σημαντικό παράγοντα, αλλά η 

γυμναστική δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ενδιαφερόντων των ατόμων που τον 

διαθέτουν (Alexandris και συν., 2001). Τα χαρακτηριστικά των γυμναστηρίων διαμορφώνουν την 

σειρά προτεραιότητας στις προτιμήσεις των ασκουμένων και  ορίζουν τον βαθμό στον οποίο 

ανταπεξέρχονται στις διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν. Συνεπώς, για να 

καταστεί επικερδές ένα ιδιωτικό γυμναστήριο οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες που θα το 

διαφοροποιούν από τα άλλα και θα ικανοποιούν τους πελάτες του. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ & ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ «ΤΑΥΤΙΣΗΣ»  

ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ - ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ 

 

Γιαμούζης, Α., Τσίτσκαρη, Ε., Γουλιμάρης, Δ., & Υφαντίδου, Γ. 

 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Ο χορός είναι από τους αρχαιότερους τρόπους έκφρασης των ανθρώπινων συναισθημάτων. Τα 

οφέλη της συμμετοχής σε χορευτικούς συλλόγους είναι συναισθηματικά, ψυχολογικά και 

φυσιολογικά, καθώς όλοι συμμετέχουν χωρίς ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα προωθείται η 

συλλογικότητα. Οι Heere και James (2007) ορίζουν την ταύτιση ως την έκταση με την οποία τα 

άτομα αναπτύσσουν την αίσθηση του «ανήκω» σε μία συγκεκριμένη ομάδα, την οποία θεωρούν ως 

μία προέκταση του εαυτού και αναπτύσσουν μία αίσθηση κοινής κοινωνικής ταυτότητας με τα άλλα 

μέλη της -χαρακτηριστικά που βιβλιογραφικά φαίνεται να αναπτύσσονται και κατά την συμμετοχή 

σε χορευτικούς συλλόγους.  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί αν και κατά πόσο το μοντέλο της «ταύτισης με την 

ομάδα», που έχει επανειλημμένα ερευνηθεί και επιβεβαιωθεί σε πληθυσμούς φιλάθλων, μπορεί να 

προσαρμοστεί και να αξιοποιηθεί προκειμένου να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους 

συμμετέχοντες χορευτικών συλλόγων, παραδοσιακών και λάτιν.   

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 164 μέλη παραδοσιακών χορευτικών συλλόγων και 153 μέλη σχολών 

χορού λάτιν της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (n =  317). Βασική προϋπόθεση για την 

συμμετοχή στην έρευνα ήταν να είναι μέλη στον σύλλογο / σχολή για τουλάχιστον ένα χρόνο. Για 

την εξέταση της ταύτισης με την ομάδα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Team Identification 

Scale (TIS) των Dimmock και Grove (2006), το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και έχει 

επιβεβαιωθεί από τον Θεοδωράκη (2010). Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τρείς διαστάσεις: 

α) την Γνωστική, με τρεις μεταβλητές (π.χ. Θεωρώ το χορευτικό μου σύλλογο/σχολή ως κομμάτι του 

εαυτού μου), β) την Αυτοαξιολόγηση, με τρεις μεταβλητές (π.χ. Είμαι περήφανος που είμαι μέλος του 

χορευτικού μου συλλόγου/σχολής) και γ) την Εκτίμηση, με τρεις μεταβλητές (π.χ. Γενικά ο κόσμος 

έχει θετική άποψη για το χορευτικό μου σύλλογο/σχολή). Όλες οι απαντήσεις δίνονταν μέσω μίας 7-

βάθμιας κλίμακας τύπου Likert. Ζητήθηκε η άποψη πέντε ειδικών του αθλητικού μάρκετινγκ και 

δασκάλων χορευτικών συλλόγων αναφορικά με την προσαρμογή του ερωτηματολογίου σε 

πληθυσμό χορευτών. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 60 χορευτές, από τους οποίους οι μισοί 

ήταν μέλη χορευτικών συλλόγων και οι άλλοι μέλη σχολών λάτιν. Όσοι συμπλήρωσαν πιλοτικά το 

ερωτηματολόγιο εξαιρέθηκαν από το τελικό δείγμα της έρευνας. Πραγματοποιήθηκε διερευνητική 

παραγοντική ανάλυση και αναλύσεις αξιοπιστίας, από τις οποίες προέκυψαν οι τρεις αυτούσιες 

διαστάσεις της Ταύτισης με την ομάδα: α) η Γνωστική (a = .805), β) η Αυτό-αξιολόγηση (a = .887) και 

Εκτίμηση (a = .858).  

 

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι το μοντέλο της ταύτισης μπορεί πράγματι να αξιοποιηθεί σε 

συμμετέχοντες σε συλλόγους παραδοσιακών χορών και σχολών λάτιν και να αποτελέσει ένα 

χρήσιμο εργαλείο ουσιαστικής κατανόησης του καταναλωτή σχετικών υπηρεσιών. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Παραδοσιακός χορός, λάτιν, συμμετέχων, ταύτιση με την ομάδα. 
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ΜΠΟΡΕΙ Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ 

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ / ΣΧΟΛΗ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ; 

  

Γιαμούζης, Α., Γουλιμάρης, Δ., Τσίτσκαρη, Ε., & Υφαντίδου, Γ. 

 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Ο χορός είναι από τους αρχαιότερους τρόπους έκφρασης των ανθρώπινων συναισθημάτων. Τα 

οφέλη της συμμετοχής σε χορευτικούς συλλόγους είναι συναισθηματικά, ψυχολογικά και 

φυσιολογικά, καθώς οι συμμετέχοντες ασκούνται χωρίς ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα ενθαρρύνεται  

η συλλογικότητα. Οι Heere και James (2007) ορίζουν την ταύτιση ως την έκταση με την οποία τα 

άτομα αναπτύσσουν την αίσθηση του «ανήκω» σε μία συγκεκριμένη ομάδα, την οποία θεωρούν ως 

μία προέκταση του εαυτού και αναπτύσσουν μία αίσθηση κοινής κοινωνικής ταυτότητας με τα άλλα 

μέλη της - χαρακτηριστικά που βιβλιογραφικά φαίνεται να αναπτύσσονται και κατά την συμμετοχή 

σε χορευτικούς συλλόγους.  

 

Εφόσον διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο της ταύτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χορευτές σκοπός 

της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί αν και κατά πόσο το μοντέλο της «ταύτισης με την ομάδα» 

μπορεί να προβλέψει την ικανοποίησή τους από την σχολή στην οποία συμμετέχουν. Επιπλέον 

στόχος ήταν να μελετήσει τον τρόπο που αξιολογούν τις διαστάσεις της ταύτισης, ανάλογα με το αν 

αποτελούν μέλη παραδοσιακών ή σχολών λάτιν. 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 164 μέλη παραδοσιακών χορευτικών συλλόγων και 153 μέλη σχολών 

χορού λάτιν της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (n =  317). Βασική προϋπόθεση για την 

συμμετοχή στην έρευνα ήταν να είναι μέλη στον σύλλογο / σχολή για τουλάχιστον ένα χρόνο. Για 

την εξέταση της ταύτισης με την ομάδα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Team Identification 

Scale (TIS) των Dimmock και Grove (2006), το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και έχει 

επιβεβαιωθεί από τον Θεοδωράκη (2010). Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από τρείς διαστάσεις: 

α) την Γνωστική, με τρεις μεταβλητές (π.χ. Θεωρώ το χορευτικό μου σύλλογο/σχολή ως κομμάτι του 

εαυτού μου), β) την Αυτοαξιολόγηση, με τρεις μεταβλητές (π.χ. Είμαι περήφανος που είμαι μέλος του 

χορευτικού μου συλλόγου/σχολής) και γ) την Εκτίμηση, με τρεις μεταβλητές (π.χ. Γενικά ο κόσμος 

έχει θετική άποψη για το χορευτικό μου σύλλογο/σχολή). Οι απαντήσεις δίνονταν μέσω μίας 7-

βάθμιας κλίμακας τύπου Likert. Ζητήθηκε η άποψη πέντε ειδικών του αθλητικού μάρκετινγκ και 

δασκάλων χορευτικών συλλόγων αναφορικά με την προσαρμογή του ερωτηματολογίου σε 

πληθυσμό χορευτών. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 60 χορευτές, από τους οποίους οι μισοί 

ήταν μέλη χορευτικών συλλόγων και οι άλλοι μισοί μέλη σχολών λάτιν, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από 

το τελικό δείγμα της έρευνας. Πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση και 

αναλύσεις αξιοπιστίας, από τις οποίες προέκυψαν οι τρεις αυτούσιες διαστάσεις της Ταύτισης με την 

ομάδα: η Γνωστική (a = .805), η Αυτό-αξιολόγηση (a = .887) και η Εκτίμηση (a = .858).  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μοντέλο της «ταύτισης με την ομάδα» μπορεί να προβλέψει την 

ικανοποίησή τους από την σχολή στην οποία συμμετέχουν. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν θετικά 

την ταύτισή τους με τους συλλόγους χορού, με τους χορευτές παραδοσιακών χορών να αξιολογούν 

καλύτερα όλες τις διαστάσεις της ταύτισής τους με τον σύλλογο από ότι οι χορευτές λάτιν.   

 

Λέξεις - κλειδιά: Παραδοσιακός χορός, λάτιν, συμμετέχων, ταύτιση με την ομάδα. 
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Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ – ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΩΝ  

 

Πετροπούλου, Ι., Τσίτσκαρη, Ε., Γουλιμάρης, Δ., & Υφαντίδου, Γ. 

 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Ως δραστηριότητα αναψυχής ο χορός έχει προσελκύσει πληθώρα συμμετεχόντων τις τελευταίες 

δεκαετίες, γεγονός που προκάλεσε το ενδιαφέρον των ερευνητών για την μελέτη και την κατανόηση 

της συμπεριφοράς αυτών. Η μελέτη της ανάμειξης με μία χορευτική δραστηριότητα αποτελεί 

ενδιαφέρουσα και σημαντική παράμετρο της κατανόησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των 

καταναλωτών, των στάσεών τους, των μελλοντικών τους προθέσεων, αλλά και της εν γένει 

συμπεριφοράς τους.  

 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί: α) η ανάμειξη με βάση τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία) των συμμετεχόντων σε μαθήματα ευρωπαϊκών – λάτιν χορών, με 

βάση μεταβλητές χρήσης της υπηρεσίας (χρόνος και συχνότητα) και β) η κατηγοριοποίηση των 

πελατών μέσω της ανάμειξής τους με την δραστηριότητα. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 128 

ενήλικοι συμμετέχοντες σε μαθήματα ευρωπαϊκών – λάτιν χορών, κυρίως γυναίκες (78,1%), 

διαφόρων ηλικιών. Η έννοια της ανάμειξης αξιολογήθηκε με την κλίμακα των Kyle, Graefe, 

Manning και Bacon (2004), αποτελούμενη από τρεις διαστάσεις: α) Αυτό-έκφραση (με 4 μεταβλητές, 

π.χ. Όταν συμμετέχω σε μαθήματα ευρωπαϊκών – λάτιν χορών μπορώ να είμαι πραγματικά ο εαυτός 

μου), β) Κεντρικότητα (με 5 μεταβλητές, π.χ. Οι περισσότεροι από τους φίλους μου έχουν κάποια 

σχέση με την δραστηριότητα των ευρωπαϊκών – λάτιν χορών) και γ) ελκυστικότητα (με 6 μεταβλητές, 

π.χ. Απολαμβάνω πραγματικά την συμμετοχή μου στους ευρωπαϊκούς – λάτιν χορούς). Το 

ερωτηματολόγιο περιελάβανε και ερωτήσεις για το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια συμμετοχής στην 

σχολή, την συχνότητα και τον χρόνο συμμετοχής την εβδομάδα .  

 

Πραγματοποιήθηκαν independent samples t-test, αναλύσεις διακύμανσης και cluster analysis, με την 

ανάμειξη ως παράγοντα κατηγοριοποίησης των συμμετεχόντων στην έρευνα. Στατιστικά σημαντικές 

διαφορές προέκυψαν μόνο στην περίπτωση του φύλου, με τους άνδρες, μάλιστα, να αξιολογούν πιο 

θετικά τον παράγοντα ελκυστικότητα σε σχέση με τις γυναίκες. Η K-means Cluster analysis υπέδειξε 

την ύπαρξη δύο σχεδόν ισάριθμων ομάδων ανάμειξης: α) αυτής που παρουσιάζει υψηλή εμπλοκή με 

τους ευρωπαϊκούς – λάτιν χορούς (υψηλά εμπλεκόμενοι: n=61), που χαρακτηρίζεται από μέτρια 

προς υψηλή αξιολόγηση όλων των διαστάσεων της ανάμειξης και β) αυτής που  παρουσιάζει 

σχετικά χαμηλή εμπλοκή με τους ίδιους χορούς (μέτρια εμπλεκόμενοι: n=67), που χαρακτηρίζεται 

από μέτρια προς χαμηλή εμπλοκή με τους ευρωπαϊκούς - λάτιν χορούς. Από την πλευρά του 

μάρκετινγκ σχέσεων η διαχείριση των διαφορετικών ομάδων πελατών είναι κάτι που πρέπει να 

μελετηθεί περαιτέρω και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα - προτάσεις.   

 

Λέξεις - κλειδιά: Ανάμειξη, τμηματοποίηση καταναλωτών, ευρωπαϊκοί - λάτιν χοροί. 
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ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ - ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΟΥΣ  

ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥΣ; 

 

Πετροπούλου, Ι., Γουλιμάρης, Δ., Τσίτσκαρη, Ε., & Υφαντίδου, Γ. 

 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας αυτής ήταν να μελετήσει αν και κατά πόσο η ανάμειξη (involvement) 

των ατόμων σε ευρωπαϊκούς και λάτιν χορούς μπορεί να προβλέψει την ικανοποίησή τους από την 

σχολή χορού που συμμετέχουν και την αφοσίωσή τους σε αυτήν. Στην έρευνα συμμετείχαν 128 

ενήλικοι που παρακολουθούσαν μαθήματα ευρωπαϊκών και λάτιν χορών, κυρίως γυναίκες (78,1%), 

διαφόρων ηλικιών.  

 

Η έννοια της ανάμειξης αξιολογήθηκε με την κλίμακα των Kyle, Graefe, Manning και Bacon (2004), 

η οποία αποτελείται από τρεις διαστάσεις: α) Αυτό-έκφραση (με 4 μεταβλητές, π.χ. Όταν συμμετέχω 

σε μαθήματα ευρωπαϊκών και λάτιν χορών μπορώ να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου), β)  

Κεντρικότητα (με 5 μεταβλητές, π.χ. Οι περισσότεροι από τους φίλους μου έχουν κάποια σχέση με τη 

δραστηριότητα των ευρωπαϊκών και λάτιν χορών) και γ) Ελκυστικότητα (με 6 μεταβλητές, π.χ. 

Απολαμβάνω πραγματικά την συμμετοχή μου στους ευρωπαϊκούς και λάτιν χορούς). Η ικανοποίηση 

αξιολογήθηκε με μία μεταβλητή (Συνολικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την συμμετοχή σας στα 

μαθήματα ευρωπαϊκών και λάτιν χορών της σχολής), ενώ η αφοσίωση αξιολογήθηκε με τρεις 

μεταβλητές (π.χ. Πόσο δύσκολο θα σας ήταν να σταματήσετε να συμμετέχετε στα μαθήματα 

ευρωπαϊκών και λάτιν χορών της σχολής σας). Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν μέσω μίας 5-βάθμιας 

κλίμακας Likert.  

 

Για να αξιολογηθεί η εσωτερική αξιοπιστία των διαστάσεων της έρευνας πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση αξιοπιστίας a του Cronbach. Όλοι οι παράγοντες παρουσίασαν υψηλή αξιοπιστία (a>.72). 

Επίσης, έγιναν αναλύσεις παλινδρόμησης με εξαρτημένους παράγοντες τις διαστάσεις: ικανοποίηση 

και αφοσίωση και ανεξάρτητες τις διαστάσεις της ανάμειξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

ικανοποίηση των συμμετεχόντων μπορεί να προβλεφθεί από την διάσταση αυτό-έκφραση της 

ανάμειξης και η αφοσίωσή τους από την διάσταση ελκυστικότητα.  

 

Προκειμένου οι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες των σχολών ευρωπαϊκών και λάτιν χορών να 

επιδιώξουν την ικανοποίηση των μελών τους και να αυξήσουν τον βαθμό αφοσίωσής τους θα πρέπει 

να εξυπηρετούν την ανάγκη τους να εκφραστούν μέσα από τον χορό και στην ανάγκη τους να 

βρίσκουν απόλαυση και ουσιαστική ευχαρίστηση μέσα από τη συμμετοχή τους, πράγμα που μπορεί 

να συμβεί με την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την ανάμειξή τους στα δρώμενα της σχολής.  

 

Λέξεις - κλειδιά: Ανάμειξη, αφοσίωση, ικανοποίηση, ευρωπαϊκοί - λάτιν χοροί. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

 

Τζέτζης, Γ. & Γρηγορίου,  Γ. 

 

ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Η διαδικασία λήψης μίας απόφασης για συμμετοχή σε κατασκήνωση είναι πολύ σύνθετη αφού 

εξαρτάται από διάφορες ψυχολογικές μεταβλητές. Η κατανόηση των σχέσεων μπορεί να βοηθήσει 

τους διοργανωτές των κατασκηνώσεων προκειμένου να σχεδιάσουν στρατηγικές για την ανάπτυξή 

τους. Σκοποί της παρούσας μελέτης ήταν: α) να  αξιολογηθούν η προοπτική και οι στρατηγικές 

ανάπτυξης των παιδικών κατασκηνώσεων στην Κύπρο και β) να διερευνηθεί η επιρροή των 

κινήτρων (Alexandris, Kouthouris, & Girgolas, 2007), της αφοσίωσης και των στάσεων στην 

ικανοποίηση (Alexandris, Dimitriadis, & Kasiara, 2001) και των προθέσεων συμπεριφοράς (Tzetzis, 

Alexandris, & Kapsampeli, 2014) στην απόφαση των κατασκηνωτών να συμμετέχουν στην 

κατασκήνωση.  

 

Για την συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με την χρήση 

ερωτηματολογίου τύπου Likert, όπου οι απαντήσεις δόθηκαν σε κλίμακα 1 - 5. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 212 παιδιά Δημοτικών Σχολείων 9 – 14 χρονών που συμμετείχαν σε κατασκηνώσεις 

παιδιών. Για την ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παράγοντες των κινήτρων «ψυχαγωγία» και «διαφυγή» 

συνεισέφεραν σημαντικά στην πρόβλεψη της αφοσίωσης, ενώ οι παράγοντες «αφοσίωση» και 

«στάσεις» συνεισέφεραν σημαντικά στην πρόβλεψη της ικανοποίησης. Για την πρόβλεψη της 

πρόθεσης επανάληψης της αγοράς συνεισέφεραν σημαντικά οι διαστάσεις των κινήτρων 

(«ψυχαγωγία», «συμμετοχή» και «διαφυγή») και η «αφοσίωση» και όχι οι στάσεις των 

καταναλωτών. Για την πρόβλεψη θετικής προφορικής επικοινωνίας συνεισέφεραν σημαντικά οι 

διαστάσεις των κινήτρων («ψυχαγωγία», «γονείς» και «διαφυγή») και η «αφοσίωση» και πάλι όχι οι 

στάσεις των κατασκηνωτών. Από τα αποτελέσματα προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα με 

θεωρητικό και πρακτικό ενδιαφέρον για τους διοργανωτές των κατασκηνώσεων.  

 

Λέξεις - κλειδιά: Παιδικές κατασκηνώσεις, συμμετοχή, λήψη απόφασης. 
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ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Νασούλας, Α., Γλυνιά, Ε., Ντόας, Τ., & Αλεξανδρής, Κ.  

 

ΤΕΦΑΑ  ΑΠΘ  

 

Περίληψη  

 

Η σκοποβολή είναι ένα τεχνικό άθλημα, με μεγάλη δημοτικότητα παγκοσμίως. Απαιτεί καλή 

τεχνική κατάρτιση και υψηλού βαθμού αυτοσυγκέντρωση. Καλλιεργεί την αντίληψη, την ακρίβεια, 

την δύναμη, την σταθερότητα και την ταχύτητα. Τα αγωνίσματα σκοποβολής διαφέρουν ως προς 

την απόσταση, το είδος του στόχου, το είδος του όπλου, την στάση του σκοπευτή, τον αριθμό των 

βολών και τον χρόνο μέσα στον οποίο ο σκοπευτής πρέπει να ρίξει τις βολές του. Ανεξάρτητα από 

την ηλικία τους άνδρες και γυναίκες μπορούν να αθληθούν όχι μόνο σε επίπεδο αναψυχής, αλλά και 

σε αγωνιστικό επίπεδο, αφού είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα τόσο των Ολυμπιακών, όσο και των 

Παραολυμπιακών Αγώνων.  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να περιγραφεί το προφίλ του αθλήματος στην Ελλάδα και να 

διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξής του σε αναψυχικό επίπεδο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 

τηλεφωνική επικοινωνία με τα ελληνικά σωματεία και διαδικτυακή αναζήτηση. Διαπιστώθηκε ότι 

στην Ελλάδα υπάρχουν 401 σκοπευτικά σωματεία, στα οποία είναι εγγεγραμμένα πάνω από 3.500 

ενεργά μέλη (72,9% άνδρες με Μ.Ο. ηλικίας τα 37,2 χρόνια και 27,1% γυναίκες με Μ.Ο. ηλικίας τα 

33,4 χρόνια).  

 

Η Ελληνική Ομοσπονδία Σκοποβολής διοργανώνει δύο φορές τον χρόνο σχολές εκπαιδευτών, με 

περίπου 100 απόφοιτους ανά σχολή, οι οποίοι είναι συνήθως στρατιωτικοί, αστυνομικοί, κυνηγοί, 

σκοπευτές αθλητές και αθλητές αναψυχής, κατά το 90% άνδρες. Μία ομάδα που διαμορφώνεται 

ακόμη είναι οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν με το 

σχολείο τους σε προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων σε πάρκα περιπέτειας, σε ημερήσιες 

εκδρομές σε αγροτουριστικά κέντρα (δασικά χωριά, λίμνη Πλαστήρα, ορεινή Πελοπόννησος) ή σε 

Μαθητιάδες.  

 

Κάθε χρόνο διοργανώνονται δεκάδες αγώνες στην χώρα με εκατοντάδες συμμετοχές. Σημαντική 

παρουσία έχει το άθλημα στην ορεινή Ελλάδα, αλλά κυρίως στη Νότια και Νησιωτική χώρα και σε 

περιοχές που διαθέτουν μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη και ταυτόχρονα ιστορικότητα. 

Προτείνεται η προώθηση του αθλήματος στις γυναίκες και μάλιστα σε γυναίκες εκπαιδεύτριες, σε 

άτομα με αναπηρίες, σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και σε όλα τα άτομα με ηλικία 

μεγαλύτερη των 12 χρόνων, καθώς βελτιώνει την αυτοπεποίθηση και τον αυτοέλεγχο. Το άθλημα θα 

μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω της τουριστικής βιομηχανίας (ξενοδοχεία,  τουριστικά 

κέντρα, κλπ.) σε συνδυασμό με άλλα αθλήματα, όπως είναι η ιππασία, η ξιφασκία και η τοξοβολία 

που ήδη καλλιεργούνται σε αρκετές τουριστικές περιοχές στην Ελλάδα. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Σκοποβολή, σκοπευτικά αθλήματα, αθλήματα αναψυχής, αθλητικός τουρισμός. 
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AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ  

ΤΗΣ ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ ΑΝΟΙΞΗΣ 

 

Παπαθωμά, Μ.,
1
  Τσίτσκαρη, Ε.,

1
 Γουλιμάρης, Δ.,

1
 Κουστέλιος, Α.,

2
 & Γαργαλιάνος, Δ. 

 
1
 ΤΕΦΑΑ  ΔΠΘ 

2
 ΤΕΦΑΑ  ΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Η αντίληψη της ποιότητας υπηρεσιών, η ικανοποίηση και η αφοσίωση των καταναλωτών είναι 

θέματα που απασχολούν τους ερευνητές και τους πρακτικούς του χώρου του αθλητικού μάρκετινγκ. 

Στο περιεχόμενο των εννοιών αυτών εντάσσονται και τα προγράμματα άσκησης και αναψυχής που 

βοηθούν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να βιώσουν νέες κινητικές εμπειρίες, να αναπτύξουν κινητικές 

και κοινωνικές δεξιότητες και να βελτιώσουν την ψυχο-συναισθηματική τους υγεία. 

 

Για να δημιουργήσουν δυνατές σχέσεις με τους πελάτες τους οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί 

πρέπει να κατανοήσουν ότι οι προτιμήσεις τους αλλάζουν ανάλογα με την διάρκεια της σχέσης που 

έχουν αναπτύξει μαζί τους. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης αρχικά πραγματοποιήθηκε 

αξιολόγηση των αντιλαμβανόμενων υπηρεσιών των γονέων των παιδιών που συμμετέχουν στα 

προγράμματα άσκησης και αναψυχής που προσφέρει η ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ Άνοιξης. Στην συνέχεια, 

εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας παραδοσιακών χορών στα παιδιά από έναν από τους 

ερευνητές, για διάστημα δύο μηνών. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος ζητήθηκε από τους 

γονείς να επαναξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στα παιδιά τους.  

 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει αν και κατά πόσο η εφαρμογή ενός παρεμβατικού 

προγράμματος αθλητικής αναψυχής (στην προκειμένη περίπτωση προγράμματος παραδοσιακών 

χορών) σε νοητικά υστερούντες, μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς τους αξιολογούν την 

παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών που παρέχεται στα παιδιά τους.  

 

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών αξιολογήθηκε μέσω της κλίμακας τριών διαστάσεων:  α) 

Ποιότητα Φυσικού Περιβάλλοντος, β) Αλληλεπίδρασης (προσωπικού) και γ) Αποτελέσματος (Brady & 

Cronin, 2001), προσαρμοσμένης στις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία έχει 

προσαρμοστεί σε υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής από τον Alexandris και τους συνεργάτες του 

(2004). Όλες οι απαντήσεις δόθηκαν μέσω 5-βάθμιας κλίμακας τύπου Likert. Πραγματοποιήθηκαν 

αναλύσεις αξιοπιστίας και περιγραφικές αναλύσεις. Οι παράγοντες της ποιότητας παρουσίασαν 

υψηλή αξιοπιστία, ενώ οι περιγραφικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι γονείς των παιδιών με νοητική 

υστέρηση αξιολογούν υψηλά όλους τους παράγοντες της ποιότητας τόσο πριν, όσο και μετά την 

εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος. Πραγματοποιήθηκε Paired Sample Test προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις απαντήσεις για την 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών που οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών έδωσαν πριν και μετά 

την εφαρμογή του παρεμβατικού προγράμματος χορού. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν 

στην περίπτωση όλων των υπό μελέτη παραγόντων της αντιλαμβανόμενης ποιότητας υπηρεσιών. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ανάγκη διαφοροποίησης των προγραμμάτων άσκησης και 

αναψυχής με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των συμμετεχόντων σε αυτά σε βάθος χρόνου. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Προγράμματα κινητικής αναψυχής, νοητικά υστερούντα άτομα, γονείς, ποιότητα 

υπηρεσιών. 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥΣ  

ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΤΟΥ 3
ου

 ΑΙΩΝΑ Π.Χ. 

 

Σαμαρά, Α. 

 

ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

Εισαγωγή 

 

Στα χρόνια που ακολούθησαν τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) οι στρατηγοί του 

διεκδίκησαν την διαδοχή του με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της αυτοκρατορίας. Προέκυψε 

έτσι ο ελληνιστικός κόσμος των εδαφικών κρατών με τους Αντιγονίδες στη Μακεδονία, τους 

Σελευκίδες στην ευρύτερη περιοχή της Συρίας και τους Πτολεμαίους στην Αίγυπτο.  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι Πτολεμαίοι  στην 

Αίγυπτο του 3
ου

 αι. π.Χ. αξιοποίησαν τον αθλητισμό με σκοπό να προωθήσουν τους πολιτικούς τους 

σκοπούς.  

 

Μεθοδολογία 

 

Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αναλυτικής ιστορικής 

έρευνας. Οι πηγές της έρευνας διακρίνονται σε πρωτογενείς (επιγραφικά δεδομένα / αρχαιολογικά 

κατάλοιπα, παπυρικά δεδομένα, γραμματειακές πηγές) και δευτερογενείς (μελέτες από την Ιστορία, 

την Ιστορία του Αθλητισμού, την Κοινωνιολογία, την Ιστορία της Λογοτεχνίας, διδακτορικές & 

μεταπτυχιακές εργασίες).  

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας ήταν τα ακόλουθα: Ποιος ήταν ο ρόλος της 

εξουσίας στον έλεγχο των γυμνασίων και των παλαιστρών;
 
Καθιερώθηκαν αθλητικοί αγώνες 

από/και στο όνομα των ηγεμόνων; Ποιος ήταν ο ρόλος των ηγεμόνων στην συμμετοχή αθλητών 

στους αγώνες; Οι ηγεμόνες δραστηριοποιούνταν αθλητικά; Οι ηγεμόνες γνωστοποιούσαν τα 

αθλητικά επιτεύγματα του βασιλείου;  

 

Γυμνάσια και παλαίστρες 

 

Η πρώτη δομή που αξιοποίησαν οι Πτολεμαίοι ήταν τα γυμνάσια και οι παλαίστρες που ιδρύονταν 

σε μητροπόλεις, σε αυτόνομες πόλεις, σε κώμες και την ύπαιθρο χώρα από Έλληνες των ανώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων, ανθρώπους από τον κύκλο του βασιλιά ή στρατιωτικούς (Habermann, 

2007: 337). Οι εγκαταστάσεις αυτές σηματοδοτούσαν την προσπάθεια για την καθιέρωση του 

Ελληνικού («αστικού») τρόπου ζωής στη νέα χώρα. Στην πρωτεύουσα Αλεξάνδρεια υπήρχαν 

περισσότερα από ένα γυμνάσια, ενώ στην ύπαιθρο χώρα, όπου οι ανάγκες ήταν διαφορετικές, οι 

διοργανώσεις εξυπηρετούνταν από απλούστερες κατασκευές (Humphrey, 1986: 507). Για την 

ίδρυσή τους απαιτούνταν (βασιλική) άδεια και εξειδικευμένη γραφειοκρατία, ενώ η λειτουργία τους 

αποτελούσε συνδυασμό ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κρατικής επίβλεψης. Σύμφωνα με τις πηγές, ο 

ηγεμόνας ενημερώνονταν και έλεγχε όσα συνέβαιναν στα γυμνάσια (κατά βάση στις πόλεις). 

Χρηματοδοτώντας ένα γυμνάσιο / διαγωνισμό οι Έλληνες αξιωματούχοι του γυμνασίου 
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(γυμνασίαρχοι και αγωνοθέτες) είχαν την ευκαιρία να προβάλουν το πολιτιστικό τους υπόβαθρο, να 

ελκύσουν την προσοχή της δυναστείας των Πτολεμαίων και να δείξουν την πίστη τους σε αυτούς.  

 

Στάδια και ιππόδρομοι  

 

Οι ιστορικές εξελίξεις και η ανοικοδόμηση της Αλεξάνδρειας τον 19
ο
 αι. δεν επιτρέπουν να 

γνωρίζουμε πολλά για τους αγωνιστικούς χώρους του 3
ου

 αι. π.Χ.. Οι πηγές για το ζήτημα είναι 

μεταγενέστερες. Σχέδιο με σημειώσεις διασώζεται από την εποχή του Ναπολέοντα (McKenzie, 

2011: 49). Οι μελετητές μιλούν για το συγκρότημα σταδίου – ιππόδρομου, μεταγενέστερα γνωστού 

ως Λάγειον ή Λάγιον, το οποίο ο ιδρυτής της δυναστείας Πτολεμαίος Α΄ ονόμασε προς τιμήν του 

πατέρα ή του γιου του (Humphrey, 1986: 507). 

 

Υποστήριξη νεαρών αθλητών 
 

Η αθλητική φήμη έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τους Πτολεμαίους γενικότερα.
1
 Η ιδιαίτερη 

μέριμνα της πτολεμαϊκής δυναστείας περί των αθλητικών είχε ξεκινήσει από την εποχή του ιδρυτή 

της. Η υποστήριξη νεαρών αθλητών αποτέλεσε κατά βάση πρωτοβουλία πλούσιων αξιωματούχων 

και ανώτερων υπάλληλων από τον κύκλο του ηγεμόνα (π.χ. του Απολλώνιου και του Ζήνωνος), οι 

οποίοι στόχευαν στην προσωπική τους προβολή και στην εξυπηρέτηση της «εικόνας της ελληνικής 

εξουσίας» του πτολεμαϊκού βασιλείου γενικότερα. Ορισμένα ταλαντούχα αγόρια επιλέγονταν και 

υποστηρίζονταν από μικρή ηλικία και είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν την προσοχή του παλατιού, 

ώστε να προετοιμαστούν για τους Πανελλήνιους αγώνες.
2
 Αρκετοί αθλητές νικούσαν στους 

Ολυμπιακούς και σε άλλους αγώνες (Σαμαρά, 2017: 171-173). Σε επιγραφή από την Κυρήνη
3
 που 

περιείχε κανονισμούς που εφαρμόζονταν από τον Πτολεμαίο Α΄, φαίνεται ότι οι προπονητές 

απαλλάσσονταν από την υποχρέωση της λειτουργίας και δεν τους επιτρεπόταν να αναλάβουν 

αξίωμα, προκειμένου, ίσως, να ασχολούνται απερίσπαστοι με το έργο τους. 

 

Αγώνες 

 

Την εποχή εκείνη ιδρύθηκαν γιορτές και αθλητικοί αγώνες που οργανώνονταν καθόλη την διάρκεια 

του χρόνο. Οι πηγές καταδεικνύουν την ιδιαίτερη μέριμνα για την οργάνωσή τους, την άμεση ή 

έμμεση προσπάθεια ελέγχου τους και την προοπτική πανελλήνιας ανάδειξης ορισμένων. Την εποχή 

εκείνη γίνονταν οι εξής αγώνες: Πτολεμαία της Αλεξάνδρειας, Πτολεμαία της Ιεράς νήσου, 

Πτολεμαία, Πεντετηρίς, Πενθετηρικός αγών, Βασίλεια, Αγώνες της Ιεράς Νήσου, Θεαδέλφεια, 

Αρσινόεια, Ερμαία, Μουσεία. Οι πλέον λαμπροί ήταν τα Πτολεμαία της Αλεξάνδρειας, που ιδρύθηκαν 

περί το 280 π.Χ. από τον  Πτολεμαίο Β΄ Φιλάδελφο, θεωρητικά για να τιμηθεί ο πατέρας του, 

Πτολεμαίος Σωτήρ, στην ουσία, όμως, για να προβληθεί  η εξουσία του τόσο στους γηγενείς, όσο 

και στους Έλληνες επισκέπτες που συνέρρεαν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Η καινοτομία 

του Φιλαδέλφου έγκειται στο Ισολύμπιον αίτημά του προς τον ελληνικό κόσμο, δηλαδή να 

αναγνωριστούν ως ισότιμοι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γεγονός που σημαίνει πως οι νικητές με 

την επιστροφή τους στις πόλεις καταγωγής τους θα έπρεπε να τιμηθούν όπως και οι Ολυμπιονίκες.  

 

                                                           
1
 Πολύβιος, Ἱστορίαι, V.64.4, V.65.5, V.82.3, V.84.8, V.64.6. HGVP.Tebt. 1 137.SEG 31.1359, Peristianes, Gen. Hist. 

943.32, ABSA 56 (1961) 15.40, ABSA 56 (1961) 16.41, ABSA 56 (1961) 16.42, ABSA 56 (1961) 17.43, ABSA 56 

(1961) 17.44. 
2
 Πολύβιος, Ἱστορίαι, XXVII.9.7 –13. 

3
 SEG 18. 726. 43 Ὅστις ἐκ τοῦ πολιτ[εύ]ματος δημοσίαι ἰατρεύηι ἢ παιδοτριβῆι ἢ διδάσκ[ηι]/ 44 τοξεύειν ἢ ἱππεύειν ἢ 

ὁπλομαχεῖν ἢ κηρύσσηι ἐν βρυτανείωι, μὴ συνπορε[υέσ-]/45 θω μυριακὰς ἀρχάς· ὃς ἂν τούτων ἐπικληρω[θ]είηι, τῆς 

ἀρχῆς [πα]υσάσθω. 
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Η διοργάνωση των προαναφερθέντων αγώνων και η φιλοξενία των ξένων επισκεπτών απαιτούσε 

μεγάλη και πολύμηνη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και των κατοίκων προκειμένου η 

τέλεια διεξαγωγή των εορτών και των αγώνων να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της εξουσίας. Η 

προσπάθεια αυτή φαίνεται να σταματά με το τέλος του 3
ου

 αι. π.Χ. με τον περιορισμό της δύναμης 

του πτολεμαϊκού βασιλείου. Για τον 2
ο
 και τον 1

ο
 αι. π.Χ. υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για τους 

αθλητικούς διαγωνισμούς, ακόμη και στην Αλεξάνδρεια. Κατά τους δύο πρώτους αιώνες μ.Χ. και 

μετά την ρωμαϊκή κατάκτηση εμφανίζονται πάλι πολλές πληροφορίες.  

 

Η παρουσία των Πτολεμαίων σε πανελλήνια ιερά 
 

Αυτούσιες αγωνιστικές επιγραφές και αγάλματα των Πτολεμαίων δεν σώζονται. Μέσω έμμεσων 

μαρτυριών και μνημείων, ωστόσο, τεκμαίρεται η συνεχής παρουσία τους σε πανελλήνια ιερά στην 

Ελλάδα με δώρα σε ναούς, αγάλματα και επιγραφές σε αναθηματικά μνημεία που καταδεικνύουν 

τον πλούτο και την δύναμή τους. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας προέβαλαν την εικόνα τους με 

το στεφάνι της αθλητικής νίκης. Πολύτιμες πηγές ως προς την παρουσία τους αυτή αποτελεί η 

Περιήγησις του Παυσανία
4
 και επιγραφικά δεδομένα.

5
 

 

Αθλητισμός και  λογοτεχνία 

 

Τα μέλη της πτολεμαϊκής βασιλικής οικογένειας διαφήμισαν και διαιώνισαν τις νίκες τους με 

στίχους, εντυπωσιακά μνημεία και αφιερώματα. Διακεκριμένοι ποιητές της Αυλής συνέθεταν – 

προφανώς κατά παραγγελία - ύμνους προς τιμήν τους, αλλά και προς τιμή διακεκριμένων αυλικών 

που είχαν νικήσει σε μεγάλους Πανελλήνιους αγώνες (Καλλίμαχος, Απολλώνιος ο Ρόδιος, 

Ποσείδιππος). Με τον τρόπο αυτό προβάλλονταν οι περίλαμπρες νίκες τους σηματοδοτώντας την 

πολιτική ισχύ του βασιλείου. 

 

Συμπεράσματα - Επίλογος 

 

Στην Αίγυπτο του 3
ου

 αι. π.Χ. τα γυμνάσια, οι παλαίστρες, οι αγωνιστικοί χώροι, η αναγνώριση των 

καλών αθλητών, οι γιορτές / αγώνες / παρελάσεις. τα μνημεία, η λογοτεχνία και ιδιαίτερα η ποίηση 

αποτελούσαν βασικές δομές προβολής της εξουσίας. Οι Πτολεμαίοι διαχειρίστηκαν το αθλητικό 

γίγνεσθαι στο έπακρο ως μέσο πολιτικής προπαγάνδας για να δημιουργήσουν και να προβάλλουν 

μία «εικόνα ελληνικής εξουσίας» του βασιλείου. 
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Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ 

 

Γκανάτσιος, Γ.,
1
  Γιαννουχίδου, Σ.,

2
 & Τζέτζης, Γ.

2
 

 
1
 Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου 

2
 ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την λειτουργία των σχολικών και των 

εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων ως μέσου προστασίας μαθητών/τριών από την χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Η έρευνα ήταν μέρος Ευρωπαϊκού προγράμματος (Erasmus +) με τίτλο 

«Νεολαία στην Ευρώπη», το οποίο διερευνούσε τις συνθήκες διαβίωσης των νέων στις χώρες της 

Ευρώπης. Πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου και αξιολόγησε: α) το 

δημογραφικό προφίλ και τις συνήθειες άσκησης μαθητών/τριών, β) τους παράγοντες ρίσκου και 

πρόληψης αναφορικά με τις εξαρτησιογόνες ουσίες, γ) την χρήση του αλκοόλ και των ναρκωτικών 

μεταξύ των εφήβων, καθώς και τις μεταξύ τους επιρροές.  

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 403 μαθητές και 399 μαθήτριες της Α΄ Λυκείου 15-16 χρονών (n = 802), 

οι οποίοι συμπλήρωσαν ανώνυμα ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλάμβανε 71 ερωτήσεις σχετικές 

με τις αθλητικές δραστηριότητές τους, την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και τους κοινωνικούς 

παράγοντες που συνδέονται  με αυτή. Έγινε ανάλυση cross tabulation. 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα μικρό ποσοστό μαθητών/τριών (17%) συμμετέχει καθημερινά σε 

αθλητικές δραστηριότητες. Όσοι έκαναν χρήση ουσιών συμμετείχαν ακόμη λιγότερο σε αθλητικές 

δραστηριότητες (11%). Το 11,2% των μαθητών/τριών αυτής της ηλικίας καπνίζουν καθημερινά, το 

14% έχουν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά, έχουν κάνει χρήση κάνναβης (9,7%), υπνωτικών χαπιών 

(8,8%) και χαπιών ecstasy (4,6%).  

 

Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα ήταν ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των μαθητών / τριών που κάνει 

χρήση ουσιών συμμετέχει σε αθλητικές ή σε δομημένες εξωσχολικές δραστηριότητες. Πιθανά η 

συμμετοχή σε τέτοιου είδους δραστηριότητες να βοηθά στην αποφυγή χρήσης εξαρτησιογόνων 

ουσιών. Μελλοντικές έρευνες μπορεί να εξετάσουν τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού σε αυτή την 

ευαίσθητη ηλικία.  

 

Λέξεις - κλειδιά: Αθλητισμός, έφηβοι, προστασία, χρήση ουσιών. 
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OΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Γαϊτανίδου, Α.,
1
 Λάιος, Α.,

2
 Δέρρη, Β.,

2
 & Μπεμπέτσος, Ε.

2
 

 
1
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας 

2
 ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ  

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η συναισθηματική ικανοποίηση των μαθητών 

από την υλοποίηση διαθεματικών διδασκαλιών από δύο εκπαιδευτικούς, την Διευθύντρια της 

σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα ΠΕ 70 και τον εκπαιδευτικό Φυσικής 

Αγωγής, ΠΕ 11 της μονάδας. Η υπόθεση της παρούσας μελέτης ήταν ότι οι γνώσεις και οι 

συμπεριφορές του διευθυντή-διευθύντριας για την άσκηση του παιδαγωγικού ρόλου οδηγούν στην 

επίτευξη των συναισθηματικών στόχων της διδασκαλίας μέσω κινητικών διαθεματικών 

προσεγγίσεων της γνώσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017-2018, σε χρονικό 

διάστημα πέντε εβδομάδων. Στην έρευνα συμμετείχαν 62 μαθητές, οι δραστηριότητες των οποίων 

διαχωρίστηκαν ανάλογα με τον τύπο νοημοσύνης τους, ο οποίος διερευνήθηκε με το 

ερωτηματολόγιο του μαθησιακού προφίλ των Παντελιάδου και Αργυρόπουλου (2011), ενώ η 

διερεύνηση της ικανοποίησής τους από την διαθεματική διδασκαλία με Φυσική Αγωγή 

διερευνήθηκε με το ερωτηματολόγιο Subjective Exercise Experience Scale των McAuley και 

Courneya (1994). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές ικανοποιήθηκαν από την διαθεματική 

διδασκαλία με Φυσική Αγωγή. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Διευθυντής, οργάνωση, διαθεματικές διδασκαλίες, φυσική αγωγή. 

 

Εισαγωγή 

 

Ο καθορισμός των εννοιολογικών μοντέλων ηγεσίας και μάθησης άρχισε από το 1960 όταν οι 

μελετητές συσχέτισαν την ηγεσία του σχολείου με την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας 

(Hallinger & Heck, 2010), ενώ στη δεκαετία του 1980 έρευνες ενίσχυσαν την παράμετρο της 

ηγεσίας για την αλλαγή, την εξέλιξη και την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού (Bush & 

Glover, 2014). Η έννοια της οραματικής ηγεσίας του Sashkin (1988) προσδιόρισε την ηγεσία με 

συμπεριφορές που προάγουν την επικοινωνία, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης (Northfield, 2014), την 

φροντίδα, την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος (Hendriks & Scheerens, 2013) και οδηγούν στην 

αυτο-αποτελεσματικότητα των συνεργατών.  

 

Βασικές λειτουργίες του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι ο προγραμματισμός και η οργάνωση 

(Σαϊτης, 2012).Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του 

αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος που στοχεύει στην επίτευξη των στόχων και την 

αποτελεσματικότητα της μάθησης. Η επαγγελματική του ανάπτυξη και η μεταφορά των νέων 

ερευνητικών δεδομένων στη σχολική μονάδα συμβάλλουν στην ενθάρρυνση των συνεργασιών και 

στην υλοποίηση διαθεματικών διδασκαλιών με Φυσική Αγωγή. 

 

Σκοπός 
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από την υλοποίηση διαθεματικών διδασκαλιών από δύο εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 και ΠΕ 11 σε 

σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

Ερευνητική υπόθεση 

 

Η υπόθεση της παρούσας μελέτης ήταν ότι οι γνώσεις και οι συμπεριφορές του διευθυντή-

διευθύντριας για την άσκηση του παιδαγωγικού ρόλου στον προγραμματισμό και την υλοποίηση 

κινητικών διαθεματικών προσεγγίσεων οδηγούν στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση του αναλυτικού ωρολογίου 

προγράμματος που στοχεύει στην επίτευξη των στόχων και στην αποτελεσματικότητα της μάθησης. 

Η επαγγελματική του ανάπτυξη και η μεταφορά των νέων ερευνητικών δεδομένων θα συμβάλλουν 

στην ενθάρρυνση των συνεργασιών και στην υλοποίηση διαθεματικών διδασκαλιών με Φυσική 

Αγωγή. Η διαθεματική προσέγγιση περιλαμβάνει περισσότερες από μία θεματικές ενότητες που 

σχετίζονται με ένα κεντρικό θέμα, έννοια, πρόβλημα, εμπειρία, που διδάσκονται συνεργατικά 

(Jacobs, 1989). 

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σε πολλές χώρες επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής συζήτησης 

αποτέλεσε η οργάνωση του προγράμματος σπουδών είτε στους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους, 

είτε ολοκληρωμένο για μία πιο αποτελεσματική μάθηση (Venville, Wallace, Rennie, & Malone, 

2002). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πρόσφατη αναθεώρηση (Rose, 2009) του βασικού εθνικού 

προγράμματος σπουδών, προωθήθηκε η διαθεματική προσέγγιση, στη Βόρεια Ιρλανδία προωθήθηκε 

ο ενιαιοποιημένος χαρακτήρας της γνώσης στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών 

(Greenwood, 2013), ενώ στις ΗΠΑ όλες οι σύγχρονες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες τόνισαν την 

ανάγκη συνδέσεων μεταξύ των θεματικών περιοχών (Czerniak, 2007; Parker, Heywood, & Jolley, 

2011).  

 

Η επιτροπή του Εθνικού Προγράμματος Σπουδών στην Αγγλία το 2009 κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι οι διαθεματικές εργασίες μπορεί και πρέπει να υλοποιούνται για την ενίσχυση των έξι πεδίων 

μάθησης, μεταξύ των οποίων ήταν και η φυσική αγωγή (Understanding Physical Development, 

Health and Wellbeing) (Hayes, 2010). Βασική παραδοχή της διαθεματικής διδασκαλίας είναι ότι για 

ψυχολογικούς και διδακτικούς λόγους η σχολική γνώση πρέπει να διδάσκεται σε ενιαιοποιημένη 

μορφή, ώστε να προσφέρει ολιστικές εικόνες της πραγματικότητας, να συνδέεται με τις εμπειρίες, τα 

ενδιαφέροντα και την πραγματικότητα που βιώνουν οι μαθητές και να προσεγγίζεται με 

διερευνητικές μεθόδους, ώστε η γνώση να οικοδομείται σταδιακά από τους ίδιους τους μαθητές 

(Θεοφιλίδης, 2010).  

 

Στην χώρα μας, η ισόρροπη κάθετη κατανομή της διδακτέας ύλης από τάξη σε τάξη, το ενιαίο 

πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών που εστιάζεται σε βασικές γνώσεις κάθε τομέα, και κατά το 

δυνατόν η οριζόντια διασύνδεση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) των επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων τιτλοδοτήθηκε ως «∆ιαθεματική Προσέγγιση» (Αλαχιώτης, 2002). Η 

διαθεματική σύνδεση των μαθημάτων με την Φυσική Αγωγή δεν αναπτύχθηκε. 

 

Συστηματική ανασκόπηση διεξήχθη σε έρευνες που δημοσιεύτηκαν στην αγγλική γλώσσα σε 

περιοδικά με κριτές από τον Ιανουάριο του 1990 έως τον Σεπτέμβριο του 2014, με σκοπό να 

απαντηθούν τα ερωτήματα: α) αν μεταξύ των παιδιών ηλικίας 5 - 13 χρονών η φυσική κατάσταση 

επηρεάζει την μάθηση, την δομή και τις λειτουργίας του εγκεφάλου και β) αν μεταξύ των παιδιών 
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ίδιας ηλικίας τα προγράμματα φυσικής αγωγής και αθλητισμού επηρεάζουν την συγκέντρωση, την 

προσοχή και την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Βρέθηκαν θετικές συσχετίσεις των διαθεματικών 

προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής με την φυσική κατάσταση (Greene & Dotterweich, 2013), την 

γνωστική λειτουργία και την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών (Chen, Cone, & Cone, 2007). 

Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της φυσικής άσκησης στην γνωστική (Donnelly, Hillman, 

Castelli, Etnier, Lee, Tomporowski, Lambourne, & Szabo-Reed, 2016) και την συναισθηματική 

λειτουργία του ανθρώπου (Karagiannidis, Barkoukis, Gourgoulis, Kosta, & Antoniou, 2015), η 

συμβολή της στην ποιότητα ζωής του που σχετίζεται με την υγεία είναι ευρέως αναγνωρισμένη 

(Karasimopoulou, Derri, & Zervoudaki, 2012). 

 

Ερευνητές μελέτησαν με ποιοτική μέθοδο διαθεματικές διδασκαλίες μαθηματικών με φυσική αγωγή. 

Οι συμμετέχοντες ήταν 35 μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί, φυσικής αγωγής και ο εκπαιδευτικός της 

τάξης. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς ως 

προς την ενσωμάτωση της κίνησης με άλλες θεματικές περιοχές, καθώς και την διοικητική 

υποστήριξη για την επιτυχημένη διαθεματική συνεργασία των εκπαιδευτικών (Chen, Cone & Cone, 

2007). 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 25 μαθητές της Α’ τάξης, 18 μαθητές της Β’ τάξης και 19 μαθητές 

της Δ’ τάξης (n = 62) σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι τάξεις επιλέχτηκαν διότι 

σε αυτές δίδασκε η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας και ήταν πιο εύκολη η παρακολούθηση των 

διδασκαλιών. 

 

Εργαλείο μέτρησης: Ο τύπος νοημοσύνης διερευνήθηκε με το ερωτηματολόγιο του μαθησιακού 

προφίλ, το οποίο βασίστηκε στη μέθοδο «επιλογή απόφασης» (Παντελιάδου & Αργυρόπουλος, 

2011) από διάφορες εικόνες με σύντομη ερώτηση (π.χ., «Μου αρέσει να χορεύω»). Η διερεύνηση 

της ικανοποίησης από τη διαθεματική διδασκαλία με Φυσική Αγωγή διερευνήθηκε με το 

ερωτηματολόγιο «Subjective Exercise Experience Scale» (McAuley & Courneya, 1994), το οποίο 

ήταν τύπου Likert με 7βάθμια κλίμακα (όπου 1 = καθόλου και 7 = πάρα πολύ). 

 

Διαδικασία μέτρησης: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2017-2018, από 18.9 έως 

16.10.2017, δηλαδή σε χρονικό διάστημα πέντε εβδομάδων. Η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας 

προγραμμάτισε ενημερωτική συνάντηση όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας με θέμα 

«Διαθεματικές διδασκαλίες με άξονα τη Φυσική Αγωγή». Οι δραστηριότητες των μαθητών 

διαχωρίστηκαν ανάλογα με τους τύπους νοημοσύνης: την λεκτική-γλωσσική, την λογική-

μαθηματική, την χωρική, την μουσική-ρυθμική, την σωματική-ψυχοκινητική, την ενδοπροσωπική 

και την διαπροσωπική (Gardner, 1983). Οι μαθητές που συγκέντρωσαν περισσότερες μονάδες στον 

κιναισθητικό και διαπροσωπικό τύπο νοημοσύνης αποτέλεσαν ένα τμήμα με δύο εκπαιδευτικούς, 

την διευθύντρια ΠΕ 70 και τον εκπαιδευτικό φυσικής αγωγής. Οι μαθητές αυτοί ολοκλήρωσαν τις 

δραστηριότητες της θεματικής ενότητας «Τα παιδιά όλου του κόσμου με Φυσική Αγωγή, ενώ οι 

υπόλοιποι συνέχισαν το πρόγραμμα με τον εκπαιδευτικό ΠΕ 70 της τάξης. 

 

Αποτελέσματα 

 

Στα θετικά συναισθήματα του ερωτηματολογίου «Subjective Exercise Experience Scale» το 90% 

των μαθητών απάντησε «Πάρα Πολύ». 
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Συμπεράσματα 

 

Η οργάνωση κινητικών διαθεματικών προγραμμάτων ενέπλεξε στη διδασκαλία περισσότερες 

ειδικότητες εκπαιδευτικών και οδήγησε τους μαθητές ευχάριστα στη διαδικασία της μάθησης. Η 

διαθεματικότητα θεωρήθηκε ως ένας τρόπος να υποστηριχθεί η μεταφορά της μάθησης και των 

δεξιοτήτων από μία κατάσταση στην άλλη, ώστε οι μαθητές να διδάσκονται, να σκέφτονται, να 

συνεργάζονται και να αιτιολογούν (Hayes, 2010), ενώ παράλληλα βρέθηκαν θετικές συσχετίσεις των 

διαθεματικών προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής με την γνωστική λειτουργία και την ακαδημαϊκή 

επίδοση των μαθητών (Chen, Cone, & Cone, 2007). Τα ευρήματα της έρευνας των Καπρίνη, 

Διγγελίδη και Παπαϊωάννου (2009) ενίσχυσαν την άποψη ότι, ένα διαθεματικό πρόγραμμα Φυσικής 

Αγωγής μπορεί να ενισχύσει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις στα μαθηματικά, διατηρώντας ή και 

αυξάνοντας παράλληλα την εσωτερική παρακίνηση των μαθητών, αλλά και την ικανοποίηση από 

την συμμετοχή τους στη Φυσική Αγωγή. 

 

Επιβεβαιώθηκε η υπόθεση της παρούσας μελέτης ότι οι συμπεριφορές και οι γνώσεις του διευθυντή-

διευθύντριας οδηγούν στον προγραμματισμό και την υλοποίηση επιτυχών κινητικών διαθεματικών 

προσεγγίσεων. Η ανάπτυξη συνεργασιών των εκπαιδευτικών ΠΕ 70 και ΠΕ 11 μέσω των 

διαθεματικών διδασκαλιών στο δημοτικό σχολείο πέτυχε τους συναισθηματικούς στόχους της 

διδασκαλίας, έχοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση την ενεργή συμμετοχή της διευθύντριας της 

σχολικής μονάδας.  

 

Προτείνεται η διεξαγωγή ερευνών ευρείας κλίμακας που να διερευνούν την αποτελεσματικότατα 

των διαθεματικών διδασκαλιών με Φυσική Αγωγή. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν έρευνες για να 

διαπιστωθούν οι απόψεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις κινητικές διαθεματικές 

προσεγγίσεις της γνώσης. 
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ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

Σιδηροπούλου, Μ.,
1
 & LASA EA 3189 

2
 

 
1
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ο
 ΓΕΛ Καβάλας 

2
 FRANCHE-COMTE, Besançon, France 

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην σχέση του διευθυντή του σχολείου και του Καθηγητή Φυσικής 

Αγωγής (ΚΦΑ). Συγκεκριμένα διερευνάται κατά πόσο χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

διευθυντή όπως η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση και ο ενθουσιασμός που μεταδίδει, σχετίζονται με 

την ικανότητα του ΚΦΑ να ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Η προσωπικότητα του 

διευθυντή είναι μία διάσταση της μετασχηματιστικής ηγεσίας, ενώ η συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών είναι χαρακτηριστικό της αποτελεσματικής διδασκαλίας και του αποτελεσματικού 

εκπαιδευτικού. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε 240 εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

από τους οποίους το 19% ήταν ΚΦΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από όλα τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του διευθυντή, μεγαλύτερη θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ του 

ενθουσιασμού που μεταδίδει ο διευθυντής και της ενθάρρυνσης της συνεργασίας των μαθητών από 

τον εκπαιδευτικό στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (r=+0,229, Sig.=0,000<0,01). Η έρευνα 

επιβεβαιώνει την σχετική βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας οδηγεί σε ένα αποτελεσματικό σχολείο. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Διευθυντής, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, μετασχηματιστική ηγεσία. 

 

Εισαγωγή 

 

Βασικό παράγοντα για την βελτίωση του σχολείου και την αύξηση της αποδοτικότητάς του αποτελεί 

το είδος της ηγεσίας που εφαρμόζεται (Sebastian & Allensworth, 2012). Τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες προεξέχουσα θέση στις θεωρίες σχετικά με την ηγεσία κατέχει αυτή της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας (Βασιλειάδου & Διερωνίτου, 2014), την οποία διερεύνησε ένας μεγάλος 

αριθμός μελετητών και εντόπισε ότι συνδέεται με την αποτελεσματικότητα (Leithwood & Jantzi, 

2003). Σύμφωνα με τον Sergiovanni (2001) μετασχηματιστική ορίζεται η ηγεσία η οποία στοχεύει 

στην βαθιά αλλαγή των ηγετών, όπως και των οργανισμών στους οποίους ηγούνται. Βασίζεται στην 

δύναμη της επιρροής που σχετίζεται με τις λειτουργίες του οργανισμού και χαρακτηριστικά της 

αποτελούν η αλλαγή της κουλτούρας και η  έμφαση στους ανθρώπους παρά στις δομές. Κάθε 

μαθητής πηγαίνει στο σχολείο με ένα δικό του πολιτισμικό κεφάλαιο (Bourdieu, 1986, όπ. αναφ. στο 

Kim, 2011), το οποίο έγκειται στην ικανότητα του εκπαιδευτικού, αλλά και του εκπαιδευτικού 

συστήματος να αξιοποιήσει ή να το βελτιώσει. Σύμφωνα με τους Scheerens και Bosker (1997) 

αποτελεσματικότητα ενός σχολείου είναι ο βαθμός στον οποίο κατορθώνεται το επιθυμητό επίπεδο 

της επίδοσης και συνδυάζει πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και ο αποτελεσματικός 

εκπαιδευτικός. Ο Παπανδρέου (2001) υποστηρίζει ότι ο καλός δάσκαλος καθορίζεται με 

υποκειμενικά ή/και αντικειμενικά κριτήρια, ενώ αντίθετα ο αποτελεσματικός δάσκαλος καθορίζεται 

μόνο με αντικειμενικά κριτήρια. Αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτελεί η επίδραση της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας στην αποτελεσματική διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής. 
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Σκοποί 

 

Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί: α) αν εφαρμόζεται η μετασχηματιστική ηγεσία 

στα ελληνικά σχολεία και κατά πόσο αυτή συνδέεται με την αποτελεσματικότητα του σχολείου και 

β) η σχέση μεταξύ του χαρίσματος του διευθυντή, ως παράγοντα της μετασχηματιστικής ηγεσίας και 

του αποτελεσματικού ΚΦΑ.  

 

Μεθοδολογία 

 

Ο παράγοντας της αποτελεσματικότητας του ΚΦΑ διερευνήθηκε μέσω της ικανότητάς του να 

ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ των μαθητών, ενώ οι διαστάσεις του χαρίσματος που 

μετρήθηκαν είναι η προσωπικότητα του διευθυντή, δηλαδή η αισιοδοξία, η αυτοπεποίθηση, o 

ενθουσιασμός, και η ικανότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 240 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

υπηρετούν σε γυμνάσια και γενικά λύκεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το 19% των 

οποίων ήταν ΚΦΑ.  

 

Όργανο μέτρησης: Για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας επιλέχτηκε η ποσοτική έρευνα και 

ειδικότερα το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Για την σύνταξη των ερωτήσεων χρησιμοποιήθηκε ένα 

τμήμα του The Multifactor Leadership Questionnaire (Avolio, Bass, & Jung, 1999), με μικρές 

αλλαγές στην διατύπωση. Το υπόλοιπο ερωτηματολόγιο δομήθηκε με ερωτήσεις από σχετικές 

έρευνες, κατάλληλα προσαρμοσμένες για τις ανάγκες της παρούσας.  

 

Διαδικασία μέτρησης: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2016-2017. 

 

Ερευνητική υπόθεση 
 

Η υπόθεση της παρούσας μελέτης είναι ότι οι μετασχηματιστικές συμπεριφορές του διευθυντή – 

ηγέτη ενός σχολείου και συγκεκριμένα η προσωπικότητά του, ο ενθουσιασμός του και η αισιοδοξία 

που αποπνέει επιδρούν θετικά στην αποτελεσματικότητα όλων των εκπαιδευτικών, επομένως και 

του ΚΦΑ. 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 

Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι μία πολυδιάστατη έννοια που αποτελείται από τρία στοιχεία: το 

χάρισμα, την εξατομικευμένη φροντίδα και τα διανοητικά ερεθίσματα (Avolio, Bass, & Yung, 1999; 

Bass, 1985; 1999). Οι Hartog et al., (1999) έδειξαν ότι η χαρισματική ηγεσία περιλαμβάνει πίστη, 

δέσμευση, αφοσίωση, εμπιστοσύνη, έμπνευση, διάρθρωση οράματος, ισχυρό πιστεύω σε αυτό και 

ικανότητα μετάδοσής του. Σύμφωνα με άλλους ερευνητές (Cuban, 1984; Hallinger & Murphy, 1986) 

οι μετασχηματιστικοί ηγέτες συνδυάζουν γνώσεις και χάρισμα. Η έννοια του αποτελεσματικού 

σχολείου έχει πολλές και διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις. Κατά τους Mortimore et al. (1988) 

παράγοντες αποτελεσματικότητας αποτελούν η ηγετική στάση του διευθυντή, η επικοινωνία 

καθηγητών και μαθητών, η ενθάρρυνση και επιβράβευση των μαθητών. Ο Creemers (1994) 

επισημαίνει ότι αποτελεσματικά είναι τα σχολεία στα οποία οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν 

αποτελεσματικές διδασκαλίες (Ανδρεαδάκης & Κανιαδάκη, 2002).Οι  Johnson και Johnson (1989) 

σε µεταανάλυση από 529 έρευνες έδειξαν ότι η συνεργατική μάθηση είναι  πιο αποτελεσματική της 

ανταγωνιστικής και ατοµικής μάθησης όσον αφορά στη σχολική επίδοση, τις διαπροσωπικές σχέσεις 

και την ψυχική υγεία (Χαραλάμπους, 2010). Σχετικά με την συνεργατική μάθηση στη Φ.Α, έρευνα 
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των Johnson, Bjorkland και Krotee (1984) κατέδειξε καλύτερες επιδόσεις στο άθλημα του γκολφ και 

περισσότερο θετικά συναισθήματα προς τον καθηγητή Φ.Α. και τους συμμαθητές τους (Γούσια & 

Κουθούρης, 2011).  

 

Αποτελέσματα 

 

Σχετικά με τις μεταβλητές που αφορούσαν στο χάρισμα οι μέσοι όροι ήταν σχετικά υψηλοί (3,52 - 

4,09) και οι τυπικές αποκλίσεις ήταν μεταξύ 0.907 - 1.188. Αυτό δείχνει την θετική άποψη των 

εκπαιδευτικών για τον διευθυντή τους, όσον αφορά στα χαρακτηριστικά που τον αναδεικνύουν 

χαρισματικό ηγέτη, με κυρίαρχο γνώρισμα ότι διαθέτει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Ο μέσος 

όρος των απαντήσεων στην ερώτηση «ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών» ήταν 4,05 με τυπική απόκλιση 0.829, γεγονός που δείχνει ότι οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα συμφωνούν ότι η συνεργασία και η εμπλοκή όλων των μαθητών στο μάθημα είναι βασική 

τους προτεραιότητα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι υπήρξε μέτρια θετική συσχέτιση, στατιστικά 

σημαντική, ανάμεσα στον υποπαράγοντα «χάρισμα της μετασχηματιστικής ηγεσίας» και στην 

ερώτηση «ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει την συνεργασία μεταξύ των μαθητών» (Sig.<0,01 [r=+0,194] 

και Sig.=0,003<0,01). Η μεγαλύτερη θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ του ενθουσιασμού 

που μεταδίδει ο εκπαιδευτικός και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών 

(r=+0,229 και Sig.=0,000<0,01). 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

Η στατιστική ανάλυση επιβεβαιώνει την ερευνητική υπόθεση ότι οι μετασχηματιστικές 

συμπεριφορές του διευθυντή – ηγέτη ενός σχολείου και συγκεκριμένα η προσωπικότητά του, ο 

ενθουσιασμός του και η αισιοδοξία που αποπνέει επιδρούν θετικά στην αποτελεσματικότητα όλων 

των εκπαιδευτικών, επομένως και του ΚΦΑ. Η ενθάρρυνση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό 

θεωρείται πρωταρχικής σημασίας, αφού έτσι εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, 

συμμετέχουν, αυξάνουν τις ευκαιρίες που έχουν για μάθηση, με αποτέλεσμα η διδασκαλία να γίνεται 

αποτελεσματική (Creemers, 1997; Ανδρεαδάκης & Κανιαδάκη, 2002). Συμπερασματικά, η παρούσα 

έρευνα επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας οδηγεί σε ένα αποτελεσματικό 

σχολείο. Τα ευρήματα της έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά την επιμόρφωση 

υποψήφιων διευθυντών, ώστε να διοικούν ως μετασχηματιστικοί ηγέτες. 
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ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

 

Γαλάνης, Α., Σπηλιόπουλος, Π., & Τσιγγίλης, Ν.  

 

Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, ΑΠΘ 

 

Περίληψη 

 

Από τα αρχαία χρόνια ο αθλητισμός στην Ελλάδα αποτελεί θεσμό ύψιστης σημασίας και ιδιαίτερα 

αγαπητή ενασχόληση. Οι σημερινοί Έλληνες και ιδιαίτερα οι νέοι, αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην 

προσωπική τους εκγύμναση, ενώ με την τεχνολογική εξέλιξη των ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να 

ψυχαγωγηθούν παρακολουθώντας το αγαπημένο τους άθλημα χωρίς να είναι μέσα στο γήπεδο 

(Κυπριανού & Χουμεριανού, 2002). Το γεγονός αυτό έχει αναδείξει τα ΜΜΕ σε βασικό παράγοντα 

διαμόρφωσης της αθλητικής βιομηχανίας (Sweeney, 2007). Οι φίλαθλοι / καταναλωτές 

παρακολουθούν τα αθλητικά γεγονότα επειδή αυτά προσθέτουν την διάσταση της απόλαυσης στην 

ζωή τους (Gantz & Lewis, 2014), ενώ κατά την διάρκεια της παρακολούθησής τους μπορούν να 

βιώσουν μικτά συναισθήματα, όπως ευτυχία και θλίψη (Kim, Magnusen, & Lee, 2017). 

 

Τις περισσότερες φορές η περιγραφή του αθλητικού αγώνα γίνεται από έναν δημοσιογράφο με 

εξειδίκευση στο αθλητικό ρεπορτάζ, ενδεχόμενα και με την παρουσία σχολιαστή. Κατά την 

περιγραφή ο δημοσιογραφικός λόγος διακρίνεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (Πολίτης, 

2001), τα οποία δεν είναι όλα θετικά, αφού έχει παρατηρηθεί ότι με αφορμή την κακή χρήση της 

γλώσσας από τον δημοσιογράφο οι θεατές / καταναλωτές κλείνουν τον ήχο του δέκτη τους, 

προκειμένου να μην δυσανασχετούν με αυτά που ακούν.  

 

Η μελέτη είχε σκοπό την καταγραφή, την ανάλυση και την παρουσίαση των βασικών γλωσσικών 

στοιχείων που χαρακτηρίζουν την τηλεοπτική περιγραφή του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης από 

τους Έλληνες αθλητικούς συντάκτες, ώστε τυχόν γραμματικά και συντακτικά λάθη να τεθούν υπόψη 

των ενδιαφερόμενων, με σκοπό την βελτίωση της εργασίας τους. Για τους σκοπούς της έρευνας 

μελετήθηκαν 12 αγώνες, οι οποίοι διεξήχθησαν το 2014 στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ανδρών, γνωστό και ως Μουντομπάσκετ. Χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου (Cohen & Manion, 1994) με: α) ποιοτική ανάλυση, η οποία 

επέτρεψε την λεπτομερειακή περιγραφή των υπό μελέτη όρων και β) με ποσοτική ανάλυση 

(Wimmer & Dominick, 2014), η οποία επέτρεψε την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την 

συχνότητά τους.  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο λόγος των σχολιαστών χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, 

από συχνή υιοθέτηση ξένων (π.χ., «ματς», «ριμπάουντ») αλλά και ειδικών όρων (π.χ., «μπρος-πίσω», 

«τεχνική ποινή»), μεταφορές (π.χ., «αδίστακτος βομβαρδιστής», «τρύπησε την αντίπαλη άμυνα»), 

στερεοτυπικές εκφράσεις (π.χ., «έσπασε το ρόδι», «έδωσε ρεσιτάλ»), αξιολογικά επίθετα (π.χ., 

«τρομερός παίκτης») με το «πρότυπο του μεγάλου» (Wenner, 2003) να ξεχωρίζει («μεγάλο καλάθι»), 

μετωνυμίες (π.χ., «Αλμπισελέστε», «ΓκρικΦρικ»), προσφωνήσεις (π.χ., «Χαίρετε κυρίες και κύριοι»), 

τάσεις για διατύπωση απόψεων τόσο με άμεσο (π.χ., «νομίζω πως η Αργεντινή έχει πλεονέκτημα»), 

όσο και με έμμεσο τρόπο (π.χ., «άμυνα παιδική χαρά») και κάποια γλωσσικά λάθη, κυρίως 

συντακτικά (π.χ., «Πριχιόνι χάνει την μπάλα» αντί για «Ο Πριχιόνι χάνει την μπάλα»). Τα παραπάνω 

στοιχεία, πολλά από τα οποία συναντάμε και στα έντυπα ΜΜΕ, έχουν αναμφίβολα επιπτώσεις στην 

ελληνική γλώσσα. 
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Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η γλώσσα του αθλητισμού είναι βαθιά μεταφορική 

(Πολίτης, 2009) και μπορεί να θεωρηθεί ως αρκετά ειδική για να συνιστά μια «ειδική διάλεκτο» 

(Ανδρουλάκης, 1997). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν 

στους δημοσιογράφους - αθλητικούς συντάκτες που περιγράφουν αγώνες στα ΜΜΕ προκειμένου να 

βελτιώσουν την περιγραφή τους, ώστε μην εμποδίζεται ή μειώνεται η ψυχαγωγία των φιλάθλων.  

 

Λέξεις - κλειδιά: Αθλητισμός, ΜΜΕ, τηλεοπτική περιγραφή, δημοσιογραφικός λόγος, ψυχαγωγία. 
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ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

 

Κωτσαντή, Μ., & Τσιγγίλης, Ν. 

 

Τμήμα ΜΜΕ & Επικοινωνίας, ΑΠΘ  

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει και να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο η 

ηλεκτρονική έκδοση των Ελληνικών οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων παρουσιάζει τα 

ποικίλα περιστατικά ντόπινγκ που αφορούν τόσο σε Έλληνες, όσο και σε ξένους αθλητές. Η έρευνα 

έγινε σε αρχειακό υλικό (έρευνα αρχείου) με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου (content 

analysis) όπου εφαρμόστηκε η θεωρητική προσέγγιση της πλαισίωσης (framing theory).  

 

Οι υποθέσεις ντόπινγκ που μελετήθηκαν αφορούσαν σε περιστατικά που συνέβησαν τα τελευταία 10 

χρόνια (2007 – 2017). Μεταξύ των περιστατικών που εντοπίστηκαν, επιλέχθηκαν εκείνα που: α) 

αναφέρονταν σε κάποιον διάσημο αθλητή/τρια, ή σε κάποιο δημοφιλές άθλημα και β) προκάλεσαν 

περισσότερα δημοσιεύματα. Τα περισσότερα από αυτά που μελετήθηκαν ήταν ανυπόγραφα και στην 

πλειοψηφία τους περιορίζονταν μόνο στην παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με το εκάστοτε 

περιστατικό. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που παρατηρήθηκε και σχολιάστηκε ήταν η συχνή 

χρήση και ο καίριος ρόλος που διαδραματίζουν οι λέξεις-κλειδιά στα αξιοπρόσεκτα θέματα, οι 

οποίες στοχεύουν στην κατάλληλη σημασιακή αποκωδικοποίηση και στην αρμόζουσα ανάγνωση 

των θεμάτων από την πλευρά των δεκτών (Καϊτατζή-Γουίτλοκ, 2012).  

 

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των άρθρων ήταν ότι τα 

Ελληνικά Μέσα δεν σχολιάζουν σε βάθος το φαινόμενο του ντόπινγκ, αφού απουσιάζουν σχεδόν 

ολοκληρωτικά από τα άρθρα οι αιτίες που οδηγούν τους αθλητές/τριες στην χρήση απαγορευμένων 

ουσιών, οι επιπτώσεις και τα κόστη στην υγεία τους, αλλά και οι ηθικές διαστάσεις του θέματος. 

Αντίθετα, αυτό που σχολιάζεται εντονότερα είναι η παράνομη διάστασή του και οι ποινές που 

επιβάλλονται στους αθλητές/τριες που έχουν κατηγορηθεί για χρήση απαγορευμένων ουσιών. 

 

Εφόσον τα ΜΜΕ συμβάλλουν στην ενημέρωση και στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης ο τρόπος 

δημοσιογραφικής κάλυψης των περιστατικών ντόπινγκ αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για την 

ανάδειξη του ανθρωπιστικού σκοπού και των ηθικών αξιών που εμπεριέχονται στον αθλητισμό. Η 

σε βάθος παρουσίαση και ανάλυση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της χρήσης 

παράνομων ουσιών μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια για βελτίωση της υγείας 

και της ασφάλειας των αθλούμενων. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Φαρμακοδιέγερση, απαγορευμένες ουσίες, αθλητισμός, Ελληνικός τύπος. 
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ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΕ  

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Σπηλιόπουλος, Π., Τζανής, Γ., & Τσιγγίλης, Ν. 

 

Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ 

 

Οι Αθλητικοί Συντάκτες (ΑΣ) και οι Υπεύθυνοι Γραφείων Τύπου (ΥΓΤ) των ποδοσφαιρικών 

ομάδων διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών που 

εκπροσωπούν. Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας τείνει να παρουσιάσει την σχέση μεταξύ των ΑΣ 

και των ΥΓΤ ως ανταγωνιστική (Cameronκ, 1997α), καθώς υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα (αποκάλυψη / απόκρυψη ειδήσεων) με τους ΑΣ να χαρακτηρίζονται από μία αρνητική 

στάση απέναντι στους ΥΓΤ (Shin & Cameron, 2004). Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία 

μεταξύ των δύο πλευρών, όπως είναι οι κοινές ειδησεογραφικές αξίες (Aronoff, 1975; Pincus, 

Rimmer, Rayfield, & Cropp, 1993; Sallotetal., 1998) για αυτό και οι δύο επαγγελματικές ομάδες 

συνεργάζονται στενά (Sallot, 1993).  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας, που έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ήταν να διερευνήσει την 

σχέση αυτή. Η έρευνα ήταν ποιοτική (McQuail, 2003) και ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων, 

χρησιμοποιήθηκε η ατομική συνέντευξη (Jones, 1985) με χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου 

(Ιωσηφίδης, 2000). Το δείγμα αποτέλεσαν έξι δημοσιογράφοι – ΑΣ, από τους οποίους μία γυναίκα, 

που εργάζονται στο χώρο των ΜΜΕ στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τρεις ΥΓΤ ΠΑΕ της πόλης.  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν σε σημαντικό βαθμό τα ευρήματα 

διεθνών μελετών, με μία μόνο εξαίρεση - αντιθετικό εύρημα. Βρέθηκε πως η σχέση ΑΣ - ΥΓΤ είναι 

συμβιωτική (Parente, 1977) και για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των δύο πλευρών είναι 

απαραίτητη η μεταξύ τους συνεργασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή την ενίοτε παρασιτική 

σχέση της μίας πλευράς σε βάρος της άλλης επίσης γνώρισμα του αθλητισμού και των ΜΜΕ (Rader, 

1984). Φαίνεται ότι το αθλητικό ρεπορτάζ έχει ανάγκη την συνεργασία αυτή, καθώς πολλοί ΑΣ 

στηρίζονται αποκλειστικά στο υλικό που παράγεται και τους παρέχεται από τους ΥΓΤ για την 

δημιουργία του ρεπορτάζ τους (Gandy, 1982), ενώ άλλοι ΑΣ το χρησιμοποιούν ως βάση. Βρέθηκε 

επίσης, ότι οι ΥΓΤ όλο και συχνότερο περιορίζουν την πρόσβαση των ΑΣ σε πηγές που υπάρχουν 

μέσα στους αθλητικούς οργανισμούς. Οι ΑΣ χαρακτηρίζουν το φαινόμενο αυτό ως προσπάθεια 

χειραγώγησής τους από του ΥΓΤ, οι οποίοι εξηγούν τέτοιου είδους συμβάντα ως προσπάθεια 

υπεράσπισης των συμφερόντων των ΠΑΕ για τις οποίες εργάζονται. Το εύρημα αυτό έρχεται σε 

αντίθεση με την ξένη βιβλιογραφία, αφού και οι δύο πλευρές θεωρούν το επίπεδο του 

επαγγελματισμού και της ακεραιότητας της «απέναντι» πλευράς αρκετά υψηλό. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Αθλητικοί συντάκτες, υπεύθυνοι γραφείων τύπου ΠΑΕ, ρεπορτάζ.   

 

 


