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Στέλιος Δασκαλάκης, Διευθυντής Φυσικής Αγωγής, Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Συντονιστής του Συνεδρίου 

 

Αγαπητοί σύνεδροι, 

 

H Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 

γιορτάζει φέτος τα 20 χρόνια λειτουργίας της και μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει τη 

διοργάνωση του ετήσιου πανελλήνιου συνεδρίου της, το οποίο οργανώνουμε στην Αθήνα 

(13-15 Δεκεμβρίου 2013), με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Ολυμπιακού Αθλητικού 

Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α.).  

 

Αναμφίβολα, η οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας έχει επηρεάσει σε σημαντικότατο 

βαθμό όλες τις πτυχές της ελληνικής κοινωνίας, περιλαμβανομένου και του αθλητισμού. Οι 

κρίσεις αντιμετωπίζονται είτε ως πρόβλημα, είτε ως δημιουργική πρόκληση. Στις 

περισσότερες εισηγήσεις, σε αρμονία με το κεντρικό θέμα του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν οι 

προκλήσεις και οι δυνατότητες για ανάπτυξη που παρουσιάζονται στα διοικητικά στελέχη και 

όχι οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης.  Φάνηκε έτσι, ότι η ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού 

και ο συντονισμός των ενεργών αθλητικών δυνάμεων μπορούν να ανοίξουν ένα νέο 

δημιουργικό δρόμο σε όλο το φάσμα του ελληνικού αθλητισμού. 

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου:  

 

Οργανώθηκαν στρογγυλές τράπεζες, κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν: α) το 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Erasmus for all), β) η οικονομική αξία του αθλητισμού, της 

φυσικής αγωγής και της αναψυχής στην υγεία, γ) προγράμματα αθλητικής παιδείας και 

οργάνωση ακαδημιών και δ) θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

 

Παρουσιάστηκαν 31 εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν από την επιστημονική επιτροπή του 

συνεδρίου με τη διαδικασία της ανώνυμης κρίσης. Για τη συγγραφή τους εργάστηκαν 

περισσότεροι από 100 επιστήμονες του χώρου της διοίκησης αθλητισμού, της φυσικής 

αγωγής, της αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού. Οι προσπάθειες αυτές καταδεικνύουν 

τις έντονες ερευνητικές ανησυχίες που υπάρχουν στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και το 

εύρος και τη δυναμική του χώρου αυτού.  

 

Επίσης, οργανώθηκαν σεμινάρια με τα παρακάτω θέματα: α) project management στον 

αθλητισμό, β) βασικές αρχές και περιβάλλον μάνατζμεντ, γ) media training, δ) διπλή καριέρα 

των αθλητών, ε) εκπροσώπηση αθλητών. 

  

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλλαν 

στην πρόοδο του επιστημονικού αθλητικού μάνατζμεντ στη χώρα, δηλαδή τους 

συνδιοργανωτές φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού / ΓΓΑ, Περιφέρεια Αττικής, 

ΟΑΚΑ), τους εισηγητές των στρογγυλών τραπεζών και των σεμιναρίων, τους συναδέλφους 

που υπέβαλλαν και παρουσίασαν τις επιστημονικές  / επαγγελματικές εργασίες τους, τα μέλη 

της επιστημονικής επιτροπής που συνέβαλλαν στην τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας 

και πρακτικής, τους εθελοντές που υποστήριξαν με μεγάλο κέφι την οργανωτική διαδικασία 

και όλους τους σύνεδρους.  
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Επαγγελματικός αθλητισμός 
 

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

 

Μανασής, Β.  

 

Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 

Εισαγωγή 

 

Ο όρος αγωνιστική ισορροπία αναφέρεται στην ομοιογένεια της αθλητικής ικανότητας των 

ομάδων, ώστε να διασφαλίζεται η αγωνιστική τους σταθερότητα στο πρωτάθλημα και το 

στοιχείο της έκπληξης και του απρόβλεπτου στους φιλάθλους (Michie & Oughton, 2004). 

Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο φαινόμενο, οι σημαντικότερες διαστάσεις του οποίου είναι: 

α) η seasonal, που αναφέρεται στην επίδοση των ομάδων σε μία αγωνιστική περίοδο και β) η 

between-seasons, που συνδέεται με τη μεταβολή της σχετικής ποιότητας των ομάδων σε 2 ή 

περισσότερες αγωνιστικές περιόδους (Borland & MacDonald, 2003).  

 

Το ποδόσφαιρο θεωρείται παγκόσμιο άθλημα, αλλά το περισσότερο ενδιαφέρον εστιάζεται 

στα πρωταθλήματα της Ευρώπης (Gerrard, 2004). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών 

που έγιναν στην Αγγλία (Michie & Oughton, 2004, 2005a, 2005b) η αγωνιστική ισορροπία 

είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να συνυπολογιστούν για τη μακροπρόθεσμη 

επιτυχία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Χρησιμοποιώντας συμβατικούς δείκτες μέτρησης, η 

ανάλυση της Goossens (2006) δείχνει διαφοροποίηση στο επίπεδο της αγωνιστικής 

ισορροπίας, επισημαίνοντας τάση επιδείνωσης για μερικές από τις 11 ευρωπαϊκές χώρες που 

εξέτασε, ενώ η έρευνα των Haan, Koning & van Witteloostuijn (2008) σε 7 ευρωπαϊκές 

χώρες επισημαίνει την απουσία οποιασδήποτε τάσης για επίτευξη αγωνιστικής ισορροπίας. 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την ιστορική εξέλιξη και το σημερινό 

επίπεδο της αγωνιστικής ισορροπίας ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, 

εφαρμόζοντας δείκτες μέτρησης που σχεδιάστηκαν με κριτήριο τη σύνθετη δομή.  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Εξετάστηκαν 8 ευρωπαϊκά επαγγελματικά πρωταθλήματα για 50 αγωνιστικές 

περιόδους (από το 1959 μέχρι το 2008). 

 

Δείκτες μέτρησης: Για την ανάλυση της seasonal διάστασης εφαρμόστηκε ο ειδικά 

σχεδιασμένος δείκτης Special Concentration Ratio που έχει ως μονάδα μέτρησης τους 

πόντους βαθμολογίας, ενώ, αντίστοιχα, για την between-seasons διάσταση εφαρμόστηκε ο 

δείκτης Special Dynamic Index που έχει ως μονάδα μέτρησης τη μεταβολή της βαθμολογικής 

θέσης (Manasis, Avgerinou, Ntzoufras, & Reade, 2011; Manasis et al., 2013; Manasis & 

Ntzoufras, 2013). Πρόκειται για περιεκτικούς δείκτες, οι οποίοι ερμηνεύουν και τα 3 επίπεδα 

ανταγωνισμού μετρώντας την αγωνιστική συμπεριφορά τόσο των πρώτων ομάδων που έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όσο και των ομάδων που υποβιβάζονται 

σε κατώτερη κατηγορία. Οι δείκτες έχουν κανονικοποιηθεί, ώστε η σύγκριση μεταξύ 

πρωταθλημάτων με διαφορετικό αριθμό ομάδων να είναι έγκυρη, ενώ το εύρος τιμών τους 

κυμαίνεται από το μηδέν (τέλεια ισορροπία) έως τη μονάδα (απόλυτη ανισορροπία).  

 

 

 

 



14
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

ΟΑΚΑ       13-15 Δεκεμβρίου 2013 

8 

 

Αποτελέσματα 

 

Λόγω της σπουδαιότητάς της, η μέτρηση της αγωνιστικής ισορροπίας στα ομαδικά αθλήματα 

αποτελεί κύριο αντικείμενο έρευνας και στη σχετική βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί 

ποικίλες προσεγγίσεις που στοχεύουν στη βέλτιστη ποσοτικοποίησή της (Zimbalist, 2002). 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα σχετικών δεικτών μέτρησης, η εφαρμογή τους στα 

ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα λόγω της σύνθετης δομής 3 

επιπέδων με ανάλογους αγωνιστικούς στόχους (Manasis, Avgerinou, Ntzoufras, & Reade, 

2013). Πέραν, δηλαδή, της βασικής επιδίωξης του τίτλου του πρωταθλητή, οι δυνατές ομάδες 

συναγωνίζονται για τη συμμετοχή τους στις προσοδοφόρες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ οι 

πιο αδύναμες μάχονται προκειμένου να αποφύγουν τον υποβιβασμό.  

 

Η εμπειρική ανάλυση παρέχει ασφαλή οδηγό και προτυποποίηση για τα πρακτικά ζητήματα 

της αγωνιστικής ισορροπίας. Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται ο μέσος όρος και στις 2 

διαστάσεις με σειρά από το πιο ανταγωνιστικό στο λιγότερο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. 

Φαίνεται ότι στη Σουηδία και τη Νορβηγία ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος, ενώ 

ακολουθούν η Γαλλία και η Γερμανία. Αντίθετα, στην Ελλάδα και στο Βέλγιο παρατηρούνται 

μη ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, με την Ιταλία και την Αγγλία να βρίσκονται σχετικά κοντά 

και να παρουσιάζουν αρκετά υψηλές τιμές.  

 

Γράφημα 1. Η αγωνιστική ισορροπία στην Ευρώπη (1959-2008). 
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Ακόμη, παρατηρείται ότι η seasonal διάσταση βρίσκεται σε ανεκτά επίπεδα, με τιμές κοντά, 

ή χαμηλότερες του 0.5. Αντίθετα, η between-seasons διάσταση προσεγγίζει τα επίπεδα της 

απόλυτης ανισορροπίας, με τιμές πολύ μεγαλύτερες από 0.5 και κοντά στο 1. Επιπρόσθετα, η 

ανάλυση τάσης δείχνει, διαχρονικά, επιδείνωση της αγωνιστικής ισορροπίας. Ειδικότερα, 

βρέθηκε τάση δεύτερου βαθμού για την Ελλάδα και στις 2 διαστάσεις, με ελάχιστο σημείο το 

μέσο της δεκαετίας του 1980, δηλαδή ότι η αγωνιστική ισορροπία βελτιώνεται με καθοδικό 

ρυθμό μέχρι το μέσο της δεκαετίας αυτής, ενώ έκτοτε χειροτερεύει με αυξανόμενο ρυθμό. Η 

Αγγλία παρουσιάζει γραμμική αυξητική τάση τιμών και στις 2 διαστάσεις με ρυθμό που 

φτάνει το 30% για όλη την περίοδο, το οποίο ερμηνεύεται ως σοβαρή επιδείνωση της 

αγωνιστικής ισορροπίας. Παρόμοια, επιδείνωση εμφανίζεται στο Βέλγιο και την Ιταλία στην 

seasonal διάσταση, ενώ στη Νορβηγία και τη Γερμανία στην between-seasons διάσταση. Η 

Σουηδία είναι η μοναδική χώρα που παρουσιάζει διαχρονική βελτίωση στη seasonal 

διάσταση της αγωνιστικής ισορροπίας, με ρυθμό περίπου 14%. 
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Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσματα αυτής της εμπειρικής ανάλυσης δείχνουν ότι η βιωσιμότητα του 

ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου απειλείται από τις επιδεινούμενες τιμές της αγωνιστικής 

ισορροπίας. Η εμπειρική εξέταση δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο επίπεδο της 

αγωνιστικής ισορροπίας στην Ευρώπη, με τη Σουηδία να έχει το πιο ανταγωνιστικό και την 

Ελλάδα το λιγότερο ανταγωνιστικό από τα πρωταθλήματα που εξετάστηκαν. Η seasonal 

διάσταση βρίσκεται σε ανεκτά επίπεδα τιμών και, ως εκ τούτου, δεν προκαλεί ανησυχία. 

Αντίθετα, η between-seasons διάσταση προβληματίζει λόγω των πολύ υψηλών τιμών της· 

ενώ υπάρχει ικανός ανταγωνισμός στη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου, η μεταβολή 

βαθμολογικών θέσεων από περίοδο σε περίοδο είναι εξαιρετικά χαμηλή. Ανεξάρτητα, 

δηλαδή, από το επίπεδο ανταγωνισμού στη διάρκεια του πρωταθλήματος, στο τέλος -και 

σχεδόν πάντα- επικρατεί η δυνατή ομάδα.  

 

Η ανάλυση τάσης δείχνει επιδείνωση της αγωνιστικής ισορροπίας, η οποία εμφανίζεται πιο 

έντονη στην Αγγλία. Κατά τους Michie & Oughton (2004) κύρια αιτία για τη δημιουργία 

αυτής της κατάστασης είναι ότι οι δυνατές, κυρίως, ομάδες έχουν αυξήσει πολύ τα έσοδά 

τους από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ η Goossens (2006) επισημαίνει τα πολύ μεγάλα 

μπόνους από τη συμμετοχή και τα επιτυχημένα αποτελέσματα στο Champions League. 

Επομένως, η επιδείνωση της αγωνιστικής ισορροπίας μπορεί να αποδοθεί στο συνεχώς 

αυξανόμενο οικονομικό χάσμα μεταξύ των μεγάλων και των άλλων ομάδων. Κατά συνέπεια, 

για να παραμείνει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ένα υψηλών προδιαγραφών αθλητικό θέαμα οι 

ιθύνοντες οφείλουν να υιοθετήσουν τους κατάλληλους ρυθμιστικούς μηχανισμούς που θα 

εξασφαλίζουν την αγωνιστική ισορροπία μεταξύ των ομάδων (Μανασής, 2007).  
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Θαμνόπουλος, I.,
1
 Τζέτζης, Γ.,

2
 Γαργαλιάνος, Δ.,

1
 Σουγλής, Α.,

3
 & Λάιος, Α.,

1
 

 
1
 ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ  

2
 ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ  

3
 ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ 

 

Εισαγωγή 

 

Αρκετές μελέτες διερευνούν τις σχέσεις ανάμεσα σε ποιότητα υπηρεσιών, ικανοποίηση, αξία 

και μελλοντικές προθέσεις καταναλωτών, δηλαδή στην πρόθεση επανάληψης αγοράς και 

στην πρόθεση ανάπτυξης προφορικής επικοινωνίας (Cronin, Brady & Hult, 2000). Οι 

παράγοντες της ποιότητας και της ικανοποίησης είναι πολύ σημαντικοί για τους οργανισμούς 

παροχής υπηρεσιών και ερευνώνται εκτενώς για δεκαετίες (Murray & Howat 2002), ενώ η 

έννοια της αξίας ήρθε στο προσκήνιο τη δεκαετία του ‘90 (Eggert & Ulaga, 2002). Στον 

τομέα του αθλητισμού με συμμετοχή θεατών η διερεύνηση της ποιότητας, της ικανοποίησης 

και της αξίας παρακολούθησης αγώνων είναι θεμελιώδης διαδικασία, καθώς οι παράγοντες 

αυτοί επιδρούν στις μελλοντικές προθέσεις των θεατών, οι οποίες, με τη σειρά τους, 

διαμορφώνουν την καταναλωτική τους συμπεριφορά και, συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας 

για τη διατήρηση των υπαρχόντων και την προσέλκυση νέων πελατών (Cronin et al., 2000).  

 

Έρευνα των Theodorakis & Alexandris (2008) στο χώρο του αθλητισμού θεατών στην 

Ελλάδα έδειξε ότι η ποιότητα υπηρεσιών απαρτίζεται από 5 διαστάσεις: «πρόσβαση», 

«προσωπικό», «αξιοπιστία», «ασφάλεια» και «υλικές υπηρεσίες», ενώ η έννοια της «αξίας», 

η οποία θεωρήθηκε ως μία από τις πλέον επιτυχημένες και ανταγωνιστικές στρατηγικές τις 

τελευταίες δεκαετίες (Ravald & Grοnroos, 1996) απαρτίζεται από 2 διαστάσεις: «αξία για τα 

χρήματα» και «θυσίες». Στο φάσμα των υπηρεσιών οι σχέσεις ανάμεσα σε ποιότητα, 

ικανοποίηση, αξία και προθέσεις θεατών, μεμονωμένα ή σε συνδυασμούς, έχουν ερευνηθεί 

επαρκώς, αλλά δεν υπάρχουν πολλές έρευνες για την αλληλεπίδραση όλων των παραγόντων 

ταυτόχρονα (Cronin et al., 2000) και οι σχετικές πληροφορίες για το χώρο του ποδοσφαίρου 

και ειδικότερα στην Ελλάδα είναι περιορισμένες.       

 

Σκοπός   

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει: α) τα παραγοντικά μοντέλα σύνθεσης 

της ποιότητας και της αξίας παρακολούθησης αγώνων στο ελληνικό επαγγελματικό 

ποδόσφαιρο και β) την επίδραση της ποιότητας, της ικανοποίησης και της αξίας στις 

προθέσεις συμπεριφοράς των θεατών.   

 

Μεθοδολογία  

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 925 φίλαθλοι που παρακολουθούσαν αγώνες ποδοσφαίρου 

σε 6 διαφορετικά στάδια της ελληνικής Super League στη Β. Ελλάδα.  

 

Διαδικασία μέτρησης: Για να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος έγινε 

στρωσιγενής δειγματοληψία. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν τυχαία και συμμετείχαν 

εθελοντικά, τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα, διανεμήθηκαν και συλλέχθηκαν μέσα στο 

γήπεδο, πριν από την έναρξη των αγώνων.   

 

Όργανο μέτρησης: Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 2 

μέρη. Στο 1
ο
 μέρος, ποιότητα (22 θέματα), ικανοποίηση (5 θέματα), πρόθεση για προφορική 
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επικοινωνία (3 θέματα) και πρόθεση επανάληψης αγοράς (2 θέματα), μετρήθηκαν με την 

κλίμακα SPORTSERV (Theodorakis & Alexandris, 2008). Στο 2
ο
 μέρος μετρήθηκε η αξία με 

7 ερωτήματα που βασίστηκαν σε αντίστοιχες έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία και 

προσαρμόστηκαν για θεατές ποδοσφαίρου. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε μια 7βάθμια κλίμακα 

Likert (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα).  

 

Στατιστικές αναλύσεις: Χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά πακέτα SPSS 17 και AMOS. Για το 

μέρος του ερωτηματολογίου που μέτρησε την αξία έγινε Διερευνητική Παραγοντική 

Ανάλυση (Δ.Π.Α) για να διερευνηθεί η παραγοντική του σύνθεση. Στη συνέχεια, έγινε 

Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση (Ε.Π.Α) για όλα τα θέματα του ερωτηματολογίου που 

αφορούσαν στην ποιότητα, την ικανοποίηση, την αξία και τις προθέσεις συμπεριφοράς. 

Κατόπιν, έγιναν Αναλύσεις Παλινδρόμησης για τη διερεύνηση της συσχέτισης και του 

ποσοστού πρόβλεψης της μεταβλητότητας μεταξύ των κυρίων παραγόντων (ποιότητα 

υπηρεσιών, ικανοποίηση και αξία) με τις μελλοντικές προθέσεις των θεατών.  

 

Αποτελέσματα 

 

Η Δ.Π.Α έδειξε ότι αξία αποτελείται από τις διαστάσεις «αξία για τα χρήματα» (a = .89)  και 

«θυσίες» (a = .79). Η Ε.Π.Α στο σύνολο του ερωτηματολογίου αποκάλυψε 10 παράγοντες -

διαστάσεις, δηλαδή τις 5 διαστάσεις της ποιότητας [προσωπικό (a = .93), πρόσβαση (a = .89), 

ασφάλεια (a = .915), αξιοπιστία (a = .925) και υλικές υπηρεσίες (a = .84)], την ικανοποίηση 

(a= .94), 2 διαστάσεις της αξίας [θυσίες (a = .79) και αξία για τα χρήματα (a = .89)] και τις 2 

προθέσεις συμπεριφοράς, δηλαδή την πρόθεση επανάληψης αγοράς (a = .81) και την 

πρόθεση για προφορική επικοινωνία (a = .87). Αξιολογήθηκε η παραγοντική δομή των 10 

παραγόντων και η συνολική εικόνα προσαρμογής του μοντέλου ήταν πολύ καλή (TLI = 

0.941, CFI = 0.948, RMSEA = 0.050, x
2
= 1900, df = 584, x

2
/df = 3.25). Λαμβάνοντας υπόψη 

την πολυπλοκότητα του μοντέλου, τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την παραγοντική 

αξιοπιστία των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν.    
 
Η πρώτη ανάλυση παλινδρόμησης με ανεξάρτητες μεταβλητές την ποιότητα, την 

ικανοποίηση και την αξία και εξαρτημένη μεταβλητή την πρόθεση επανάληψης αγοράς, 

έδειξε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες επίδρασης, είναι η ικανοποίηση (t=7,612, p<000), η 

αξία για τα χρήματα (t=5,652, p<000) και η αξιοπιστία (t=3, p<000), ενώ πρόσβαση, 

ασφάλεια και θυσίες δεν είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση. Το συνολικό ποσοστό 

πρόβλεψης ήταν 50,9%  (R
2
=50,9, F=118,898, p<0,001).     

 

Η δεύτερη ανάλυση παλινδρόμησης με τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές και εξαρτημένη 

μεταβλητή την πρόθεση ανάληψης προφορικής επικοινωνίας, έδειξε ότι οι παράγοντες που 

ασκούν τη σημαντικότερη επίδραση είναι η «ικανοποίηση» (t=13,277, p<000) και η «αξία για 

τα χρήματα» (t=7,793, p<000), ενώ από τις διαστάσεις της ποιότητας μόνον η «αξιοπιστία» 

είχε στατιστικά σημαντική επίδραση (t=5,944, p<000). «Πρόσβαση», «ασφάλεια» και 

«θυσίες» δεν είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση. Το συνολικό ποσοστό πρόβλεψης ήταν 

46,8%  (R
2
=46,8, F=100,686, p<0,001).       

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε το βαθμό στον οποίο η ποιότητα, η αξία και η ικανοποίηση 

μπορούν να επηρεάσουν και να προβλέψουν τις μελλοντικές προθέσεις των θεατών στο χώρο 

του αθλητισμού με συμμετοχή θεατών και ειδικότερα στο χώρο του επαγγελματικού 

ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τις διαστάσεις της ποιότητας, μόνον η 

«αξιοπιστία» και η «πρόσβαση» έχουν σημαντική επίδραση στην πρόθεση επανάληψης 

αγοράς, ενώ «ασφάλεια» «υλικά στοιχεία» και «προσωπικό» δεν έχουν σημαντική επίδραση 

(στοιχείο που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση). Από την άλλη, η ποιότητα φάνηκε να έχει 

στενότερη σχέση με την πρόθεση ανάληψης προφορικής επικοινωνίας, καθώς οι 4 από τις 5 

διαστάσεις της (με εξαίρεση την «πρόσβαση») είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση 
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προβλέποντας το 35.6% της συνολικής διακύμανσης.  

 

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με ευρήματα προηγούμενων ερευνών που συνδέουν την 

ποιότητα υπηρεσιών με τις μελλοντικές προθέσεις των θεατών (Baker & Crompton, 2000).  

Επιβεβαιώθηκε ότι η ικανοποίηση είναι ο ισχυρότερος παράγοντας επίδρασης και πρόβλεψης 

και των 2 προθέσεων υποστηρίζοντας ευρήματα αντίστοιχων ερευνών. Τέλος, φάνηκε ότι η 

αξία αποτελεί έναν επίσης πολύ σημαντικό παράγοντα επίδρασης –κυρίως στην πρόθεση 

επανάληψης αγοράς. Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται κυρίως από τη διάσταση «αξία για τα 

χρήματα», ενώ η διάσταση «θυσίες» δεν έχει κάποια σημαντική επίδραση και προβλεπτική 

ικανότητα. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι 3 κύριοι παράγοντες επιδρούν σημαντικά 

και μπορούν να προβλέψουν σε αρκετά υψηλό ποσοστό τις μελλοντικές προθέσεις των 

θεατών.      

      

Θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές 
 

Το νέο στοιχείο που προέκυψε από την παρούσα έρευνα και ενισχύει την υπάρχουσα θεωρία 

είναι ότι ο συνδυασμός και των 3 παραγόντων ασκεί τη μεγαλύτερη δυνατή επίδραση και 

δίνει το μεγαλύτερο ποσοστό πρόβλεψης των μελλοντικών προθέσεων των θεατών. 

Πρακτικά, η εστίαση στην ποιότητα και κυρίως στην αύξηση της ικανοποίησης και της 

αντίληψης των θεατών για την αξία των χρημάτων που δαπάνησαν θα οδηγήσει όχι μόνο σε 

διατήρηση των υπαρχόντων πελατών και σε προσέλκυση νέων, αλλά και σε αύξηση της 

συχνότητας κατανάλωσης, παράμετροι οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τους αθλητικούς 

οργανισμούς.  
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ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ENGLISH PREMIER LEAGUE  

 

Σκαρβέλης, Α.
1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

2
 

 
1 
Northumbria University, UK

 

2
 ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ  

 

Εισαγωγή 

 

Στον αθλητισμό, οπαδός μπορεί να χαρακτηριστεί κάποιος που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του 

να υποστηρίζει μία ομάδα, ή ένα άθλημα γενικά (Dietz-Uhler, Harrick, & Jaquemotte, 2000), 

ενώ η αφοσίωση μπορεί να περιγραφεί ως η δέσμευση ενός οπαδού προς κάποια ομάδα, η 

οποία είναι συνεχής, δεν αλλάζει, έχει σημαντική επίδραση στην αντίληψή του για την ομάδα 

και επηρεάζει τη συμπεριφορά του προς αυτή (Funk & Pastore, 2000; Funk & James, 2006). 

Οι Funk & James (2001) υποστηρίζουν ότι η αφοσίωση των οπαδών είναι η δύναμη της 

σχέσης τους με την ομάδα. Έρευνα που πραγματοποίησαν εφημερίδες στην Αγγλία, στην 

οποία συμμετείχαν 2.000 οπαδοί ομάδων της English Premier League (EPL), έδειξε ότι 

μερικοί είναι τόσο αφοσιωμένοι στην ομάδα τους που τη σκέφτονται μία φορά κάθε λεπτό 

(Pavia, 2007). Ο Tapp (2003) διερεύνησε την αφοσίωση των οπαδών μίας ομάδας της EPL 

και διαπίστωσε ότι: α) η αφοσίωση των οπαδών είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, το οποίο 

επηρεάζεται άμεσα από παράγοντες συμπεριφοράς, παράγοντες νοοτροπίας και 

δημογραφικούς παράγοντες, β) υπάρχουν 4 τύποι αφοσίωσης και διαφορετικοί παράγοντες 

που την επηρεάζουν και γ) κάθε τύπος χωρίζεται σε αρκετού υπό-τύπους, κάθε ένας από τους 

οποίους έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάγκες και επιθυμίες. Σύμφωνα με τους (Tapp & 

Clowes, 2002) στους παράγοντες που επηρεάζουν την αφοσίωση των οπαδών δεν 

περιλαμβάνεται αυτός των επιτυχιών της ομάδας τους.   

 

Για να γίνει εφικτό να κατηγοριοποιηθούν οι οπαδοί σύμφωνα με ειδικά χαρακτηριστικά που 

τους οδηγούν σε πράξεις δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες τυπολογίες, οι οποίες, όμως, δεν 

μπορούν να είναι σταθερές, αφού οι οπαδοί αλλάζουν συμπεριφορά και κάθε φορά που το 

κάνουν αλλάζουν θέση στην τυπολογία που κατατάχθηκαν (Hunt, Bristol, & Bashaw, 1999). 

 

Οι Hunt, Bristol, & Bashaw (1999) διέκριναν 5 κατηγορίες οπαδών: α) τους πρόσκαιρους 

(temporary), β) τους τοπικούς (local), γ) τους αφοσιωμένους (devoted), δ) τους φανατικούς 

(fanatical) και ε) τους δυσλειτουργικούς (dysfunctional), ο Giullianotti (2002) υποστήριξε ότι 

υπάρχουν 4 κατηγορίες οπαδών: α) οι υποστηρικτές (supporters), β) αυτοί που ακολουθούν 

την ομάδα (followers), γ) οι φίλαθλοι (fans) και δ) οι περιστασιακοί (flaneurs), ενώ ο Tapp 

(2003) διέκρινε τους οπαδούς σε 3 κατηγορίες: α) τους φανατικούς (fanatical), β) τους 

αφοσιωμένους (devoted) και γ) τους περιστασιακούς (casual).     

 

Ωστόσο, αν και η αφοσίωση των οπαδών είναι μία θεμελιώδης έννοια στον επαγγελματικό 

αθλητισμό και διαφέρει σημαντικά από αυτή των καταναλωτών οποιουδήποτε άλλου 

προϊόντος / υπηρεσίας (Tapp, 2003) μέχρι πρόσφατα δεν είχε διερευνηθεί σε βάθος (Bauer, 

Stokburger-Sauer, & Exler, 2008; DeSarbo & Madrigal, 2011). 

 

Σκοπός 

 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να κατατάξει τους οπαδούς των ομάδων της ΕPL σύμφωνα 

με το επίπεδο αφοσίωσης στην ομάδα τους. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 350 οπαδοί, 18+ χρονών, που υποστήριζαν μία ομάδα της 

EPL, 257 (73.4%) από τους οποίους συμπλήρωσαν έγκυρα το ερωτηματολόγιο.  
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Όργανο μέτρησης: Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

ηλεκτρονικού, ανώνυμου ερωτηματολογίου (Survey Monkey - www.surveymonkey.net), το 

οποίο ήταν χωρισμένο σε 5 τομείς: 1) ενημέρωση των συμμετεχόντων για το σκοπό της 

έρευνας και πρόσκληση να διαβάσουν και να υπογράψουν μία φόρμα συναίνεσης, 2) 

δημογραφικά στοιχεία, 3) ερωτήσεις σχετικά με την ανάμειξή τους στον αθλητισμό γενικά 

(π.χ., «Πόσο συχνά ενημερώνεστε για τα αθλητικά νέα;», 4) ερωτήσεις σχετικά με την 

ανάμειξή τους στην ομάδα της EPL που υποστήριζαν (π.χ., «Έχετε εισιτήριο διαρκείας για 

τους αγώνες της ομάδας σας;) και 5) ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά τους ως 

καταναλωτές αθλητικών προϊόντων / υπηρεσιών (π.χ., Πόσο συχνά αγοράζετε επίσημα 

προϊόντα της ομάδας που υποστηρίζετε;».  

 

Διαδικασία μέτρησης: Στις 12–16.07.2012 πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη, στην οποία 

συμμετείχαν 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές – οπαδοί μίας ομάδας της EPL. Αφού έγιναν 

ορισμένες τροποποιήσεις στο ερωτηματολόγιο κοινοποιήθηκε στους οπαδούς των ομάδων 

που συμμετείχαν στην EPL την περίοδο 2011 - 2012 μέσω της σημαντικότερης ηλεκτρονικής 

τους κοινότητας (fan community) και τους δόθηκαν 15 μέρες (17.07- 01.08.2012) για να 

συμμετέχουν στην έρευνα.  

 

Στατιστική ανάλυση: Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας πραγματοποιήθηκαν cross 

tabs. 

 

Επιστημονική δεοντολογία: Για την προστασία των συμμετεχόντων στην έρευνα 

εφαρμόστηκαν οι οδηγίες της Data Protection Act (1998) της Αγγλίας.  

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Δημογραφικά στοιχεία: Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν άνδρες (239 - 93.7%). Το 

69.2% ήταν 18-35 χρόνων, 42.6% ήταν 18-25 χρόνων και 26.6% ήταν 26-35, το επίπεδο 

σπουδών τους ήταν σχετικά ομοιόμορφα κατανεμημένο (Λύκειο 25%, Κολλέγιο 26.2%, 

Πανεπιστήμιο 34.3%, Μεταπτυχιακό 14.5%), ενώ η οικονομική τους κατάσταση διέφερε 

σημαντικά, με το 32.7% να ανήκει στην κατηγορία £ 0-10.000 το χρόνο. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες υποστήριζαν την Queens Park Rangers (18.3%) και ακολούθως την West 

Bromwich Albion (12.8%).  

 

Τυπολογία των οπαδών της EPL: Τα ευρήματα έδειξαν ότι η τυπολογία των οπαδών των 

ομάδων της EPL συμφωνεί με το μοντέλο του Tapp (2003), ο οποίος διακρίνει τους οπαδούς 

σε: α) φανατικούς, β) αφοσιωμένους και γ) περιστασιακούς.   

 

Οι φανατικοί: Χαρακτηρίζονται από υπερβολικά υψηλή αφοσίωση νοοτροπίας και υψηλή 

αφοσίωση συμπεριφοράς. Είναι από 18 έως 35 χρονών, εξαιρετικά ενθουσιώδεις και οι πιο 

δραστήριοι μεταξύ των φιλάθλων της ομάδας. Έχουν εισιτήριο διαρκείας για τους εντός 

έδρας αγώνες της, αλλά την ακολουθούν και εκτός έδρας. Οι περισσότεροι είναι μέλη μίας 

επίσημης λέσχης φιλάθλων και την υποστηρίζουν πάντα ανεξάρτητα από την απόδοσή της, 

τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει και τη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα (Tapp & Clowes, 

2002).    

 

Οι αφοσιωμένοι: Χαρακτηρίζονται από υψηλή αφοσίωση νοοτροπίας και χαμηλή αφοσίωση 

συμπεριφοράς, η εσωτερική σύνδεσή τους με την ομάδα διαρκεί πολλά χρόνια (Bauer et al., 

2008), αλλά δεν είναι εξαιρετικά ενθουσιώδεις. Είναι 36+ χρονών, πολλοί έχουν εισιτήριο 

διαρκείας, ενδιαφέρονται για την ομάδα, αλλά γενικά δεν συμμετέχουν στις δραστηριότητές 

της.   

 

Οι περιστασιακοί: Χαρακτηρίζονται από χαμηλή αφοσίωση νοοτροπίας, αλλά υψηλή 

αφοσίωση συμπεριφοράς (Giulianotti, 2002). Είναι οι λιγότερο συνδεδεμένοι με την ομάδα. 

http://www.surveymonkey.net/
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Δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας, συνήθως παρακολουθούν μόνο τους σημαντικούς εντός έδρας 

αγώνες της και ενδιαφέρονται γι’ αυτή μόνον όταν επιτυγχάνει καλά αποτελέσματα.   

 

Συμπέρασμα 

 

Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τα ευρήματα προηγούμενων μελετών (Giulianotti, 2002; 

Tapp & Clowes, 2002; Tapp, 2003) ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά και την τυπολογία του 

Tapp (2003) ως προς τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας οπαδών.  
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ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

 

Λιανόπουλος, Ι.,
1
 Φουντούκη, Α.,

1
 Θεοδωράκης, Ν.,

1
 Γαρδικιώτης, Α.,

2
 Κουστέλιος, Α.,

3
 

& Γαργαλιάνος, Δ.
4
 

 
1
 ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ, Σέρρες 

2
 Τμήμα Δημοσιογραφίας ΜΜΕ, ΑΠΘ 

3
 ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

4
 ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Εισαγωγή 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι επιστήμονες της διοίκησης αθλητισμού έχουν εμβαθύνει την 

κατανόηση της συμπεριφοράς των φιλάθλων, όπου η ταύτιση με μια αθλητική ομάδα 

αποτελεί ένα δημοφιλές πεδίο έρευνας. Ως ταύτιση με μια αθλητική ομάδα ορίζεται ο βαθμός 

που ο οπαδός μιας αθλητικής ομάδας αισθάνεται ψυχολογική σύνδεση με αυτήν, η οποία 

σύνδεση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής του ταυτότητας 

(Wann, Melnick, Russel, & Peace 2001). Τη βάση για την εξέταση της ταύτισης με μια 

αθλητική ομάδα αποτελούν οι θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας (π.χ., θεωρία της 

κοινωνικής ταυτότητας). Σύμφωνα με τον Tajfel (1978: 63) η κοινωνική ταυτότητα 

αποτελείται «…από τις όψεις της αυτό-εικόνας ενός ατόμου που προέρχονται από την 

επίγνωσή του ότι ανήκει σε μια κοινωνική ομάδα, μαζί με την αξία και το συναισθηματικό 

δέσιμο που προκύπτουν από αυτή την ιδιότητα του μέλους».  

 

Αν και ο ορισμός αυτός παρουσιάζει την κοινωνική ταυτότητα ως πολυδιάστατη έννοια - που 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της γνώσης, της αξιολόγησης και του συναισθηματικού δεσίματος - 

για τη διερεύνηση των επιπέδων ταύτισης, οι ερευνητές της διοίκησης αθλητισμού συχνά 

χρησιμοποιούν μονοδιάστατα όργανα μέτρησης ταύτισης με την αθλητική ομάδα. 

Παράδειγμα τέτοιου οργάνου είναι η κλίμακα ταύτισης φιλάθλων Sport Spectator 

Identification Scale (SSIS) των Wann & Branscombe (1993), η οποία είναι και η 

δημοφιλέστερη κλίμακα στο χώρο αυτό. Βασιζόμενοι στον ορισμό του Tajfel (1978) οι 

Dimmock, Grove, & Eklund (2005) πρότειναν ένα τρισδιάστατο μοντέλο της ταύτισης με την 

αθλητική ομάδα, όπου τα στοιχεία της γνώσης και του συναισθηματικού δεσίματος 

συμπτύχτηκαν σε 1 παράγοντα, ενώ η αξιολόγηση χωρίστηκε σε 2 (αυτό-αξιολόγηση και 

αντιλαμβανόμενη αξιολόγηση των άλλων για την ομάδα).  

 

Με βάση το μοντέλο αυτό οι Dimmock & Grove (2006) κατασκεύασαν την Κλίμακα 

Ταύτισης με την Ομάδα (Team Identification Scale - TIS). H πρώτη διάσταση της κλίμακας 

(γνωστική – συναισθηματική), αφορά στο βαθμό της αυτό-κατηγοριοποίησης και του 

συναισθηματικού δεσίματος με την ομάδα, η δεύτερη αφορά στην προσωπική αξιολόγηση 

του οπαδού για την αγαπημένη του ομάδα, ενώ η τρίτη αφορά στην αντιλαμβανόμενη 

εντύπωση για την αξιολόγηση των άλλων για την ομάδα  Πρόσφατα, οι Theodorakis, 

Dimmock, Wann & Barlas (2010) παρουσίασαν αρχικές ενδείξεις για την αξιοπιστία και 

εγκυρότητα της ελληνικής έκδοσης της Κλίμακας Ταύτισης με την Ομάδα (TIS - G).  

 

Σκοπός  

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η περαιτέρω διερεύνηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων 

της κλίμακας, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ερευνητές και τα διοικητικά 

στελέχη στην Ελλάδα. 
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Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 106 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες των 

ΤΕΦΑΑ Σερρών και Θεσσαλονίκης (64 άνδρες και 42 γυναίκες) από 19 έως 49 χρονών, με 

μέσο όρο ηλικίας τα 22.8 χρόνια.  

 

Διαδικασία μέτρησης: Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της κλίμακας 

ταύτισης με την ομάδα σε μικρές ομάδες σε αίθουσες του πανεπιστημίου. 

 

Όργανο μέτρησης: Για τη μέτρηση των επιπέδων ταύτισης των συμμετεχόντων με την 

αγαπημένη τους ομάδα, χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση της «Κλίμακας Ταύτισης με 

την Ομάδα» (TIS-G: Theodorakis et al., 2010). Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει τις εξής διαστάσεις: «Γνωστική - Συναισθηματική» (3 ερωτήματα, π.χ., 

«Θεωρώ την ομάδα μου ως κομμάτι του εαυτού μου»), «Αυτό-αξιολόγηση» (3 ερωτήματα, 

π.χ., «Η αγαπημένη μου ομάδα αξίζει την υποστήριξή μου»), «Αντιλαμβανόμενη αξιολόγηση 

των άλλων» (3 ερωτήματα, π.χ., «Γενικά ο κόσμος σέβεται την ομάδα μου»). Οι απαντήσεις 

δόθηκαν σε μια 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ 

απόλυτα). Τιμές κοντά στο 1 δείχνουν χαμηλά επίπεδα  ταύτισης, ενώ, αντίθετα, τιμές κοντά 

στο 7 δείχνουν υψηλά επίπεδα ταύτισης με την ομάδα. 

 

Αποτελέσματα 
 

Οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, οι δείκτες αξιοπιστίας και ο συντελεστές συσχέτισης 

μεταξύ των 3 παραγόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Περιγραφική στατιστική. 

 
 M SD a r 

Γνωστική/Συναισθηματική 3.17 1.861 0.907   

Προσωπική Αξιολόγηση 4.80 1.721 0.875 .71  

Αξιολόγηση των Άλλων 4.73 1.374 0.804 .19 .38 

 

Για την εξέταση των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών της κλίμακας εφαρμόστηκε 

επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση με τη χρήση του στατικού προγράμματος EQS. Λόγω 

του ότι από τη διερευνητική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι τα ερωτήματα 

ακολουθούν την κανονική κατανομή για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος υπολογισμού Maximum Likelihood. Για τους σκοπούς της έρευνας δημιουργήθηκαν 

και εξετάστηκαν 3 μοντέλα: α) το μονοδιάστατο μοντέλο (Μ1), β) το μοντέλο 3 μη 

συσχετιζόμενων διαστάσεων (Μ2) και γ) το μοντέλο 3 συσχετιζόμενων διαστάσεων (Μ3). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, οι δείκτες προσαρμογής στο Μ1 και στο Μ2 δεν ήταν 

ικανοποιητικοί, προτείνοντας τη απόρριψη των μοντέλων αυτών. Αντίθετα, το Μ3 εμφάνισε 

μέτριους δείκτες προσαρμογής. Η χρήση του LM τεστ έδειξε την ύπαρξη ενός error 

covariances. Παίρνοντας υπόψη το στοιχείο αυτό το Μ3 υπολογίστηκε πάλι (Μ3a). Οι 

δείκτες προσαρμογής του μοντέλου έδειξαν ικανοποιητική προσαρμογή του στα δεδομένα 

(Πίνακας 2). Η συγκλίνουσα εγκυρότητα και η εγκυρότητα διάκρισης των παραγόντων της 

κλίμακας επίσης εξετάστηκαν σύμφωνα με τεστ που πρότειναν οι Anderson & Gerbing 

(1988). 

 

Πίνακας 2. Δείκτες προσαρμογής μοντέλων. 

 

Model X
2 

Df CFI SRMR RMSEA 

M1       243.51 27 .66 .16 .27 

M2 137.14 27 .83 .31 .19 

M3 49.87 24 .96 .08 .10 

M3a 41.64 23 .97 .05 .08 
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Συμπεράσματα 

 

Η επανεξέταση των ψυχομετρικών χαρακτηριστικών της Ελληνικής έκδοσης της κλίμακας 

της ταύτισης με την αθλητική ομάδα (ΤIS-G) των Theodorakis et al., (2010) επιβεβαίωσε το 

πολυδιάστατο μοντέλο της ταύτισης των οπαδών με μια αθλητική ομάδα των Dimmock et al., 

(2005). Η TIS-G υπερέχει από άλλες κλίμακες (π.χ., SSIS-G των Theodorakis, Vlachopoulos, 

Wann, Afthinos, & Nassis, 2006; TEAM*ID των Heere & James, 2007) γιατί έχει σύντομη 

μορφή, η αξιοπιστία και η εγκυρότητά της έχουν εξεταστεί στον ελληνικό πληθυσμό σε 2 

μελέτες, αλλά και γιατί προτείνει ένα πολυδιάστατο μοντέλο μέτρησης της ταύτισης με μία 

αθλητική ομάδα. Σε πρακτικό επίπεδο, το συγκεκριμένο μοντέλο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

από τα διοικητικά στελέχη των επαγγελματικών ομάδων στην τμηματοποίηση των φιλάθλων 

με βάση την ταύτισή τους με την ομάδα, στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων στρατηγικών 

προσέλκυσης θεατών, αλλά και καλύτερης εξυπηρέτησής τους στα γήπεδα (Theodorakis, 

Koustelios, Robinson, & Barlas, 2009). 
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ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ «ΜΑΡΚΑ» ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ1 

 

Τζουμάκα, Ε. 

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Εισαγωγή 

 

Αδιαμφισβήτητα, το ποδόσφαιρο αποτελεί το βασιλιά των αθλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, 

ο οποίος, όμως, κινδυνεύει να μείνει χωρίς βασίλειο. Τα ελληνικά ποδοσφαιρικά σωματεία 

αντιμετωπίζουν πολλά οικονομικά προβλήματα, τα οποία έχουν οδηγήσει κάποια από αυτά 

στον υποβιβασμό σε χαμηλότερες κατηγορίες, στερώντας έτσι το πρωτάθλημα της Super 

League από τους παθιασμένους οπαδούς της.  

 

Από τις 3 πηγές εσόδων (τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια, χορηγίες) που έχουν τα 

σωματεία τα εισιτήρια στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 32% επί του συνόλου, τη στιγμή που 

στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα (Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία) στο 21%, ενώ η 

αξιοποίηση των μέσης χωρητικότητας σταδίων αγγίζει μόλις το 37% (KPMG Sports 

Advisory Practice, 2011) με την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 να σημειώνεται 9ετές 

ιστορικό χαμηλό ρεκόρ εισιτηρίων. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική αγορά, τα ολοένα συρρικνούμενα χορηγικά και 

τηλεοπτικά έξοδα, προτείνεται η στρατηγική εστίασης στην αύξηση των εισιτηρίων μέσα από 

τη μόχλευση της «μάρκας» των αθλητών, οι οποίοι αποτελούν τον παράγοντα άνθρωπο στην 

προσφερόμενη αθλητική υπηρεσία, όχι απλά ως πάροχό της, αλλά ουσιαστικά ως 

πρωταγωνιστή του θεάματος. 

 

Ο αθλητής ως «μάρκα» 

 

Μια επιτυχημένη «μάρκα» είναι «…ένα αναγνωρίσιμο προϊόν, υπηρεσία, πρόσωπο, ή τόπος 

διευρυμένα κατά τρόπον ώστε ο αγοραστής, ή ο χρήστης να αντιλαμβάνεται σχετικές, 

μοναδικές, βιώσιμες προστιθέμενες αξίες που ταιριάζουν περισσότερο με τις ανάγκες τους» 

(de Chernatony & McDonald, 2003: 23). Η χρήση του όρου «ανθρώπινη / προσωπική μάρκα» 

ενισχύθηκε με τη συμπερίληψή της στη σχετική λίστα του Solomon (2006) με αρκετά μη 

συμβατικά καταναλωτικά αγαθά, όπως η δημοκρατία, και αντανακλά την επέκταση της 

οντολογίας και της επιστημολογίας του μάρκετινγκ στον άνθρωπο (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman, & Hansen, 2009). 

 

Εστιάζοντας στην αξία που έχουν διασημότητες ως μέσο επιρροής (Tzoumaka & Zarkada, 

2013) η οποία έχει αναλυθεί διεξοδικά στη βιβλιογραφία υιοθετείται μια προσέγγιση 

διερεύνησης της επιρροής των αθλητών στο φυσικό τους περιβάλλον δηλαδή το 

ποδοσφαιρικό γήπεδο. Πιο συγκεκριμένα, εμπειρικές μελέτες δείχνουν τη θετική σχέση της 

«μάρκας» του αθλητή με την αυξημένη παρακολούθηση αγώνων στην τηλεόραση, με την 

αγορά εμπορευμάτων με το σήμα της ομάδας που αγωνίζεται ο αθλητής (Carlson & Donavan, 

2013) αλλά και με πωλήσεις εισιτηρίων, είτε για την ομάδα όπου αγωνίζονται, ή για το 

παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν, όπου στους λεγόμενους σούπερ σταρ να αποδίδονται 

αυξημένα έσοδα 430.000 € ανά σεζόν (Brandes, Franck, & Nüesch, 2008). 

 

Παράλληλα, μελέτες με θέμα τα κίνητρα (Beccarini & Ferrand, 2006; Trail & James, 2001) 

και τους περιστασιακούς παράγοντες επιρροής (Hansen & Gauthier, 1989) αναγνωρίζουν το 

ρόλο του αθλητή στην προσέλευση του φιλάθλου στο γήπεδο. Μάλιστα, η προσέγγιση 

«σημείων προσκόλλησης», η οποία αναγνωρίζει την οργανωσιακή ταύτιση του φίλαθλου με 

κάποιον παίκτη, προπονητή, ή το σύνολο της ομάδας (Woo, Trail, Kwon, & Anderson, 2009). 

                                                 
1
 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της διεθνούς υποτροφίας João Havelange (FIFA). 
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Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) να αποκωδικοποιήσει τη «μάρκα» του αθλητή, β) να 

εξετάσει εάν αυτή συνιστά μέρος της οργανωσιακής ταύτισης του φίλαθλου και γ) να 

διερευνήσει το βαθμό στον οποίο αυτή μεταφράζεται σε αυξημένη προσέλευση στους 

ποδοσφαιρικούς αγώνες. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Η έρευνα απευθύνθηκε σε οπαδούς των Ελληνικών επαγγελματικών ομάδων 

ποδοσφαίρου που διαβάζουν ηλεκτρονικά μέσα αθλητικής ενημέρωσης.  

 

Όργανο μέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας δημιουργήθηκε ένα 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που φορτώθηκε ως υπερ-σύνδεση στη δεύτερη πιο δημοφιλή 

ανεξάρτητη αθλητική ιστοσελίδα στην Ελλάδα (Sport24.gr). Επίσης, δημοσιεύτηκε και ένα 

άρθρο σχετικά με το παρόν ερευνητικό έργο, που περιελάμβανε και δηλώσεις από τους 

ερευνητές. Σε διάστημα μερικών ωρών μετά τη δημοσίευση του άρθρου συλλέχθηκαν 704 

πλήρως συμπληρωμένα και αξιοποιήσιμα ερωτηματολόγια. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν με 

ερώτηση ανοικτού τύπου για το όνομα του αγαπημένου τους ποδοσφαιριστή (χωρίς κανένα 

περιορισμό, ή παράδειγμα) και συμπλήρωναν την απάντησή τους σε έναν ελεύθερο χώρο 

κειμένου με δυνατότητα τόσο ελληνικής, όσο και λατινικής γραφής. Η προσέλευση στο 

γήπεδο μετρήθηκε με την ερώτηση «Πόσες φορές πήγατε στο γήπεδο για αγώνα 

ποδοσφαίρου την προηγούμενη σεζόν;». 

 

Στατιστική ανάλυση: Χρησιμοποιήθηκε T-test για να εξετασθεί η διαφορά των μέσων 

ανάμεσα στους ερωτώμενους που είχαν δηλώσει ως αγαπημένο παίκτη, Έλληνα ή ξένο, 

αθλητή που έχει αγωνιστεί τουλάχιστον μία αγωνιστική περίοδο στην ομάδα που 

υποστηρίζουν και σε εκείνους που αγαπημένος τους παίκτης δεν είχε αγωνιστεί ποτέ στην 

ομάδα τους.  

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το προφίλ των ερωτηθέντων είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό 

του πληθυσμού των φιλάθλων του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, καθώς αποτελείται κυρίως 

άνδρες (98,6 %), κάτω των 35 ετών (76,66 %), υποστηρικτές κατά πλειοψηφία του 

Ολυμπιακού (32,1 %), Παναθηναϊκού (27,7 %), ΠΑΟΚ (15 %), ΑΕΚ (11,5 %) και  Άρη (9,0 

%). 

 

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στου 

μέσους όρους προσέλευσης των θεατών των 2 κατηγοριών (Τ= 3,732) (df=705, p=.000).  

 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις. 

 

 N 
Μέσος 

(Μ) 

Τυπική Απόκλιση 

(SD) 

Παίκτης συνδεμένος με την αγαπημένη ομάδα 304 8.08 9.323 

Παίκτης ασύνδετος με την αγαπημένη ομάδα 403 5.77 7.134 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει εμπειρικά τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στον παίκτη ως 

σημείο προσκόλλησης στην ομάδα, προσθέτοντας ότι η προσκόλληση αυτή μεταφράζεται σε 

αυξημένη επισκεψιμότητα στο γήπεδο. Εντούτοις, ο μεγάλος και ετερόκλητος αριθμός 
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παικτών που αναφέρθηκαν σηματοδοτεί μία νέα κατεύθυνση εργασίας, αυτήν της 

χαρτογράφησης των συναισθηματικών μηχανισμών προσκόλλησης καθώς και τα 

χαρακτηριστικά της «μάρκας» του αθλητή, ο οποίος μπορεί να φέρει τους φίλαθλους πίσω 

στην τοπική ομάδα, καθώς και να ξεκολλήσει τα παιδιά και τους νέους από τις ηλεκτρονικές 

οθόνες και να τα μεταφέρει στο πεδίο δράσης. 
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Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 

Οικονόμου, Α.Φ., & Οικονόμου, Α. 

 

ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

Εισαγωγή 
 

Η προσκόλληση με τον τόπο αντιπροσωπεύει ένα συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα σε έναν 

άνθρωπο και ένα μέρος (Guiliani & Feldman, 1993; Williams & Patterson, 1999), καθώς η 

αναψυχή και η ψυχαγωγία αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ικανοποίηση της ύπαρξης 

του ανθρώπου τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο (Iso-Ahola, 1980; Neulinger, 

1981). Αναφέρεται στη συναισθηματική και συμβολική σχέση των ατόμων που συμμετέχουν 

σε μία δραστηριότητα με τη μορφή αναψυχής (Williams & Vaske, 2003).  

 

O Williams et.al. (1992) υποστήριξε πως η προσκόλληση σε ένα χώρο έχει 2 διαστάσεις. Η 

πρώτη είναι «η ταυτότητα του τόπου» (place identity), η οποία έχει ένα συναισθηματικό ρόλο 

και αναφέρεται στη συμβολική σημασία ενός τόπου όπου αποθηκεύονται τα αισθήματα και οι 

σχέσεις που δίνουν νόημα και σκοπό στη ζωή (Williams & Vaske, 2003). Έχει συνδεθεί με την 

έννοια της προσωπικής αναγνώρισης και δείχνει να είναι κομμάτι ενός εαυτού που 

αναπτύσσει συναισθήματα προσκόλλησης σε ένα συγκεκριμένο τόπο (Williams et. al., 1992). 

O Williams et. al., (1992) δέχεται τη θεωρία που ανέπτυξε ο Proshansky (1978) σύμφωνα με 

την οποία η ταύτιση με το χώρο προκύπτει από την ατομική - προσωπική ταύτιση με το 

φυσικό περιβάλλον μέσα από ένα σύμπλεγμα συνειδητών και υποσυνείδητων σκέψεων, 

πεποιθήσεων, προτιμήσεων, συναισθημάτων, αξιών, στόχων και συμπεριφορικών συνηθειών 

που σχετίζονται με αυτό το περιβάλλον.  

 

Η δεύτερη διάσταση είναι «η εξάρτηση με τον τόπο» (place dependence), η οποία έχει πιο 

λειτουργική έννοια και αναφέρεται σε συγκεκριμένες λειτουργίες και συνθήκες ενός τόπου 

που ικανοποιούν μεμονωμένες ανάγκες, επιθυμητές δραστηριότητες, προσδοκίες και στόχους. 

Οι λειτουργίες και οι συνθήκες αυτές είναι τα φυσικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του 

τόπου  (Williams & Vaske, 2003). 

 

Οι Αλεξανδρής, Κουθούρης, & Μελιγδής (2006) διαπίστωσαν πως οι διαστάσεις της 

προσκόλλησης με τον τόπο επηρεάζουν την ανάπτυξη την πιστότητας μεταξύ αθλούμενου / 

φίλαθλου και του εκάστοτε αθλήματος / αθλητικής εγκατάστασης, ενώ πρόσφατα οι 

Θεοδωράκης, Τσιγκίλης, & Αλεξανδρής (2009) συμπέραναν ότι τα διοικητικά στελέχη του 

αθλητισμού πρέπει να προσπαθούν να αναπτύξουν συναισθηματικούς – συμβολικούς δεσμούς 

με τους πελάτες τους, ώστε να αυξήσουν την ταύτισή τους με τους πάροχους αθλητικών 

υπηρεσιών.  

 

Παρά το γεγονός ότι η μελέτη του θέματος της προσκόλλησης σε έναν τόπο είναι σημαντική 

για τους διαχειριστές κάθε είδους αθλητικής εγκατάστασης, αφού συμβάλλει στην 

προσπάθειά τους να αναπτύξουν και να προωθήσουν την αφοσίωση των πελατών τους (Kyle 

et al., 2004c), η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι δεν υπάρχουν πολλές 

σχετικές έρευνες και η έλλειψη ισχυρού θεωρητικού πλαισίου είναι εμφανής.  

 

Σκοπός 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την προσκόλληση των φιλάθλων της 

ποδοσφαιρικής μόδας του Ολυμπιακού με την αθλητική εγκατάσταση της ομάδας «Γήπεδο 

Γεώργιος Καραϊσκάκης».  
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Μεθοδολογία 
 

Η έρευνα χωρίζεται σε 2 μέρη: α) στη βαθμολογία των ερωτήσεων από τα άτομα του 

συμμετείχαν στην έρευνα και β) στην ανάλυση διασποράς μεταξύ της βαθμολογίας των 

ερωτήσεων και επιλεγμένων μεταβλητών (φύλο, ηλικία). 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν εξήντα (Ν = 60) άτομα (51 άντρες και 9 γυναίκες), 3 

ηλικιακών κατηγοριών («μέχρι 26 χρονών» [Ν = 28], «27 - 33 χρονών [Ν = 13] και «34+ 

χρονών» [Ν=19]). 

 

Διαδικασία μέτρησης: Ο ερευνητής μοίρασε και συνέλεξε τα ερωτηματολόγια έξω από το «Γ. 

Καραϊσκάκης» πριν από την έναρξη ενός αγώνα του Ολυμπιακού. 

 

Όργανα μέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο των Bricker & Kerstetter (2010), το οποίο αποτελείται από 8 ερωτήσεις (4 

σχετικές με την ταυτότητα του μέρους και 4 με την εξάρτηση από το μέρος). Αναλυτικά: 1) Το 

Γ. Καραϊσκάκης σημαίνει πολλά για εμένα, 2) Νιώθω ότι το συγκεκριμένο γήπεδο είναι 

κομμάτι του εαυτού μου, 3) Ταυτίζομαι με ότι πρεσβεύει το Γ. Καραϊσκάκης, 4) Το να πηγαίνω 

στο συγκεκριμένο γήπεδο λέει πολλά για το ποιός είμαι, 5) Μου αρέσει περισσότερο να 

παρακολουθώ αγώνες ποδοσφαίρου στο Γ. Καραϊσκάκης από οποιοδήποτε άλλο γήπεδο, 6) 

Νοιώθω περισσότερο ικανοποίηση όταν παρακολουθώ αγώνες ποδοσφαίρου στο Γ. 

Καραϊσκάκης από ότι σε άλλα γήπεδα, 7) Το να παρακολουθώ αγώνες ποδοσφαίρου στο Γ. 

Καραϊσκάκης είναι πιο σημαντικό για μένα από το να παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου 

σε άλλα γήπεδα, 8) Δεν θα άλλαζα με κανένα γήπεδο αυτά που μου (έχει) προσφέρει το Γ. 

Καραϊσκάκης. Η κλίμακα αξιολόγησης η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν 5βάθμια τύπου Lickert 

(όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 5 = συμφωνώ απόλυτα). Συνεπώς, υψηλές τιμές στις 

απαντήσεις αντιστοιχούν σε υψηλό βαθμό ικανοποίησης.  

 

Στατιστική ανάλυση: Για να διαπιστωθούν οι αντιλήψεις των ερωτηθέντων για την 

προσκόλληση με τον τόπο χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 21.0   και η 

μέθοδος ANOVA One Way.   

 

Αποτελέσματα 
 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν ότι ο μέσος βαθμός ικανοποίησής τους από τις 

ερωτήσεις που αφορούσαν στην ταυτότητα του χώρου είναι 3,67 με εκτιμώμενη τυπική 

απόκλιση 1,4 και για εκείνες που αφορούσαν στην εξάρτηση με το χώρο είναι  4,16 με 

εκτιμώμενη τυπική απόκλιση 1,21. Αναλυτικότερα, ο μέσος βαθμός ικανοποίησης των 

ερωτήσεων της ταυτότητας για τους άντρες είναι 4,13 με εκτιμώμενη τυπική απόκλιση 1,17  

και για τις γυναίκες 3,22 με εκτιμώμενη τυπική απόκλιση 1,63. Ο μέσος βαθμός ικανοποίησης 

των ερωτήσεων της εξάρτησης με το χώρο για τους άντρες είναι 4,30 με εκτιμώμενη τυπική 

απόκλιση 1,15 και για τις γυναίκες 4 με εκτιμώμενη τυπική απόκλιση 1,27 (Πίνακας 1). 

Συνεπώς, οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι ταυτίζονται και νοιώθουν εξάρτηση με το γήπεδο «Γ. 

Καραϊσκάκης». 

 

Πίνακας 1. Μέσος βαθμός ικανοποίησης και εκτιμώμενες τυπικές αποκλίσεις.    
 

 Ν Mean Std. Deviation 

PI 60 3.67 1.4 

PI(1) 51 4.13 1.17 

PI(3) 9 3.22 1.63 

PD 60 4.16 1.21 

PD(2) 51 4.3 1.15 

PD(1) 9 4 1.27 
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Η ανάλυση της διασποράς μεταξύ της ηλικίας των ερωτηθέντων και των αντιλήψεών τους για 

την προσκόλληση στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά σε 3 

ερωτήσεις και συγκεκριμένα στη δήλωση «Μου αρέσει περισσότερο να παρακολουθώ αγώνες 

ποδοσφαίρου στο ‘Γ. Καραϊσκάκης’ από το να παρακολουθώ αγώνες ποδοσφαίρου σε 

οποιοδήποτε άλλο γήπεδο» (F=2,281, p<.111), στη δήλωση «Νιώθω περισσότερη 

ικανοποίηση όταν παρακολουθώ αγώνες ποδοσφαίρου στο ‘Γ. Καραϊσκάκης’ από ότι όταν 

παρακολουθώ αγώνες ποδοσφαίρου σε άλλα γήπεδα» (F=1,365, p<.263) και στη δήλωση «Το 

να πηγαίνω στο συγκεκριμένο γήπεδο λέει πολλά για το ποιος είμαι» (F=1,166, p<.319). Στην 

ανάλυση που έγινε με μέθοδο Bonferoni και LSD παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των ηλικιών «μέχρι 26 χρονών» και «27 – 33 χρονών». 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 
 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός προσκόλλησης των φιλάθλων με τον 

αθλητικό χώρο «Γ. Καραϊσκάκης»  τόσο με τις ερωτήσεις που αφορούσαν στην ταυτότητα 

ενός τόπου, όσο και με τις ερωτήσεις που αφορούσαν στην εξάρτηση με τον τόπο. 

Συμπεραίνεται ότι η διαχείριση αθλητικών χώρων απαιτεί μάνατζερ που να κατανοούν τα 

θέματα αυτά και να μπορούν να ικανοποιούν τις προσδοκίες των καταναλωτών. 
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ: 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ENGLISH PREMIER LEAGUE 

 

Μανώλη, Α.Ε.  

 

Teesside University, Business School, Middlesbrough, UK 

 

Εισαγωγή 

 

Η λειτουργία της εταιρικής επικοινωνίας υπερβαίνει τη δράση της απλής μεταφοράς ενός 

μηνύματος, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προβολής της ταυτότητας, της εικόνας 

και της φωνής της εταιρείας στο περιβάλλον της (στελέχη, πελάτες, μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, μετόχους, τοπική κοινωνία, κυβέρνηση, κλπ.). Η επικοινωνία δρα «όπως το 

καύσιμο σε μία μηχανή» (Conn, 1997: 25), παρέχοντας ζωτικής σημασίας βοήθεια στη 

βιομηχανία του ποδοσφαίρου τόσο στην καθημερινή λειτουργία της, όσο και στην 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επιτυχία της. Η σχέση του ποδοσφαίρου με την επικοινωνία 

καλύπτει ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος θεμάτων, τα οποία χρήζουν ανάγκης περαιτέρω 

ανάλυσης.  

 

Η ακαδημαϊκή έρευνα στην εταιρική φήμη έχει διαμορφώσει την ιδέα της παρουσίας στα 

ΜΜΕ (media exposure) (Fombrun & Van Riel, 2004) η οποία διευκολύνει τη μετάδοση και 

προσβασιμότητα σε πληροφορίες για την εταιρεία, ενώ παράλληλα μειώνει το επίπεδο 

αβεβαιότητας (Baker, Powell & Weaver, 1998). Διαφοροποιώντας τις Σχέσεις με τον Τύπο 

και τις Δημόσιες Σχέσεις, μπορεί να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ της δημιουργίας μίας 

ευμενούς εικόνας για την εταιρεία μέσω της κατάλληλης προώθησης θετικών πληροφοριών 

και της δημιουργίας ενός καναλιού μεταφοράς αληθών και ακριβών πληροφοριών με σκοπό 

την ενίσχυση μίας ακριβούς ταυτότητας της εταιρείας και δημιουργώντας έτσι την ευκαιρία 

για ένα συνεχή διάλογο με τον Τύπο (Xavier, Patel & Johnston, 2004). Ο διάλογος αυτός 

πρέπει να είναι ο πρέπων και επαγγελματικός (Gronroos, 1996; Raman & Singh, 2006).  

 

Συνδέοντας την επικοινωνία με τα ΜΜΕ με τη διαλογική θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι η 

επικοινωνία μέσω του διαλόγου μπορεί να οδηγήσει στον πλήρη ανασχηματισμό του 

φαινομένου που ορίζουμε «σχέση» (Stewart, 1978), οι Salwen & Stacks (1992) 

υπογραμμίζουν την ανάγκη ενδυνάμωσης της αμφίδρομης και εποικοδομητικής επικοινωνίας, 

η οποία στηρίζεται στις παραδοχές της «αμοιβαιότητας», της «εγγύτητας», της «εμπάθειας» 

(empathy), του «ρίσκου» και της «δέσμευσης». Όμως, παρότι η σχετική βιβλιογραφία 

παρέχει αρκετές πληροφορίες για τη σημασία και την αξία της σχέσης μίας εταιρείας με τον 

Τύπο, η δομή της και η καθημερινή της διαχείριση δεν έχει προσελκύσει ακόμη το 

ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ του επαγγελματικού 

ποδοσφαίρου και των ΜΜΕ. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν το σύνολο των ομάδων (25) που αγωνίστηκαν 

στην English Premier League (EPL) τις περιόδους 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010, η 

οποία επιλέχθηκε λόγω του ότι χαρακτηρίζεται ως η δημοφιλέστερη επαγγελματική 

κατηγορία ποδοσφαίρου της Ευρώπης (Sportfive, 2009).   

 

Όργανο μέτρησης: Η έρευνα έγινε με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων, τα οποία 

αποκτήθηκαν με ημι-δομημένες προσωπικές συνεντεύξεις και άμεση παρακολούθηση. 
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Διαδικασία μέτρησης: Μέλη του τμήματος επικοινωνίας κάθε ΠΑΕ απάντησαν σε ερωτήσεις 

σε σχέση με την καθημερινή διαχείριση της εταιρικής επικοινωνίας, τη δομή της 

επικοινωνίας και τις σχέσεις που δημιουργούνται με τον τοπικό και εθνικό Τύπο. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2009 και, αποσκοπώντας σε 

ειλικρινείς απαντήσεις, πραγματοποιήθηκε στη βάση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων. 

Μετά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων εντοπίστηκαν τα κοινά στοιχεία των 

απαντήσεων, με σκοπό την ανάλυση και την εύρεση τυχόν ομοιοτήτων που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στη διατύπωση συμπερασμάτων. 

 

Αποτελέσματα 

 

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα (23 από τις 25 ομάδες) η 

επικοινωνία με τον Τύπο γίνεται με 2 τρόπους: α) με συστηματικό / καθημερινό διάλογο και 

β) με σποραδικό / περιστασιακό μονόλογο. Κάθε τρόπος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

διαφορετικούς στόχους. Ο συστηματικός / καθημερινός διάλογος με τα ΜΜΕ: α) 

προϋποθέτει μία αμφίδρομη και άμεση σχέση διαλόγου μεταξύ στελεχών των ομάδων και 

μελών του Τύπου, β) εμπεριέχει την παροχή πληροφοριών σε συνεχή ροή και γ) περιλαμβάνει 

τη διευθέτηση καθημερινών ζητημάτων, όπως σύντομες συνεντεύξεις με παίκτες και μέλη της 

διοίκησης, σύνταξη και διανομή δελτίων Τύπου, κλπ. Αντίθετα, η περιστασιακή επικοινωνία 

επικεντρώνεται στην παρουσίαση στον Τύπο συγκεκριμένων περιοδικών εκδηλώσεων και 

γεγονότων (π.χ., παρουσίαση ενός νέου παίκτη, μίας δράσης ΕΚΕ, κλπ.).  

 

Οι ομάδες έχουν διαφοροποιήσει τις λειτουργίες αυτές και έχουν δημιουργήσει Γραφείο 

Τύπου και Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων. Στις υποχρεώσεις / αρμοδιότητες του πρώτου 

εντάσσεται ο καθημερινός διάλογος με τον Τύπο, ενώ στις υποχρεώσεις του δεύτερου 

εντάσσεται η σποραδική προώθηση εκδηλώσεων στο κοινό μέσω του Τύπου. Τα δύο Γραφεία 

ανήκουν στο ευρύτερο Τμήμα της Επικοινωνίας, αλλά λόγω των διαφορετικών τους 

χαρακτηριστικών και απαιτήσεων στελεχώνονται από διαφορετικά άτομα. 

 

Παρόλα αυτά, για διάφορους λόγους (π.χ., μυστικότητα διοίκησης, εμπιστευτικότητα 

πληροφοριών, κλπ), οι ομάδες δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την 

απότομη αύξηση του ενδιαφέροντος του Τύπου για το ποδόσφαιρο (που συνέβη λόγω της 

παγκοσμιοποίησης της βιομηχανίας του αθλήματος, του πολλαπλασιασμού των ΜΜΕ, κλπ.), 

γεγονός που έχει δημιουργήσει μία ανισότητα στη σχέση τους. Η ανάγκη εξεύρεσης νέων 

πληροφοριών για τις ομάδες οδήγησε τα ΜΜΕ στην έντονη αναζήτησή τους, ή ακόμη και 

στην πλασματική δημιουργία τους, πράγμα που οδήγησε στη ρήξη των μεταξύ τους σχέσεων. 

Σήμερα, αυτή η σχέση αντιμετωπίζεται ως εξής: 

 

 Δύο από τις 25 ομάδες υποστήριξαν ότι μέσα από τη δημιουργία ΜΜΕ (π.χ., επίσημη 

ιστοσελίδα, περιοδικό, εφημερίδα, ραδιοφωνικό / τηλεοπτικό σταθμό, κοινωνικά media, 

κλπ.) μπορούν να αποκλείσουν ολοκληρωτικά τα παραδοσιακά ΜΜΕ από την 

πληροφόρηση, εφόσον η σχέση τους με αυτά θεωρηθεί «χαμένη υπόθεση» (συμμετέχων 

19). Με τον τρόπο αυτό η επικοινωνία με το κοινό μπορεί να γίνεται χωρίς τη 

μεσολάβηση του Τύπου, γεγονός, όμως, που περιορίζει τους δυνητικούς παραλήπτες των 

μηνυμάτων τους.  

 

 Πέντε από τις 25 ομάδες ξεκίνησαν την προσπάθεια να δημιουργήσουν επαγγελματικές 

σχέσεις με τον Τύπο (συμμετέχων 14), εγχείρημα που θεωρήθηκε από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα ως κατά βάση επιτυχές, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.  

 

 Η πλειοψηφία των ομάδων (18 από τις 25) επικεντρώθηκε στη δημιουργία και ανάπτυξη 

προσωπικών και ανεπίσημων σχέσεων με τον Τύπο, συχνά βασιζόμενη σε άτυπες 

προσωπικές σχέσεις μεταξύ μελών του Τύπου και στελεχών της εκάστοτε ομάδας. Αυτές 

οι σχέσεις χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχημένος αμφίδρομος διάλογος, όχι όμως μεταξύ της 

ομάδας και του Τύπου, αλλά μεταξύ στελεχών τους. Θα μπορούσε, λοιπόν, να 
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υποστηριχθεί ότι οι σχέσεις αυτές δεν αποτελούν μέρος του δικτύου της εκάστοτε ομάδας, 

αλλά ανήκουν στο συγκεκριμένο στέλεχος, το οποίο και διατηρεί τα δικαιώματά του πάνω 

τους. Παρόλα αυτά, η τελευταία μέθοδος παρουσιάστηκε ως η πλέον επιτυχημένη στο 

επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπου οι προσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται μπορούν να 

ενδυναμώσουν τη σχέση μεταξύ του αθλήματος και του Τύπου. 

 

Συζήτηση 

 

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανής μία σημαντική αναντιστοιχία ανάμεσα στην 

ακαδημαϊκή ανάλυση των σχέσεων με τον Τύπο και την πρακτική εφαρμογή τους στην ΕPL. 

Ενώ η επικοινωνία με τα ΜΜΕ πραγματοποιείται μέσω του Γραφείου Τύπου και του 

Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων η διαχείριση αυτής της σχέσης αποκλίνει των 

προαναφερθεισών θεωρητικών παραδοχών. Η «πρέπουσα» και «επαγγελματική» σχέση 

ανάμεσα στις ομάδες και τον Τύπο αποτελεί την πρακτική της μειοψηφίας στην ΕPL, η οποία 

επικεντρώνεται στη δημιουργία άτυπων προσωπικών σχέσεων μεταξύ στελεχών της ομάδας 

και μελών του Τύπου. Με αυτόν τον τρόπο, ο επαγγελματικός διάλογος της βιομηχανίας του 

ποδοσφαίρου με τον Τύπο εξαρτάται από το προσωπικό δίκτυο και τις ικανότητες των 

εκάστοτε στελεχών του, αποτελώντας δυνητική τροχοπέδη στη μελλοντική επιτυχία της 

εταιρικής επικοινωνίας.  

 

Συμπέρασμα 

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αν και αποτελεί μία 

παγκόσμια βιομηχανία δισεκατομμυρίων ευρώ, βασίζεται περισσότερο στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο παρά στις επαγγελματικές οργανωτικές του δομές.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

Σουγλής, Α.,¹ Νταφοπούλου, Γ.,² Σωτηροπούλου, Π.,³ Εγγλέζου, Φ.,
4
 & Θαμνόπουλος, Ι.² 

 
1
 ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ 

2
 ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ  

3
 Σχολή Φυσικής Αγωγής & Ορεσίβιων Αθλημάτων, Πανεπιστήμιο Τρανσυλβάνια,  

   Μπρασόβ, Ρουμανία 
4
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 

Εισαγωγή 

 

Το ποδόσφαιρο θεωρείται ως το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο, καθώς εκατομμύρια 

άνδρες, γυναίκες και παιδιά κάθε ηλικίας καθημερινά είτε συμμετέχουν ως αθλητές, είτε 

παρακολουθούν αγώνες στο γήπεδο, ή στην τηλεόραση (Souglis et al., 2013). Το ποδόσφαιρο 

είναι ιδιαίτερα αγαπητό ως αθλητικό προϊόν, αλλά είναι απαραίτητο τα σωματεία που έχουν 

αγωνιστικά τμήματα να το αξιολογούν διαρκώς διότι η παρακολούθηση αθλητικών 

διοργανώσεων είναι μία πολύ ανταγωνιστική αγορά, κυρίως λόγω της ύπαρξης πολλών 

διαθέσιμων επιλογών για τους θεατές (Robinson, 2006). Για να προσελκύσουν μεγαλύτερο 

αριθμό φιλάθλων είναι απαραίτητο να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους, 

δίνοντας παράλληλα ορισμένα κίνητρα για την προσέλκυσή τους στο γήπεδο. 

 

Η παρακίνηση αποτελεί το θεμέλιο για κάθε επίτευγμα. Είναι η εστίαση της προσοχής και ο 

ενθουσιασμός να κάνει κάποιος ότι καλύτερο μπορεί, ώστε να εκπληρώσει τους στόχους που 

έχει θέσει και να διαχειριστεί οτιδήποτε τείνει να επηρεάσει την πρόοδό του. Οι πράξεις των 

ατόμων κατευθύνονται κυρίως από τους στόχους και τις προθέσεις τους (Locke & Latham, 

1990). Η γνώση των κινήτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει τις διαστάσεις της 

συμμετοχής, καθώς και την πρόβλεψη της πρόθεσης για συνέχιση, αφοσίωση, εμπλοκή και 

εξειδίκευση (Alexandris & Kouthouris, 2005).  

 

Επίσης, είναι σημαντικό να κατανοήσουν τα στελέχη των ομάδων ότι οι φίλαθλοί τους 

ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο, ενώ για ορισμένους αποτελεί τρόπο ζωής, αναπόσπαστο 

μέρος της καθημερινότητάς τους και της ανάγκης τους για εκτόνωση από τα προβλήματά 

τους (Τάχης & Τζέτζης, 2002). Η κατανόηση των παραγόντων που παρακινούν τους 

φιλάθλους στο να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο γήπεδο δεν είναι απλό 

θέμα, καθώς οι στάσεις και η συμπεριφορά τους δεν καθορίζονται από ένα μόνο κίνητρο, 

αλλά από ένα πολύπλοκο συνδυασμό κινήτρων (Mashiach, 1980). Κατά συνέπεια, η 

προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων θεατών στους αγώνες (πρέπει να) αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους στόχους των διοργανωτών τους. 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει τα κίνητρα που οδηγούν τους φιλάθλους 

στο να παρακολουθήσουν αγώνες μεταξύ γυναικείων ομάδων ποδοσφαίρου. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 988 φίλαθλοι από όλη την επικράτεια, η επιλογή των 

οποίων έγινε τυχαία. 

 

Εργαλεία μέτρησης: Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο  

των Παπακωνσταντίνου, Μεθενίτη, Σαλασίδου, & Χατζήρη (2009), το οποίο περιείχε 33 

ερωτήσεις, από τις οποίες οι 7 αφορούσαν στα δημογραφικά και γενικά χαρακτηριστικά των 

φιλάθλων. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις εξέφραζαν 4 παράγοντες κινήτρων:  α) Ελκυστικότητα 
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ομάδας (6 ερωτήσεις) (a = 0,87), β) Προσωπικός (12 ερωτήσεις) (a = 0,77),  γ) Παρεχόμενες 

υπηρεσίες (6 ερωτήσεις) (a = 0,71) και δ) Κατάσταση γηπέδου (2 ερωτήσεις) (a = 0,63). Ο 

δείκτης r ήταν 0.77. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert. 

 

Διαδικασία μέτρησης: Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γινόταν στις κερκίδες του 

γηπέδου πριν από την έναρξη του αγώνα, ενώ δίπλα στους συμμετέχοντες στην έρευνα 

υπήρχε πάντα κάποιος από την ερευνητική ομάδα για να επιλύσει οποιαδήποτε απορία τους. 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συλλέχτηκαν την αγωνιστική περίοδο 2012-2013. 

 

Στατιστική ανάλυση: Πραγματοποιήθηκε περιγραφική και ποσοτική ανάλυση για την κάθε 

ερώτηση ξεχωριστά. Στη συνέχεια, για την εύρεση διαφορών έγινε ανάλυση Student T-test, 

για τη διερεύνηση των εξεταζόμενων διαφοροποιήσεων του δείγματος έγινε ανάλυση One-

way Anova χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του κάθε παράγοντα, καθώς και το τεστ 

πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο 0.05. 

 

Αποτελέσματα 
 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σημαντική διαφορά σε ότι αφορά στη μόρφωση μεταξύ  

των ατόμων της ανώτατης εκπαίδευσης  σε σχέση με όλες τις άλλες ομάδες και της τεχνικής 

εκπαίδευσης σε σχέση με τα άτομα που έχουν απολυτήριο Γυμνασίου - Λυκείου, είναι 

απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και ανώτερης εκπαίδευσης. Σε ότι αφορά στην ηλικία, υπάρχει 

διαφοροποίηση ανάμεσα στους φιλάθλους των 27-32 χρονών σε σχέση με την ηλικία των 15-

20 χρονών, ενώ σχετικά με το επάγγελμα των φιλάθλων υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα 

στους μαθητές / σπουδαστές / φοιτητές σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους 

άνεργους και τους εργάτες. Επίσης, υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στους δημόσιους 

υπάλληλους  σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργάτες. Τέλος, υπάρχει 

διαφοροποίηση ανάμεσα στους ιδιωτικούς υπαλλήλους σε σχέση με τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και τους εργάτες, ενώ δεν υπάρχει διαφοροποίηση στο φύλο (Πίνακας 1).  

 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των φιλάθλων. 

 
Φύλο Ηλικία Μόρφωση Επάγγελμα 

Άνδρες 52,4% 15-20 14,7% * Απολυτ. 

Γυμνασίου 

3,1% * Δημόσιος 

υπάλληλος 

21,7%** 

 

Γυναίκε

ς 

 

48,6% 

21-26 21,5% Απολυτ. 

Λυκείου 

14,6%* Ιδιωτικός 

Υπάλληλος 

20,1%** 

27-32 

 

26,8% * Τεχνική 

εκπαίδευση 

21,9% * Ελεύθερος 

Επαγγελμ. 

12,4% * 

33-38 

 

20,3% Ιδιωτικές 

Σχολές / Ι.Ε.Κ. 

10,1% * Εργάτης 

 

6,3% * 

39 + 16,7% Ανώτερη 

Εκπαίδευση 

11,7%* Σπουδαστής 

/ 

Φοιτητής / 

μαθητής 

25,4% ** 

 Ανώτατη 

εκπαίδευση 

31,2% ** Άνεργος 14,1%* 

Μεταπτυχιακό 7,4% 

Με (*) συμβολίζεται μεταξύ ποιων βαθμίδων βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά και με (**) 

συμβολίζεται η βαθμίδα που βρέθηκε να έχει στατιστικά σημαντική διαφορά με παραπάνω από 1 

ζεύγος, από το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Scheffe. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2, ο παράγοντας «ελκυστικότητα ομάδας» 

διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους και καταγράφει τα 

υψηλότερα σκορ, ακολουθεί ο παράγοντας «προσωπικός», ο οποίος διαφοροποιείται 

σημαντικά, συγκριτικά με τους παράγοντες παρεχόμενες υπηρεσίες και κατάσταση γηπέδου. 

Ακόμη, υπάρχει σημαντική διαφορά ανάλογα με το επάγγελμα, όπου τα άτομα της ανώτατης 
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εκπαίδευσης παρουσιάζουν υψηλότερα σκορ σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, 

καθώς επίσης και τη συχνότητα παρακολούθησης των αγώνων, καθώς οι κάτοχοι των 

εισιτηρίων διαρκείας είναι αυτοί που παρακολουθούν πιο συχνά τους ποδοσφαιρικούς αγώνες 

γυναικείου ποδοσφαίρου.   

 

Πίνακας 2: Μέσοι οροί, τυπική απόκλιση και συντελεστής a των παραγόντων. 

 
 Αριθμός 

ερωτήσεων 

Μ.Ο. Τ.Α. a 

Ομάδα 6 4,74 0,88 0,91 

Προσωπικό 12 4,08 0,81 0,82 

Παρεχόμενες 

Υπηρεσίες 

6 3,01 0,73 0,74 

Κατάσταση 

Γηπέδου 

2 3,18 0,76 0,76 

  

Συζήτηση 

 

Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να αξιολογήσει τα κίνητρα που οδηγούν τους φιλάθλους 

στην παρακολούθηση αγώνων μεταξύ γυναικείων ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι το μορφωτικό επίπεδο των φιλάθλων μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους προσωπικούς 

λόγους που τους οδηγούν στο να παρακολουθήσουν τέτοιους αγώνες. Επίσης, οι φίλαθλοι 

που έχουν εισιτήρια διαρκείας φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο σημαντικά σε σχέση με 

τους υπόλοιπους, πιθανόν διότι θεωρούν τον εαυτό τους ως κομμάτι της ομάδας, καθώς έχουν 

τη δυνατότητα να πάνε στο γήπεδο και να παρακολουθήσουν την ομάδα τους όποια στιγμή 

θέλουν.  

 

Συμπληρωματικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με το 

φύλο, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα των Παπακωνσταντίνου, Μεθενίτη, 

Σαλασίδου, & Χατζήρη (2009) οι οποίοι σε μελέτη που πραγματοποίησαν σε επαγγελματικές 

ομάδες ποδοσφαίρου δεν βρήκαν διαφορές ανάμεσα στα 2 φύλα, ενώ έρχεται σε αντίθεση με 

τη μελέτη που πραγματοποίησε ο συγγραφέας με τους συνεργάτες του σε ερασιτεχνικούς 

αγώνες ποδοσφαίρου, όπου οι άνδρες φίλαθλοι είναι σημαντικά περισσότεροι σε σχέση με τις 

γυναίκες (Ζώρζου και συν., 2011). Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση 

ανάμεσα στα 2 φύλα στην παρακολούθηση αγώνων μεταξύ γυναικείων ομάδων πιθανά να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι γυναίκες προσελκύουν περισσότερο το γυναικείο κοινό, είτε 

διότι ανήκουν στο ίδιο φύλο, είτε διότι οι γυναίκες παρακολουθούν τους αγώνες για να τις 

στηρίξουν και να τις εμψυχώσουν. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό γνωστών και 

φίλων στους γυναικείους αγώνες είναι αρκετά υψηλό διότι η προσέλευση των φιλάθλων δεν 

είναι ιδιαίτερα μεγάλη. 

 

Επίσης, σημαντική θεωρείται η συχνότητα με την οποία παρακολουθεί κανείς τους αγώνες, 

καθώς τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτοί που παρακολουθούν πιο συχνά ποδοσφαιρικούς 

αγώνες εμφανίζονται και πιο απαιτητικοί από τους υπόλοιπους σε ότι αφορά στις υπηρεσίες 

που τους προσφέρονται (Ζώρζου και συν., 2011) Αυτό που επηρεάζει πολύ τη συχνότητα της 

παρακολούθησης αγώνων είναι κυρίως το επίπεδο μόρφωσης, η ηλικία, το φύλο και το 

επάγγελμα των φιλάθλων. Το γεγονός αυτό θεωρείται σημαντικό διότι αυτοί οι φίλαθλοι 

έχουν την οικονομική δυνατότητα να δαπανήσουν χρήματα για την ομάδα, αρκεί να τους 

προσφερθούν οι κατάλληλες υπηρεσίες που θα ενισχύσουν τα κίνητρά τους. Τα 

αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά της μελέτης του Παπακωνσταντίνου και συν., (2009) 

καθώς επίσης και της Ζώρζου και συν., (2011). 

 

Σύμφωνα με τους Wakefield & Sloan (1995) λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ της 

αφοσίωσης στην ομάδα και των κινήτρων, η αφοσίωση κατέχει σημαντικό ρόλο στην 

επιθυμία του φίλαθλου να επισκεφθεί και να παραμείνει στο στάδιο. Ενδιαφέρον, επίσης, 
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παρουσιάζει και η ανάμειξη των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες της ομάδας, η οποία 

θεωρείται μία μη παρατηρούμενη κατάσταση παρακίνησης, διέγερσης, ή ενδιαφέροντος για 

μία δραστηριότητα αναψυχής, ή ένα προϊόν που συνδέεται με αυτή, η οποία προκαλείται από 

ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, ή κατάσταση που δραστηριοποιεί το άτομο (Havitz & Dimance, 

1997). Έτσι, η ανάμειξη των φιλάθλων με την παρακολούθηση αγώνων ποδοσφαίρου μπορεί 

να παρουσιάσει υψηλά επίπεδα σε ότι αφορά στην ελκυστικότητα, γεγονός που θεωρείται 

σημαντικό από τους συμμετέχοντες ως αποτέλεσμα της ευχαρίστησης που τους προσφέρει η 

συμμετοχή τους σε αυτούς (Τόγας & Θεοδωράκης, 2010).  

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούν να αξιοποιηθούν από όσους εμπλέκονται 

οργανωτικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι ώστε να ενισχύσουν τα κίνητρα των θεατών 

και να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους στο γήπεδο, αναβαθμίζοντας ποιοτικά 

το προϊόν και βοηθώντας οικονομικά και αγωνιστικά τις ομάδες τους. 
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌ  

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 

Παπαδόπουλος, Α., Μουντάκης, Κ., & Κωνσταντινάκος, Π.  

 

ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 

Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (2000) για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης που απευθύνεται σε παιδιά πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη: α) η διασκέδαση και η ψυχαγωγία τους, β) οι απαιτήσεις τους από το 

αθλητικό σωματείο, γ) η ηλικία και το επίπεδό τους στο άθλημα και δ) οι μελλοντικές τάσεις 

του αθλήματος. Σχετικές έρευνες στη χώρα μας δείχνουν ότι οι κυριότεροι λόγοι για τους 

οποίους τα παιδιά συμμετέχουν σε τμήματα υποδομής ποδοσφαίρου είναι: α) η βελτίωση των 

τεχνικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων τους, β) η διασκέδαση, γ) η κοινωνική απήχηση και η 

αύξηση του κύρους τους και δ) η φιλία (Πατσιαούρας, Κεραμιδάς, & Παπανικολάου, 2004; 

Τρικάλης, Παπανικολάου, Σούλας, Διγγελίδης, & Πατσιαούρας, 2010; Σουγλής, Ζώρζου, 

Ζώρζου, Λαϊος, & Σωτηρόπουλος, 2011).  

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει εάν οι προπονητές είναι ικανοποιημένοι 

από το σχεδιασμό της εκπαίδευσης σε τμήματα υποδομής ποδοσφαίρου. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 806 προπονητές που εργάζονται σε τμήματα 

υποδομής ποδοσφαίρου. Για να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της σταδιακής δειγματοληψίας (Καμπίτσης, 2004). Λόγω της 

μεγάλης διασποράς των τμημάτων αυτών η Ελληνική επικράτεια χωρίστηκε σε 51 νομούς και 

με τη χρήση της τυχαίας δειγματοληψίας και τη μέθοδο της κλήρωσης από κάθε νομό 

επιλέχθηκε το 30% των αθλητικών σωματείων που διατηρούσαν τμήματα υποδομής. 

 

Όργανο μέτρησης: Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των 

Παπαδόπουλου, Μουντάκη, Στεργιούλα & Κωνσταντινάκου (2011), που αποτελείται από 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες ζητούν πληροφορίες σχετικά με: α) δημογραφικά 

στοιχεία και β) τους 5 παράγοντες που αναφέρονται στο σχεδιασμό της ποδοσφαιρικής 

εκπαίδευσης. 

 

Διαδικασία μέτρησης: Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε στους προπονητές και συλλέχθηκε 

ταχυδρομικά.  

 

Αποτελέσματα 

 

Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s a συνολικά του ερωτηματολογίου ήταν 0,86 και 

στους επιμέρους παράγοντες κυμαινόταν από a = 0,78 έως a = 0,84. Ο συντελεστής 

συσχέτισης των παραγόντων του ερωτηματολογίου ήταν p=0,42. Στον Πίνακα 1 

παρουσιάζεται ο δείκτης αξιοπιστίας κάθε παράγοντα και ο αριθμός ερωτήσεων που τον 

αποτελούσαν.  
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα αξιοπιστίας (a) για το σύνολο των παραγόντων. 

 

α/α Παράγοντας 
Αριθμός 

ερωτήσεων 
a 

1. Χρόνος 3 0,79 

2. Διδακτικοί στόχοι 7 0,78 

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι  5 0,81 

4. Προσωπικό 6 0,80 

5. Υποδομή 5 0,84 

 

Ακολουθούν τα βασικά περιγραφικά μέτρα θέσης και διασποράς των παραγόντων. Για να 

είναι συγκρίσιμοι οι παράγοντες διαιρέθηκαν με το πλήθος των ερωτήσεων από τις οποίες 

υπολογίζονται και έτσι όλοι αναφέρονται στην ίδια 5βάθμια κλίμακα (Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις, ελάχιστες και μέγιστες τιμές τους.  

 

Παράγοντες Μέση τιμή ΣΑ Ελάχιστη Μέγιστη 

Χρόνος 2,33 1,186 1,0 5,0 

Διδακτικοί στόχοι 4,03 0,709 1,6 5,0 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 3,15 0,908 1,0 5,0 

Προσωπικό 2,22 0,986 1,0 5,0 

Υποδομή 4,05 0,791 1,0 5,0 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Οι προπονητές των τμημάτων υποδομής που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα:  

α) Είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με τον παράγοντα «Υποδομή», οι παράμετροι του οποίου 

αναφέρονται στην επάρκεια και την ποιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων και του 

αθλητικού υλικού. 

β) Είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με τον παράγοντα «Διδακτικοί στόχοι», οι παράμετροι του 

οποίου αναφέρονται στους στόχους της ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης. Στο σχεδιασμό της 

ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης οι προπονητές θέτουν στόχους που απευθύνονται στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Με την άποψη αυτή συμφωνούν οι Lyle & Cushion (2011) 

οι οποίοι θεωρούν την προπόνηση ως μια πολύπλοκη διαδικασία που αν εστιάζεται μόνο στη 

μεταφορά τεχνικών γνώσεων δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό της ρόλο. 

γ) Είναι «μέτρια ικανοποιημένοι» με τον παράγοντα «Εκπαιδευτικοί στόχοι». Οι παράμετροι 

που απαρτίζουν τον παράγοντα αυτό αναφέρονται στη συνεργασία προπονητών - γονιών - 

σχολείου. Οι προπονητές θεωρούν ότι η ποδοσφαιρική εκπαίδευση χρειάζεται βελτίωση στην 

κατεύθυνση αυτή. Η άποψή τους αυτή είναι σύμφωνη με σχετική μελέτη των Gilbert & 

Trubel (2001) οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η συνεργασία του προπονητή και η ανταλλαγή 

πληροφοριών με μέλη της οικογένειας και φίλους συμβάλλει στην εκτόνωση από 

καταστάσεις που μπορεί να απογοητεύσουν τον αθλητή. Επίσης, είναι σύμφωνη με την 

έρευνα του Cote (1999) η οποία αναδεικνύει τη συνεργασία του προπονητή με τους γονείς 

και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι γονείς σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο αντιμετωπίζουν με 

διαφορετικό τρόπο τη συμμετοχή του παιδιού τους σε αθλητικές δραστηριότητες. 

δ) Είναι «λίγο ικανοποιημένοι» με τον παράγοντα «Χρόνος». Οι παράμετροι που περιέχει ο 

συγκεκριμένος παράγοντας αναφέρονται στη χρονική διάρκεια για την οποία σχεδιάζεται η 

ποδοσφαιρική εκπαίδευση. Η άποψή τους είναι σύμφωνη με τους Bompa & Haff (2009) οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση αθλητών με στόχο το υψηλό επίπεδο απόδοσης είναι 

μια μακρόχρονη και πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί γνώσεις από πολλά επιστημονικά 

πεδία. Επίσης, η άποψη των προπονητών συμφωνεί με την πολιτική πολλών αθλητικών 

οργανισμών διεθνώς, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει, ή προσαρμόσει στις ανάγκες τους το 
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μοντέλο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του Istvan Balyi (Balyi & Williams, 2009; Bailey, 

Collins, MacNamara, Toms, & Pearce, 2010). 

ε) Είναι «λίγο ικανοποιημένοι» με τον παράγοντα «Προσωπικό» οι παράμετροι του οποίου 

αναφέρονται στο επιστημονικό προσωπικό που υποστηρίζει την ποδοσφαιρική εκπαίδευση 

των παιδιών. Η άποψή τους είναι σύμφωνη με την απόφαση πολλών ποδοσφαιρικών 

σωματείων στην Ευρώπη, κυρίως επαγγελματικών, να υποστηρίζουν επιστημονικά την 

εκπαίδευση των παιδιών. Για το λόγο αυτό διαθέτουν οργανωμένα τμήματα που ασχολούνται 

με την επιστημονική στήριξη της προπόνησης, την ιατρική φροντίδα, την ψυχολογική και την 

κοινωνική στήριξη των παιδιών (Stratton, Reilly, Williams, & Richardson, 2004; Relvas, 

Littlewood, Nesti, Gilbourne, & Richardson, 2010). Σε επόμενη ερευνητική προσπάθεια θα 

μπορούσε να ερευνηθεί αν η εκπαίδευση των προπονητών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

της εκπαίδευσης των νεαρών ποδοσφαιριστών. 
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Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
 

Κοσματόπουλος, Α.,
1
 & Γαργαλιάνος, Δ.

2
 

 
1
 ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

2
 ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ  

 

Εισαγωγή 

 

Η έννοια του μέντορα πρωτοεμφανίζεται στην «Οδύσσεια», όπου ο Όμηρος χαρακτηρίζει 

έτσι τον έμπιστο καθοδηγητή και προστάτη του νεαρού Τηλέμαχου (Satchwell, 2006). Στη 

σύγχρονη εποχή, ο όρος «μέντορας» υιοθετήθηκε στα μέσα του 18
ου

 αιώνα για να 

υποδηλώνει παραπλήσιες πρακτικές. Όμως, παρά την αναγνώριση της αξίας του, ο 

εννοιολογικός ορισμός του mentoring δεν είναι ακόμα απόλυτα αποσαφηνισμένος (Bloom et 

al., 1998a). Η δυσκολία του εννοιολογικού ορισμού του επισημαίνεται και σε έρευνα που 

έγινε στις Η.Π.Α και τη Μεγάλη Βρετανία για την εφαρμογή του mentoring σε νεαρές ηλικίες 

(Hall, 2003). Ωστόσο, κοινά σημεία αναφοράς των ορισμών που υπάρχουν είναι η 

υποστήριξη και η καθοδήγηση του εκπαιδευόμενου (mentee) από τον μέντορα (mentor) 

(Jones et al., 2009a) και ότι για να πραγματοποιηθεί πρέπει μεταξύ των μερών να υπάρχει 

αμοιβαίος σεβασμός, εμπιστοσύνη και θέληση να συνεργαστούν. 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σπουδαιότητα του mentoring στον 

αθλητισμό. 

 

Μεθοδολογία 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της ανασκόπησης της υπάρχουσας διεθνούς 

βιβλιογραφίας από ένα ευρύτερο φάσμα, καθώς η σχετική αθλητική βιβλιογραφία είναι 

περιορισμένη.  

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Η σπουδαιότητα και η αποτελεσματικότητα του mentoring αναδεικνύεται από μία σειρά 

ερευνών και πρακτικών εφαρμογών που περιλαμβάνουν την καθοδήγηση πρώην 

φυλακισμένων για την επανένταξή τους στην κοινωνία (Fletcher, 2007), την εκπαίδευση, τις 

επιχειρήσεις, την ιατρική περίθαλψη (Jones et al., 2009) και άλλους τομείς, αλλά ο 

αθλητισμός δεν έχει προσελκύσει ακόμα το ενδιαφέρον των ερευνητών.  

 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαπιστώθηκε ότι ο μέντορας ενίσχυε την αυτοπεποίθηση και 

την επαγγελματική συνειδητότητα των μαθητών, δίνοντάς τους ένα όραμα για το τι θέλουν να 

πετύχουν μελλοντικά (Nash, 2009). Σε έρευνα των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ 

διαπιστώθηκε ότι: α) είναι αναγκαίο ο αξιωματικός να καθοδηγηθεί και να ενθαρρυνθεί τους 

νέους στρατιώτες, β) υπάρχει διαφορά μεταξύ του ηγέτη και του μέντορα, αλλά και γ) 

ενδεχόμενα να προκύψει αρνητική εξέλιξη όταν ο μέντορας προσπαθήσει να επιβληθεί σε μία 

ομάδα που αποτελείται από ασύμβατα μεταξύ τους μέλη (Anderson-Ashcaft, 2002).  

 

Σύμφωνα με τον οδηγό «Making Mentors» της Επιτροπής Αθλητισμού της Αυστραλίας 

(Australian Sports Commission – ASC) (Harmer, 2010: 2): «...το mentoring  μπορεί να είναι 

ένα πολύτιμο εργαλείο για τους προπονητές και το προσωπικό, το οποίο μπορεί να τους 

βοηθήσει να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις επιδόσεις και την αυτοπεποίθησή τους». Στον οδηγό 

προβλέπεται και η περίπτωση των ελλιπών προσόντων: «...ενδεχόμενα να υπάρξουν 

ορισμένοι πρόθυμοι να γίνουν μέντορες, αλλά να υστερούν σε προσόντα. Σε αυτή την 
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περίπτωση είναι καλύτερα να παρθεί νωρίς μία σκληρή απόφαση και να εξαιρεθούν παρά να 

προκύψουν προβλήματα στην εξέλιξη» (Layton, 2002: 8).  

 

Σύμφωνα με τον οδηγό του National Coaching Foundation (2010: 1) όπου πραγματεύεται το 

mentoring μεταξύ έμπειρων και αρχάριων προπονητών αναφέρεται ότι στα προγράμματα 

mentoring δεν υπάρχει μία μόνο προσέγγιση, λάθος ή σωστό, αλλά χρειάζεται να 

συνυπολογιστούν όλες οι πληροφορίες. Σύμφωνα με τον Bloom et al., (1998) ο μέντορας δεν 

κρίνει το νέο προπονητή, αλλά τον βοηθάει να εξελίξει τη στρατηγική και την πρακτική του 

με στόχο να βελτιώσει την προπονητική του μέθοδο και τεχνική. Ειδικότερα, ο Bloom et al., 

(1998: 279) επισημαίνει ότι: «...τα προγράμματα mentoring πρέπει να επισημοποιηθούν και 

να γίνουν προσιτά σε μεγαλύτερο αριθμό εξελισσόμενων προπονητών», καταλήγοντας ότι οι 

αθλητικές ηγεσίες πρέπει να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα αυτής της πρακτικής μέσω της 

εκπαίδευσης. Έρευνες σε νέους προπονητές κατέδειξαν ότι ένα δομημένο και επίσημο 

πρόγραμμα mentoring θεωρήθηκε ως ο πιο σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξή τους 

(Bloom et al. 1998). 

 

Ο Jones et al., (2009) υποστήριξε ότι παρά τον όποιο σκεπτικισμό, τα οφέλη από ένα 

μελετημένο και οργανωμένο πρόγραμμα mentoring μπορεί να είναι σημαντικά. Πειστικά 

στοιχεία για τη διαχρονική αξία του mentoring ως πρακτική στον αθλητισμό προέρχονται από 

μαρτυρίες των πρωταγωνιστών του. Ο προπονητής του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου Tony 

Dungy, 2 φορές νικητής του Super Bowl, ανέφερε στην εισαγωγή του βιβλίου του (Dungy & 

Whitaker, 2010) ότι είχε εμπνευσθεί από πολλούς, οι οποίοι πρόσθεσαν αξία στη ζωή μου και 

διαμόρφωσαν το στυλ της ηγεσίας του. Σύμφωνα με τον επιτυχημένο προπονητή μπάσκετ 

του NCAA John Wooden (Wooden & Yaeger, 2009: 179): «...η σπουδαιότερη μάθηση 

επιτυγχάνεται όταν έχεις επιλέξει τους κατάλληλους μέντορες». 

 

Συμπέρασμα 

 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συνηγορούν στο ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται 

το mentoring ως εργαλείο αμφίδρομης μάθησης και επικοινωνίας, εκπαίδευσης, επιλεκτικής 

καθοδήγησης, έμπνευσης και ενθάρρυνσης.  

 

Προτάσεις 

 

Η εισαγωγή του mentoring ως θεωρητικό και πρακτικό μάθημα στα πανεπιστημιακά 

Τμήματα που ασχολούνται με τον αθλητισμό (ΤΕΦΑΑ, ΤΟΔΑ) και στις σχολές προπονητών 

της ΓΓΑ θα συνέβαλλε σημαντικά στην ομαλή ενσωμάτωση των νεαρών αθλητών και τον 

προσανατολισμό τους στο χώρο του αθλητισμού τόσο κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, 

όσο και μετά από αυτή. 
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Εισαγωγή 

 

Στη σύγχρονη εποχή, οι αθλητές υψηλού επιπέδου επικεντρώνονται στη βελτίωση των 

αθλητικών τους επιδόσεων και αφιερώνουν πολύ χρόνο στην προπόνηση, σε πολλές 

περιπτώσεις σε βάρος της προετοιμασίας τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση 

μετά τον αθλητισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ενθαρρύνει την προσπάθεια των αθλητών 

να βελτιώνουν τις αθλητικές τους επιδόσεις και, παράλληλα, να προετοιμάζονται για τη ζωή 

τους μετά τον αθλητισμό, έννοια που ονομάζει «διπλή καριέρα» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Πολιτισμού, 2004). Στη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό 

(2007) η ΕΕ υπογραμμίζει ότι «…για να εξασφαλιστεί η επανένταξη των επαγγελματιών 

αθλητών στην αγορά εργασίας στο τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας του είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να συνυπολογίζεται έγκαιρα η ανάγκη παροχής κατάρτισης ‘διπλής καριέρας’ σε 

νέους αθλητές και νέες αθλήτριες και να δημιουργούνται υψηλής ποιότητας τοπικά κέντρα 

κατάρτισης που θα προασπίζουν τα ηθικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά συμφέροντα των 

αθλητών» (άρθρο 2.3: 6). Πρόσφατα, η Ομάδα Ειδικών για την «Εκπαίδευση & Επιμόρφωση 

στον Αθλητισμό» (Education & Training in Sport) της ΕΕ μετά από μία μακρόχρονη 

διαδικασία, κατέληξε σε συγκεκριμένες οδηγίες προς τα εμπλεκόμενα άτομα (αθλητές, 

προπονητές, κλπ.) και τους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, Ομοσπονδίες, Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, κλπ.) σχετικά με τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών (EE, Ομάδα Ειδικών, 2012). 

 

Ο βαθμός «ομαλότητας» της μετάβασης ενός αθλητή από την μία κατάσταση στην άλλη 

εξαρτάται κυρίως από την ηλικία που θα συμβεί, από την αιτία που θα την προκαλέσει 

(εθελούσια – υποχρεωτική) και από την προετοιμασία που έχει κάνει για τη στιγμή αυτή 

(Lavellee & Robinson, 2007; Stambulova, Stephan, & Jaephag, 2006; Tinley, 2002). 

Σύμφωνα με τους Taylor & Ogilvie (1994) σημαντικά εφόδια για τη διαδικασία μετάβασης 

είναι οι αποτελεσματικές δεξιότητες προσωπικής και κοινωνικής προσαρμογής, η οικονομική 

ανεξαρτησία, ο καλός και μακροχρόνιος σχεδιασμός της μετα-αθλητικής ζωής και η 

κατάλληλη εκπαίδευση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει διερευνηθεί το ποιες γνώσεις 

θεωρούν οι αθλητές ότι είναι σημαντικό να έχουν για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για 

επαγγελματική αποκατάσταση μετά το τέλος της αθλητική τους καριέρας.  

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις Ελλήνων 

καλαθοσφαιριστών για τις γνώσεις που πιστεύουν ότι είναι απαραίτητες, ώστε να μπορούν να 

αποκατασταθούν επαγγελματικά μετά το τέλος της αθλητικής τους καριέρας.  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 103 (Ν=103) Έλληνες ενήλικες αθλητές καλαθοσφαίρισης 

ομάδων Α΄ και Β΄ εθνικής κατηγορίας που συμμετείχαν στα εθνικά πρωταθλήματα την 

αγωνιστική περίοδο 2012 – 2013, οι οποίοι ασχολούνταν με τον αθλητισμό για τουλάχιστον 5 

χρόνια. 
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Όργανο μέτρησης: Για τη διεξαγωγή της έρευνας δημιουργήθηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, 

το οποίο προέκυψε από 2 πιλοτικές έρευνες που έγιναν με αθλητές ομάδων καλαθοσφαίρισης 

της Αθήνας και της Θεσ/νίκης, καθώς και από αντίστοιχα όργανα μέτρησης της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις για δημογραφικά στοιχεία των 

αθλητών, καθώς και ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου για τις γνώσεις που χρειάζονται 

να έχουν για να μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά μετά την αθλητική τους 

σταδιοδρομία.  

 

Διαδικασία μέτρησης: Ο ερευνητής επισκεπτόταν τους αθλητές κάθε ομάδας στα αποδυτήρια 

πριν από την έναρξη μίας προπόνησης, όπου, αφού τους εξηγούσε τη σημασία της έρευνας 

και έδινε τις απαραίτητες εξηγήσεις σε τυχόν απορίες, οι αθλητές συμπλήρωναν τα ανώνυμα 

ερωτηματολόγια, παρουσία του ερευνητή.  

 

Στατιστική ανάλυση: Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.1 και πραγματοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων για τη 

καταγραφή των χαρακτηριστικών του δείγματος. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το μη 

παραμετρικό τεστ x
2
 για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. 

  

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα:  

1) Ήταν έμπειροι αθλητές, με πολλά χρόνια στο άθλημα, γεγονός αναμενόμενο αφού η 

έρευνα απευθυνόταν σε επαγγελματίες αθλητές. 

2) Πιστεύουν ότι οι αρμόδιοι για τον αθλητισμό φορείς δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για το 

τι κάνουν οι αθλητές μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής τους καριέρας. Το 

συγκεκριμένο εύρημα πρέπει να απασχολήσει τους φορείς αυτούς, οι οποίοι οφείλουν να 

ακολουθήσουν τις Οδηγίες της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία και να προβούν σε ενέργειες 

που θα βοηθήσουν τους αθλητές να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους μετά τον αθλητισμό.    

3) Σε μεγάλο ποσοστό (75%) πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη για εκπαίδευση κατά τη διάρκεια 

της αγωνιστικής τους δράσης. 

4) Θεωρούν ως σημαντικούς τομείς εκπαίδευσης τις γνώσεις προπονητικής, κατασκοπίας, 

ψυχολογίας, διατροφής, τραυματισμών, ασφάλισης και εικόνας αθλητή, ενώ είναι μάλλον 

ουδέτεροι για τις δημόσιες σχέσεις, τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, τα νομικά, τα φορολογικά 

ζητήματα και τις ξένες γλώσσες. Είναι φανερό ότι τα ενδιαφέροντα των αθλητών 

κινούνται περισσότερο γύρω από την αθλητική επιστήμη, γεγονός που δείχνει την 

κατεύθυνση των ενεργειών που πρέπει να κάνουν οι αρμόδιοι για τον αθλητισμό φορείς.  

5) Θέλουν να ασχοληθούν μελλοντικά με τον αθλητισμό ως προπονητές και ως μάνατζερ. 

6) Εμπιστεύονται την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τις ειδικές σχολές εκπαίδευσης / 

επιμόρφωσης, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών 

με πολλούς τρόπους (π.χ., με την προσαρμογή των κύκλων σπουδών στις ανάγκες των 

αθλητών, με την ανάπτυξη εξατομικευμένων τρόπων διδασκαλίας και προγραμμάτων 

εκπαίδευσης από απόσταση, με τη δημιουργία ευέλικτων χρονοδιαγραμμάτων εξετάσεων, 

κλπ.).    

 

Συμπεράσματα 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι αθλητές που συμμετείχαν στην έρευνα 

πιστεύουν στην ανάγκη για την επιμόρφωσή τους τόσο κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, 

όσο και μετά το τέλος αυτής και δηλώνουν συγκεκριμένα θέματα και τομείς που τους 

ενδιαφέρουν. Η διερεύνηση των αντιλήψεων αθλητών όλων των αθλημάτων για το θέμα αυτό 

ενδεχόμενα θα έδινε τη δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς (π.χ., Υπουργεία Αθλητισμού / 

Παιδείας / Υγείας / Απασχόλησης / Νεότητας / Εσωτερικών / Οικονομικών, κλπ., 

Ομοσπονδιών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, φορέων εκπροσώπησης των αθλητών, κλπ.) να 

δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την εκπαίδευση των αθλητών κατά τη διάρκεια 
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της αθλητικής τους σταδιοδρομίας, να τις αποτυπώσουν σε ένα πλαίσιο εθνικής πολιτικής και 

να συγκροτήσουν σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. 
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Αθλητική αναψυχή 
 

ΠΡΟΦΙΛ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ 5
ο
 ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»  

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

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

 

ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Εισαγωγή 

 

Η Θεσσαλονίκη είναι πρωτεύουσα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με πληθυσμό 

1.104.460 κατοίκους (www.thessaloniki.gr, 2011). Το μεσογειακό κλίμα και η καλή 

γεωγραφική της θέση ευνοούν τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων / γεγονότων. Στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ήταν μία από τις 5 Ολυμπιακές πόλεις, το 2006 φιλοξένησε 

το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Στίβου και τον 1
ο
 Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» (ο 

οποίος από τότε καθιερώθηκε στο διεθνές καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου - 

IAAF), ενώ το 2009 φιλοξένησε το τελευταίο μίτινγκ της χρονιάς της IAAF. 

 

O Epitropoulos et.al., (2003) όρισε τον αθλητικό τουρισμό ως την εμπειρία να ταξιδεύει 

κανείς για να συμμετάσχει, ή να παρακολουθήσει ένα αθλητικό γεγονός ή δραστηριότητα, 

και ο πρωταρχικός λόγος που παρακινεί κάποιον να ταξιδεύει για να αποκτήσει μία 

τουριστική εμπειρία είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για λόγους ευχαρίστησης είναι το  

ίδιο το αθλητικό γεγονός, ή αθλητική δραστηριότητα. 

 

Στο πλαίσιο της γενικότερης κατηγοριοποίησης των τουριστών έγιναν πολλές προσπάθειες 

για τη διερεύνηση των τύπων των αθλητικών τουριστών. Μια αξιόλογη προσπάθεια είναι των 

Gibson & Yiannakis (2002), στην οποία εντοπίστηκαν 15 τουριστικοί ρόλοι / συμπεριφορές: 

1) εραστής του ήλιου, 2) αναζητητής δράσης, 3) ανθρωπολόγος, 4) αρχαιολόγος, 5) 

οργανωμένος μαζικός τουρίστας, 6) αναζητητής συγκίνησης, 7) εξερευνητής, 8) 

κοσμοπολίτης, 9) αναζητητής, 10) ανεξάρτητος μαζικός τουρίστας, 11) υψηλής κατηγορίας 

τουρίστας, 12) περιπλανώμενος, 13) φυγάς από την πραγματικότητα Ι και ΙΙ, 14) ενεργός 

αθλητικός τουρίστας και 15) εκπαιδευτικός τουρίστας. Η Υφαντίδου με τους συνεργάτες της 

επιβεβαίωσε τους ρόλους αυτούς και στον ελληνικό χώρο (Yfantidou, Matsouka, Costa, & 

Michalopoulou, 2010). Ο αθλητικός τουρισμός αντανακλάται σε 3 από τους παραπάνω 

ρόλους: τον ενεργό αθλητικό τουρίστα, τον εξερευνητή και τον αναζητητή συγκίνησης.  

 

Στις ίδιες έρευνες, παράλληλα με τους ρόλους μελετήθηκαν και οι ανθρώπινες ανάγκες, η 

κατηγοριοποίηση των οποίων έγινε με βάση την πυραμίδα του Maslow (1970), η οποία 

προσδιορίζει 5 ειδών ανάγκες: 1) φυσιολογικές, 2) ασφάλειας, 3) για αυτοεκτίμηση και 

αναγνώριση από τους άλλους, 4) για αγάπη (κοινωνική ανάγκη) και 5) για αυτό-ολοκλήρωση, 

αυτενέργεια και αυτό-ανάπτυξη. 

 

Σκοπός 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει: α) το προφίλ των αθλητικών 

τουριστών που συμμετείχαν στον 5
ο
 Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» που διεξήχθη 

στη Θεσσαλονίκη, τον Απρίλιο του 2010, β) τις συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

τους και γ) τις ανθρώπινες ανάγκες τους που τους ώθησαν σε αυτές τις συμπεριφορές. 

 

 

 

 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Επιφάνεια%20εργασίας/www.thessaloniki.gr
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Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 80 αθλητικοί τουρίστες, 62  Έλληνες και 18 αλλοδαποί.  

 

Όργανο μέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο Tourist Roles Preference Scale των Gibson & Yiannakis (2002), το οποίο 

χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιογραφία ως έγκυρο και αξιόπιστο. Τα ερωτηματολόγιο 

μεταφράστηκε και στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα, & Μιχαλοπούλου (2008).  

 

Διαδικασία μέτρησης: Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν και συλλέχθηκαν πριν από την 

έναρξη του 5
ου

 Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» σε αθλητές και θεατές που 

ταξίδεψαν με σκοπό είτε τη συμμετοχή, είτε την παρακολούθηση του μαραθώνιου.  

 

Στατιστική ανάλυση: Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS.18 και πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση, ανάλυση συχνοτήτων, καθώς, 

και ανάλυση αξιοπιστίας.  

 

Αποτελέσματα  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 75% (N=60) ήταν άντρες και το 22.5% (N=18) ήταν 

γυναίκες. Το 45% (N=36) ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 18.75% (Ν=15) 

ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το ίδιο ποσοστό ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου, το 6.25% (Ν=5) ήταν απόφοιτοι κάποιου κολλεγίου / Ι.Ε.Κ., το 5% (Ν=4) ήταν 

κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και μόλις το 3.75% (Ν=3) ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου. Όσον 

αφορά στην επαγγελματική τους απασχόληση το μεγαλύτερο ποσοστό (68.75%) (Ν=55) 

είχαν πλήρη απασχόληση, το 18.75% (Ν=15) ήταν φοιτητές, το 5% (Ν=4) δούλευαν με 

ημιαπασχόληση, το 3.75% (Ν=3) ήταν άνεργοι και μόλις το 1.25% (Ν=1) δήλωσε ότι ήταν 

συνταξιούχοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό (53.75%) δήλωσε ετήσιο εισόδημα 20.000-60.000 € 

(Ν=43), το 38.75% (Ν=31) δήλωσε εισόδημα κάτω των 20.000 € και το 5% (Ν=4) δήλωσε 

εισόδημα άνω των 60.000 €.  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (68.75%) (Ν=55) ήταν ηλικίας 17-39 χρονών, το 26.25% (Ν=21) 

ήταν ηλικίας 40-59 χρονών και το 2.5% (Ν=2) ήταν 60+ χρονών. Όσον αφορά στην 

οικογενειακή τους κατάσταση το μεγαλύτερο ποσοστό (51.25%) (Ν=41) ήταν άγαμοι, το 

33.75% (Ν=27) ήταν έγγαμοι, το 5% (Ν=4) δήλωσε ότι συγκατοικούσε με κάποιον άλλο, το 

2.5% (Ν=2) δήλωσε πως ήταν διαζευγμένοι, ενώ το ίδιο ποσοστό δήλωσε πως ήταν χήροι. 

Με συντριπτική διαφορά (77.5%) (Ν=62) οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν Έλληνες, 

αμέσως μετά ήταν Κύπριοι (12.5%) (Ν=10), ακολούθησαν οι Γερμανοί (6.25%) (Ν=5), οι 

Άγγλοι (2.5%) (Ν=2) και οι Ιταλοί (1.25%) (Ν=1). Στην ερώτηση για το αν γνώριζαν τη 

Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο ποσοστό (78.75%) (Ν=63) υποστήριξε πως γνώριζε την πόλη, 

ενώ στην ερώτηση για το αν θα ήθελαν να την επισκεφτούν πάλι το 65% (Ν=52) απάντησε 

πως θα ήθελε πολύ και το 22.5% (Ν=18) δήλωσε πως θα ήθελε να την επισκεφτεί ξανά. Αν 

εξαιρεθεί η οικογενειακή κατάσταση, τα αποτελέσματα συμπίπτουν με αυτά της έρευνας της 

Υφαντίδου και των συνεργατών της (Yfantidou et. al., 2008). 

 

Από την ανάλυση αξιοπιστίας προέκυψε υψηλός δείκτης (a = .79) στις συμπεριφορές των 

αθλητικών τουριστών. Η κύρια συμπεριφορά που επέλεξαν είναι ότι στο πλαίσιο των 

διακοπών τους αρέσει: α) να απολαμβάνουν τη φύση και την ύπαιθρο (4.06), β) να είναι 

σωματικά ενεργοί ασχολούμενοι με τα αγαπημένα τους αθλήματα και γ) να επιλέγουν 

τουριστικά θέρετρα όπου οργανώνονται αθλητικά γεγονότα, στα οποία μπορούν να 

συμμετέχουν (3.99). Παράλληλα, επιζητούν και να ξεφεύγουν από όλα και να χαλαρώνουν 

(3.92). Σε ότι αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες τους αρέσει να απολαμβάνουν την 

ποδηλασία (3.81) και την πεζοπορία (3.80). Όσον αφορά στις ανθρώπινες ανάγκες που τους 

ωθούν στην επιλογή του αθλητικού τουρισμού είναι κυρίως η υγεία και ευεξία (4.51) και η 

ανάγκη να νοιώθουν καλά με τον εαυτό τους (4.45). 



14
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

ΟΑΚΑ       13-15 Δεκεμβρίου 2013 

44 

 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Ένας από τους πρώτους παράγοντες διαμόρφωσης της τουριστικής τάσης - συμπεριφοράς 

είναι το φύλο. Οι προσδοκίες των 2 φύλων επηρεάζουν όλους τους τομείς της ζωής τους, 

όπως και την επιλογή των δραστηριοτήτων αναψυχής (Saw, 1992), γι’ αυτό και η σχετική 

έρευνα παρουσιάζει διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών (Wearing & Wearing, 1996). Οι 

Kay & Jackson (1991) έδειξαν ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία χαρακτήρισαν 

«κοινωνικά και δομικά εμπόδια», είχαν σημαντική σχέση με τη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες άθλησης. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν άνδρες 

φανερώνει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση γυναικών σε αυτά τα δρώμενα, 

ώστε να αυξηθεί το ποσοστό της συμμετοχής τους.  

 

Οι περισσότεροι αθλητικοί τουρίστες ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και είχαν πλήρη 

επαγγελματική απασχόληση, ευρήματα τα οποία συμφωνούν με αυτά των Υφαντίδου, 

Κώστα, Μιχαλοπούλου, & Τριγώνης (2007), οι Gibson & Yannakis (1994) και ο Attle 

(1996). Οι Alexandris & Carroll (2000) παρατήρησαν ότι αυτοί που δε συμμετείχαν ιδιαίτερα 

στην αθλητική αναψυχή ήταν άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την 

ηλικία, το φύλο και την οικογενειακή τους κατάσταση. Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι πιο 

ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης της συμμετοχής στις περισσότερες αθλητικές 

δραστηριότητες. Υπήρξε σημαντική τάση για συμμετοχή στα αυξημένα επίπεδα εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα. Ο Torkildsen (1992) υποστηρίζει ότι ο τύπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης 

σχετίζονταν σημαντικά με τη συμμετοχή, εύρημα με το οποίο συμφωνεί και ο Papageorgiou, 

(1989). 

 

Είναι πολύ σημαντικό οι διοργανωτές αθλητικών γεγονότων να γνωρίζουν την τυπολογία των 

τουριστών, έτσι ώστε να μπορούν να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους και να προσπαθήσουν 

να τις ικανοποιήσουν. Λόγω του ότι: α) οι αλλαγές σε όλους τους τομείς του παγκόσμιου 

στερεώματος είναι διαρκείς, β) η βιομηχανία του τουρισμού αυξάνεται συνέχεια και γ) ο 

τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα κάθε περιοχής και 

μπορεί να ωφελήσει οποιονδήποτε εμπλέκεται με αυτόν (Jensen, 1995) επιβάλλεται η 

συνέχιση της μελέτης των χαρακτηριστικών των τουριστών.  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ  

ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Υφαντίδου, Γ., Βερνάδου, Α., Τσίτσκαρη, Ε., Κώστα, Γ., & Μιχαλοπούλου, Μ. 

 

ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Εισαγωγή 

 

Ο αθλητικός τουρισμός είναι μία μορφή τουρισμού που οι Standeven & De Knop (1999) 

χαρακτήρισαν ως την ενεργητική και παθητική ανάμειξη ατόμων σε κάποια αθλητική 

δραστηριότητα, όπου η συμμετοχή τους είναι τυχαία, ή οργανωμένη και γίνεται για 

επαγγελματικούς, ή μη, λόγους με προϋπόθεση τη μετακίνηση μακριά από τον τόπο διαμονής 

και εργασίας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αθλητικού τουρισμού είναι ο θεσμός του 

Μαραθώνιου δρόμου. Στην Ελλάδα διοργανώνεται ένας από τους πιο γνωστούς, ο Κλασικός 

Μαραθώνιος Αθηνών, ένα μεγάλο αθλητικό τουριστικό γεγονός, στο οποίο συμμετέχουν 

χιλιάδες δρομείς και θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Οι Kurtzman & Zauhar (2005) αναφέρουν ότι το κίνητρο για να ταξιδέψει κάποιος, ή να 

συμμετέχει σε συγκεκριμένο είδος τουρισμού προσδιορίζεται ως ένα σύνολο αναγκών και 

στάσεων που τον οδηγούν να δράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και οι τουριστικές ανάγκες 

του τον οδηγούν στον τουρισμό. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον Κλασικό 

Μαραθώνιο της Αθήνας διαπιστώθηκε ότι οι αθλητικοί τουρίστες ήταν Έλληνες (73%), 

άνδρες (73%), ως 34 χρονών (30%) και είχαν εισόδημα πάνω από 50.000 € (32%) 

(Γκουτζιούπας & Γαργαλιάνος, 2008). Σε έρευνα των Χριστοδουλίδου, Τύμβιου, Υφαντίδου, 

& Κώστα (2011) για τις κύριες ανθρώπινες ανάγκες διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι 

συμμετείχαν για να καλύψουν την ανάγκη τους για υγεία και ευεξία και να αισθάνονται καλά 

με τον εαυτό τους. 

 

Σκοπός 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγράψει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν ή/και παρακολούθησαν τον Κλασικό Μαραθώνιο της 

Αθήνας, ή τα 5 και 10 χλμ. και να διερευνήσει τις ανάγκες τους ως αθλητικοί τουρίστες.  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 200 αθλητικοί τουρίστες, αθλητές και θεατές, που 

επισκέφθηκαν την Αθήνα, με σκοπό να παρακολουθήσουν, ή να συμμετέχουν στον Κλασικό 

Μαραθώνιο, ή τα 5 και 10 χλμ., που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το Νοέμβριο του 2012. 

 

Όργανο μέτρησης: Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Tourist Roles Preference Scal» 

(TRPS) των Gibson & Yiannakis (2002), μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο στα ελληνικά, 

αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά από τους Υφαντίδου, Κώστα, & Μιχαλοπούλου (2007) που 

αποτελείται από 94 μεταβλητές και χωρίζεται σε 5 μέρη: α) τις δραστηριότητες των 

τουριστών (34 ερωτήσεις), β) τις δραστηριότητες που προσελκύουν τους αθλητικούς 

τουρίστες κατά τις διακοπές τους (28 ερωτήσεις), γ) τις σημαντικές ψυχολογικές ανάγκες 

τους (22 ερωτήσεις), δ) τα δημογραφικά τους στοιχεία (7 ερωτήσεις) και ε) την πρόθεση 

επανάληψης συμμετοχής στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας για τουρισμό και το μέσο 

ενημέρωσής τους (3 ερωτήσεις). 

 

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων: Η διανομή και η συλλογή των ερωτηματολογίων για 

τους αθλητές πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο του Ζαππείου κατά τις ημέρες 

παραλαβής των αριθμών συμμετοχής τους και για τους θεατές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

του αγώνα.    
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Αποτελέσματα 

 

Η περιγραφική στατιστική ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών έδειξε ότι η 

πλειοψηφία των αθλητικών τουριστών που συμμετείχαν / παρακολούθησαν το Μαραθώνιο 

ήταν Έλληνες (66%), απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ (39%), εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης 

(77.5%), με συνολικό οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω από 20.000 € (45.5%), ηλικίας 17-

39 χρονών (66,5%) και παντρεμένοι (37%). Η ανάλυση των αναγκών τους φανέρωσε 5 είδη: 

α) για αυτοεκτίμηση και αναγνώριση από τους άλλους (84,5%), β) για ασφάλεια (87%), γ) 

για αγάπη (83,5%), δ) για αυτό-ολοκλήρωση, αυτενέργεια και αυτοανάπτυξη (77,5%) και ε) 

φυσιολογικές ανάγκες (82%). Η ανάλυση της διακύμανσης ως προς έναν ανεξάρτητο 

παράγοντα έδειξε ότι η «ηλικία» σε σχέση με τα 5 είδη αναγκών και το ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα σε σχέση με την πρόθεση επανάληψης της επίσκεψης του Κλασικού Μαραθωνίου 

της Αθήνας δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

 

Στην ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα, το «φύλο» σε σχέση με τα 5 είδη αναγκών 

παρουσίασε στον παράγοντα «ανάγκη για αυτό-ολοκλήρωση, αυτενέργεια, αυτό-ανάπτυξη» 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 2 φύλα, με t(198)=1.219, p<.05, με τους άνδρες 

να εμφανίζουν Μ.Ο.=1.8 και Τ.Α.=.40) και τις γυναίκες να εμφανίζουν Μ.Ο.=1.72 και 

Τ.Α.=.45. Στατιστικά σημαντική διαφορά εμφανίστηκε και στον παράγοντα «φυσιολογικές 

ανάγκες», με t(198)=1.296, p<.05, με τους άνδρες να εμφανίζουν Μ.Ο.=1.84 και Τ.Α.=.37) και 

τις γυναίκες να εμφανίζουν Μ.Ο.=1.77 και Τ.Α.=.42. 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Σε γενικές γραμμές, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετασχόντων στην παρούσα 

έρευνα συμφωνούν με τα αποτελέσματα των Γκουτζιούπα & Γαργαλιάνου (2008) και της 

Υφαντίδου, Κώστα, & Μιχαλοπούλου (2007). Μεγάλη διαφορά παρατηρήθηκε στο ετήσιο 

συνολικό οικογενειακό εισόδημα, όπου στην παρούσα έρευνα οι περισσότεροι αθλητικοί 

τουρίστες δήλωσαν εισόδημα <20.000 €, σε αντίθεση με προηγούμενες, όπου οι περισσότεροι 

δήλωσαν εισόδημα πάνω από 50.000 € (Γκουτζιούπας & Γαργαλιάνος, 2008; Γκουτζιούπας, 

2009). Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των συμμετασχόντων στην έρευνα ήταν Έλληνες 

(66%) και ότι μεταξύ των ερευνών μεσολάβησαν 4 χρόνια το φαινόμενο ενδέχεται να 

εξηγείται από την επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης λόγω της οικονομικής 

κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα.  

 

Τα υψηλά ποσοστά που παρουσίασαν οι παράγοντες των ψυχολογικών αναγκών φανερώνουν 

ότι και οι 5 είναι εξίσου σημαντικές για τους αθλητικούς τουρίστες και πρέπει να δοθεί 

έμφαση στο μάρκετινγκ των αθλητικών γεγονότων, ώστε να καλύπτονται αυτές οι ανάγκες. 

Οι άνδρες παρουσίασαν μεγαλύτερο μέσο όρο διακύμανσης από τις γυναίκες στους 

παράγοντες «ανάγκη για αυτό-ολοκλήρωση, αυτενέργεια, αυτό-ανάπτυξη» και «φυσιολογικές 

ανάγκες» και αυτό πιθανά να οφείλεται στη διαφορετική ιεράρχηση των αναγκών τους. Οι 

έρευνες για τη διερεύνηση του προφίλ και των αναγκών των αθλητικών τουριστών θα 

οδηγήσουν σε νέες προτάσεις και τεχνικές μάρκετινγκ για την προσέγγιση αυτών των ομάδων 

του πληθυσμού. Επίσης, θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό των κατάλληλων τουριστικών 

πακέτων και θα συμβάλλουν στην επιτυχή προώθηση των αθλητικών γεγονότων στο μέλλον.  

 

Βιβλιογραφία 

 

Γκουτζιούπας, Γ. (2009). Τα οικονομικά οφέλη του Κλασικού Μαραθώνιου Αθηνών 2008. 

Marathon Expo 2009. Ανακτήθηκε την 1
η
 Φεβρουαρίου 2013 από: 

www.atiner.gr/docs/Goutzioupas.ppt. 

Γκουτζιούπας, Γ., & Γαργαλιάνος, Δ. (2008). Ο διεθνής μαραθώνιος της Αθήνας. Οικονομία 

& Αθλητισμός, 8(1), 23-25. 

Gibson, H., & Yiannakis, A. (2002). Tourist roles: needs and the lifecourse. Annals of 

http://www.atiner.gr/docs/Goutzioupas.ppt


14
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

ΟΑΚΑ       13-15 Δεκεμβρίου 2013 

48 

 

Tourism Research, 29(2), 358-383. 

Κραβαρίτης, Κ. (1992). Συνεδρίων Κινήτρων Εκθέσεων, Επαγγελματικός Τουρισμός, 

Οργάνωση Συνεδρίων στα Ξενοδοχεία. Αθήνα: Interbooks, 24-25. 

Kurtzman, J., & Zauhar, J. (2005). Sports tourism consumer motivation. Journal of Sport & 

Tourism, 10(1), 21-31.  

Standeven, J. & De Knop, P. (1999). Sport tourism. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Υφαντίδου, Γ., Κώστα, Γ., & Μιχαλοπούλου, Μ. (2007). Πιλοτική έρευνα για την 

αξιολόγηση ερωτηματολογίου τυπολογίας τουριστών. Πρακτικά 2
ου

 Πανελλήνιου 

Συνεδρίου Αναψυχής – Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισμού. Τρίκαλα, 80-82. 

Χριστοδουλίδου, Ε., Τύμβιου, Ε., Υφαντίδου, Γ., & Κώστα, Γ. (2011). Διερεύνηση και 

αξιολόγηση του προφίλ, των συμπεριφορών και αναγκών του αθλητικού τουρίστα. 12
ο
 

Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού, Βόλος. 

30
ος

 Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών. Ανακτήθηκε την 1
η
 Δεκεμβρίου 2012 από: 

http://www.athensclassicmarathon.gr 

 

http://www.athensclassicmarathon.gr/


14
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

ΟΑΚΑ       13-15 Δεκεμβρίου 2013 

49 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ  

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ (MASTERS SWIMMING)  

ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 
Μοράρης, Α.,

1
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Εισαγωγή 

 

Η κατ’ επιλογήν κολύμβηση (Masters Swimming), όπως αναφέρεται βιβλιογραφικά, είναι μία 

από τις πιο διαδεδομένες δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής και γρήγορα αναπτυσσόμενη 

διεθνώς την τελευταία εικοσαετία. Η κατηγορία Masters για κολυμβητές αναψυχής έχει 

θεσπιστεί από την παγκόσμια ομοσπονδία κολύμβησης (FINA) και αναπτύσσεται υπό την 

επίβλεψή της. Στην Ελλάδα απαντάται ήδη ως επιλογή κολύμβησης ενεργών και παλαίμαχων 

κολυμβητών και γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη. Σκοπός της συμμετοχής είναι η άσκηση για 

υγεία, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των κολυμβητών, αλλά και η οργάνωση αγώνων 

σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Διοργανώνονται, μάλιστα, κάθε 4 

χρόνια Ολυμπιακοί Αγώνες Masters με συμμετοχή αθλητών από όλα τα αθλήματα.  

 

Τα τελευταία χρόνια, ερευνητές έχουν εισάγει την έννοια της «ανάμειξης» (Havitz & 

Dimanche, 1997) βοηθώντας να εξηγηθούν ιδιαίτερες πτυχές της συμπεριφοράς των ατόμων 

που συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής (Wiley, Shaw, & Havitz, 2000). Η ανάμειξη 

είναι μία μη καθορισμένη, αόριστη κατάσταση παρακίνησης, ή ενδιαφέροντος προς μία 

δραστηριότητα αναψυχής, ή προς ένα προϊόν συνδεδεμένο με την αναψυχή (Rotchild, 1984). 

Ο Kyle et al., (2004) υποστήριξε την «τρισδιάστατη» προσέγγιση της ανάμειξης που 

εκφράζεται με την έλξη (attraction), την κεντρικότητα (centrality) και την αυτό-έκφραση 

(self-expression). Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι συμμετέχοντες μπορεί να 

εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ανάμειξης σε δραστηριότητες αναψυχής ανεξάρτητα από τη 

διάρκεια και τη συχνότητα της συμμετοχής τους σε αυτές (Backman & Crompton, 1991). 

Αντίθετα, άλλοι ερευνητές (Willey et al., 2000) υποστηρίζουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ της 

έλξης και της συχνότητας συμμετοχής. 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της πιθανής διαφοροποίησης της έννοιας της 

ανάμειξης κολυμβητών κατ’ επιλογήν όσον αφορά στις διαστάσεις «έλξη», «κεντρικότητα», 

«αυτό-έκφραση», λόγω της διαφορετικής συχνότητας συμμετοχής τους σε προγράμματα 

δημοτικών κολυμβητηρίων. 

 

Μέθοδος 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 319 κατ’ επιλογήν κολυμβητές, 46,1% (147) άνδρες, 53,9% 

(172) γυναίκες, ηλικίας 17 έως 81 ετών της Ανατολικής Αττικής. Η συμμετοχή ήταν 

εθελοντική και κρατήθηκε ανωνυμία στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

 

Όργανο μέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα 

Αξιολόγησης της Ανάμειξης των Kyle et al., (2004) κατόπιν μετάφρασής της στην ελληνική 

γλώσσα (Θεοδωράκης και συν, 2007). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία ελέγχθηκαν επιτυχώς (a 

= .77). Τη διάσταση της έλξης αποτελούσαν 5 θέματα, της κεντρικότητας 3 θέματα και της 

αυτό-έκφρασης 4 θέματα. Η συχνότητα συμμετοχής των κολυμβητών αξιολογήθηκε σε 3 

επίπεδα (σπάνια, συχνά, συστηματικά).  
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Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Οι αθλούμενοι ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας, 

τους παρουσιάστηκε το ερωτηματολόγιο και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις. Ο χρόνος 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν 2 έως 4 λεπτά της ώρας. 

 

Στατιστική ανάλυση: Έγινε ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) ως προς ένα παράγοντα, με 

ανεξάρτητη μεταβλητή τη συχνότητα συμμετοχής (3 επίπεδα) και εξαρτημένες μεταβλητές τις 

διαστάσεις της ανάμειξης, «έλξη προς τη δραστηριότητα», «κεντρικότητα προς τη 

δραστηριότητα», «αυτό-έκφραση από τη δραστηριότητα». 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης έδειξαν θετική συσχέτιση μεταξύ της «έλξης», 

(F(2,316)= 26.82, p<.001), της «κεντρικότητας», (F(2,316)= 18.57, p<.001) και της «αυτό-

έκφρασης» (F(2,316)= 18.36, p<.001) σε σχέση με τη διαφορετική συχνότητα συμμετοχής των  

συμμετεχόντων. Περαιτέρω, η ανάλυση Post Hoc «Scheffe» κατέδειξε ότι οι κολυμβητές με 

συχνότητα συμμετοχής «συστηματικά» σημείωσαν υψηλότερες τιμές (έλξη: ΜΟ=4.45, 

SD=.59, κεντρικότητα: ΜΟ=3.18, SD=.84 και αυτό έκφραση: ΜΟ=3.53, SD=.82) από τους 

κολυμβητές με συχνότητα συμμετοχής «συχνά» (έλξη: ΜΟ=4.00, SD=.76, κεντρικότητα: 

ΜΟ=2.83, SD=.83 και αυτό-έκφραση: ΜΟ=3.06, SD=.74) που διατήρησαν, όμως, 

υψηλότερες τιμές από τους κολυμβητές με συχνότητα συμμετοχής «σπάνια» (έλξη: ΜΟ=3.67, 

SD=.72, κεντρικότητα: ΜΟ=2.27, SD=.72 και αυτό-έκφραση: ΜΟ=2.83, SD=.78). 

 

Πίνακας 1. Ανάλυση διακύμανσης ως προς το διαφορετικό βαθμό συχνότητας συμμετοχής. 

 
Μέσοι όροι και συχνότητα συμμετοχής 

Ομάδα 1
η
 2

η
 3

η
 F p Σύγκριση υποομάδων 

Συχνότητα σπάνια 

< 6 

συχνά 

6 - 11 

συστηματικά 

>11 

   

Έλξη 3.67 4.00 4.45 26.820 .001 (1-3) (1-2) (2-3)* 

Κεντρικότητα 2.27 2.83 3.18 18.572 .001 (1-3) (1-2) (2-3)* 

Αυτό έκφραση  2.83 3.06 3.53 18.360 .001 (1-3) (2-3)* 
* Σημαντικότητα σε επίπεδο p<.05 

  
Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 

μεταξύ της ανάμειξης και της συχνότητας συμμετοχής, καθώς οι κατ’ επιλογήν κολυμβητές 

που συμμετέχουν με υψηλότερη συχνότητα συμμετοχής σημειώνουν μεγαλύτερες τιμές σε 

όλες τις επί μέρους διαστάσεις της ανάμειξης. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με 

συναφείς έρευνες που υποστηρίζουν ότι οι διαστάσεις της ανάμειξης «έλξη», «κεντρικότητα» 

και «αυτό-έκφραση» επηρεάζουν θετικά τη συχνότητα συμμετοχής (Havitz, 1994; Havitz, 

Shaw & Wiley, 2000).  

 

Οι οριοθετήσεις και οι περιορισμοί της έρευνας που αφορούσε λίγους αθλούμενους της 

Ανατολικής Αττικής δεν δίνουν τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων σε ολόκληρη 

την επικράτεια. Μελλοντικά θα μπορούσε να διερευνηθεί η έννοια της ανάμειξης των κατ’ 

επιλογήν κολυμβητών σε επαρχιακές πόλεις, όπου η έννοια του ελεύθερου χρόνου και η 

πρόσβαση στα δημοτικά κολυμβητήρια πιθανόν να διαφοροποιήσει τη συσχέτιση ανάμειξης 

και συχνότητας συμμετοχής, ώστε να δημιουργηθεί μία πληρέστερη εικόνα και να είναι 

δυνατό να συγκριθούν τα ευρήματα με αντίστοιχα άλλων χωρών. Επίσης, δόκιμο θα ήταν να 

γίνει μελλοντικά μια σύγκριση των δεδομένων με τα αντίστοιχα κολυμβητών κατηγορίας 

Masters σε διεθνή κλίμακα. 

 

 

 



14
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

ΟΑΚΑ       13-15 Δεκεμβρίου 2013 

51 

 

 

Βιβλιογραφία 
 

Helgo, S., & Drake, B. (2001). Physical activity and mental health. International Sport 

Medicine Journal, 2(3), 1-9. 

Kyle, G., & Chick, G. (2004). Enduring leisure involvement: the importance of personal 

relationships. Leisure Studies, 23(3), 243-266. 

Kyle, G., Graefe, A., Manning, R., & Bacon, J. (2004). Predictors of behavioral loyalty among 

hikers along the Appalachian Trail. Leisure Sciences, 26, 99-118. 

Θεοδωράκης, Δ. Ν., Πανοπούλου, Κ., & Βλαχόπουλος, Π. Σ. (2007). Παραγοντική δομή και 

εγκυρότητα πρόβλεψης της Κλίμακας Ανάμιξης στην Αναψυχή. Αναζητήσεις στη Φυσική 

Αγωγή & τον Αθλητισμό, 5(3), 405 – 413. 

Willey, C. G. E., Shaw, S. S. M., & Havitz, M. E. (2000). Men’s and women’s involvement in 

sports: an examination of the gendered aspects of leisure involvement. Leisure Sciences, 

22: 19-31. 

 



14
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

ΟΑΚΑ       13-15 Δεκεμβρίου 2013 

52 

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ  

ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  

 

Τζέτζης, Γ., & Τίλη, Μ.  

 

ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

 

Εισαγωγή 

 

Σήμερα ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, αφού συμβάλλει στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μία αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού είναι και ο 

αθλητικός τουρισμός (Standeven & DeKnop, 1998) οπότε η καταναλωτική συμπεριφορά των 

αθλητικών τουριστών παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι περισσότερες 

έρευνες έχουν ασχοληθεί με αθλητικούς τουρίστες που συμμετέχουν παθητικά σε μεγάλα 

αθλητικά γεγονότα, ενώ ελάχιστες μελέτησαν την καταναλωτική συμπεριφορά ενεργών 

αθλητικών τουριστών σε μικρές αθλητικές διοργανώσεις (Tzetzis, Alexandris, & Kapsampeli, 

2013). Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις διοργανώσεις αυτές αυξήθηκε λόγω της 

δυνατότητας που προσφέρουν για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, αλλά και λόγω της ευκολίας 

στη διοργάνωση από μικρές κοινωνίες (Gibson, 1998). Η έρευνα για την ενεργή συμμετοχή 

των αθλητικών τουριστών παρουσιάζει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον, αφού παράγοντες 

όπως η ποιότητα υπηρεσιών, η εικόνα της αθλητικής διοργάνωσης και η ικανοποίηση 

(Kaplanidou & Vogt, 2007; Kaplanidou & Gibson, 2010; Shonk, 2006) φαίνεται να 

επηρεάζουν την απόφασή τους να επαναλάβουν τη συμμετοχή τους. Ελάχιστες έρευνες έχουν 

μελετήσει όλους αυτούς τους παράγοντες μαζί και την επιρροή τους σε ενεργούς αθλητικούς 

τουρίστες που συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις μικρής κλίμακας.  

 

Σκοπός  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει το βαθμό επιρροής των παραγόντων: α) 

«ποιότητα υπηρεσιών», β) «εικόνα της αθλητικής διοργάνωσης», γ) «ικανοποίηση από τη 

διοργάνωση» στην πρόθεση ενεργών αθλητικών τουριστών που συμμετέχουν σε αθλητικές 

διοργανώσεις μικρής κλίμακας για επανάληψη της συμμετοχής τους σε αυτές. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 226 αθλητικοί τουρίστες, οι οποίοι ήταν αθλητές και 

συμμετείχαν σε ένα τουρνουά beach volley.  

 

Διαδικασία μέτρησης: Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο, το οποίο 

μοιράστηκε και συλλέχθηκε σε αγώνες beach volleyball σε 6 περιοχές της Ελλάδος.  

 

Ερευνητική διαδικασία: Για την αξιολόγηση των προθέσεων επανάληψη της συμμετοχής στην 

αθλητική διοργάνωση χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert σε 3 ερωτήσεις που αξιολόγησαν 

την πρόθεση των τουριστών να συμμετέχουν στο αθλητικό γεγονός και τον επόμενο χρόνο 

(Tzetzis et al., 2013). Για την αξιολόγηση της εικόνας της αθλητικής διοργάνωσης 

χρησιμοποιήθηκαν 12 ερωτήσεις (Kaplanidou & Vogt, 2007), για την αξιολόγηση της 

ικανοποίησης από τη συμμετοχή στο τουρνουά χρησιμοποιήθηκαν 4 ερωτήσεις (Shonk & 

Chelladurai, 2008), ενώ για την αξιολόγηση της ποιότητα των υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκαν 

οι διαστάσεις: α) ποιότητα της διαδικασίας της αθλητικής διοργάνωσης (3 ερωτήσεις) και β) 

ποιότητα του αγώνα (3 ερωτήσεις) (Shonk & Chelladurai, 2008). 

 

Στατιστική ανάλυση: Έγινε έλεγχος αξιοπιστίας μέσω του ελέγχου εσωτερικής συνοχής 
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(Cronbach a) και ανάλυση παλινδρόμησης για τον έλεγχο του βαθμού πρόβλεψης της 

επανάληψης συμμετοχής στο τουρνουά και την πρόθεση θετικής προφορικής επικοινωνίας 

από τους παράγοντες ποιότητα υπηρεσιών, ανάμιξη, εικόνα προορισμού, εικόνα αθλητικού 

γεγονότος και ικανοποίηση. 

 

Αποτελέσματα 

 

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι το 53,5 των συμμετεχόντων στους αγώνες ήταν άντρες 

και το 46,5% ήταν γυναίκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν ηλικίας 20-29 χρονών (57,8%) και 

στη συνέχεια 30-39 χρονών (19,7%). Οι περισσότεροι (68,9%) ήταν άγαμοι, με χαμηλή 

οικονομική κατάσταση και ετήσιο εισόδημα από 0 - 9.999 € (70,7%), απόφοιτοι 

Πανεπιστημίου / Τ.Ε.Ι (43,6%) και λυκείου (39,1%). Ασχολούνταν με το beach volley κατά 

μέσο όρο 6,66 χρόνια και συμμετείχαν σε τουρνουά 1-2 φορές (29,6%) και 3-5 φορές 

(37,2%) τη χρονιά. Ο Μ.Ο των διανυκτερεύσεών τους ήταν 2,38 βράδια. 

 

Για τις διαστάσεις που αξιολογήθηκαν έγινε ανάλυση αξιοπιστίας Cronbach a και βρέθηκε 

ότι οι δείκτες ήταν σε αποδεκτά επίπεδα (0.70 – 0.99). Έγινε ιεραρχική ανάλυση 

παλινδρόμησης, στην οποία η «εικόνα της αθλητικής διοργάνωσης», η «ικανοποίηση» και η 

«ποιότητα υπηρεσιών», (ποιότητα του αγώνα και ποιότητα διαδικασίας) ενσωματώθηκαν σε 

σειρά ως ανεξάρτητες μεταβλητές με την «πρόθεση για επανάληψη της συμμετοχής στη 

διοργάνωση» ως εξαρτημένη μεταβλητή. Οι 3 παράγοντες προέβλεψαν στατιστικά σημαντική 

(F=51,020, p<0,001) αναλογία της μεταβλητότητας (40,8%) της «πρόθεσης επανάληψης της 

συμμετοχής στη διοργάνωση». Συγκεκριμένα, οι παράγοντες «εικόνα της αθλητικής 

διοργάνωσης» (t=5,169, p<0,05), «ικανοποίηση» (t=3,452, p<0,05) και «ποιότητα 

υπηρεσιών» (t= 3,866, p<0,005) συνεισέφεραν σημαντικά στην πρόβλεψη της «πρόθεσης 

επανάληψης της συμμετοχής στη διοργάνωση». 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε πως στο σύνολό τους όλοι οι παράγοντες 

(«ικανοποίηση», «εικόνα της αθλητικής διοργάνωσης» και «ποιότητα υπηρεσιών») 

προέβλεψαν κατά ένα σημαντικό ποσοστό (40,8%) τις «προθέσεις για επιστροφή στην 

αθλητική διοργάνωση». Τα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά άλλων ερευνών που 

υποστηρίζουν ότι ο ρόλος της εικόνας της αθλητικής διοργάνωσης και της ικανοποίησης 

προβλέπει μελλοντικές συμπεριφορές, εξηγεί μεγάλο ποσοστό των προθέσεων συμπεριφοράς 

και συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες (Kaplanidou & Vogt, 2007; Kaplanidou & Gibson, 

2010) που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του αθλητικού τουρισμού με διαφορετικά 

δημογραφικά προφίλ συμμετεχόντων και διαφορετικές δραστηριότητες. Επίσης, τα 

αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά ερευνών που εξέταζαν παθητικούς τουρίστες (Shonk, 

2006). Οι διοργανωτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, ώστε να 

αυξήσουν τις πιθανότητες επίσκεψης των αθλητικών τουριστών στην αθλητική διοργάνωση 

στο μέλλον.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

 

Γιάνναρου, Μ., Μπάρλας, Α., Ζουρνατζή, Ε., & Κουστέλιος, Αθ. 

 

ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

 

Εισαγωγή 

 

Η ποιότητα υπηρεσιών είναι μία πολυδιάστατη έννοια και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στο χώρο της αναψυχής. Αν ένα γυμναστήριο γνωρίζει το 

επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει μπορεί και να το βελτιώσει. Η έννοια της ποιότητας 

υπηρεσιών εκφράζει τη συνολική κρίση του καταναλωτή για την υπηρεσία που αγοράζει. 

Αυτή η κρίση είναι το αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ των προσδοκιών του και του 

αποτελέσματος που θεωρεί ότι λαμβάνει (Gronroos, 1984; Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 

1985). Από αυτό συμπεραίνεται πως ο καταναλωτής έχει συγκεκριμένες προσδοκίες για τις 

υπηρεσίες που θα λάβει, τις οποίες συγκρίνει με αυτές που θα του παρασχεθούν. Ο 

καταναλωτής αισθάνεται ικανοποιημένος όταν πιστεύει ότι οι υπηρεσίες που λαμβάνει είναι 

ίσες, ή ξεπερνούν τις προσδοκίες του (Γουλιμάρης, Σερμπέζης, & Θεοδωράκης, 1999; 

Parasuraman et al., 1985).  

 

Αναφορικά με την ποιότητα υπηρεσιών, οι καταναλωτές διαμορφώνουν 2 ειδών προσδοκίες. 

H πρώτη σχετίζεται με την απόλαυση συγκεκριμένων ωφελειών μέσω των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, οι οποίες και κρίνονται ανάλογα με τις προσδοκίες των καταναλωτών. Η δεύτερη 

αναφέρεται στις προσδοκίες για τον πάροχο των υπηρεσιών. Αυτό που τελικά είναι 

απαραίτητο για κάθε οργανισμό προκειμένου να παρέχει σωστά τις υπηρεσίες του είναι να 

καθορίσει αρχικά τις προσδοκίες των καταναλωτών για τις υπηρεσίες του και έπειτα να 

προσπαθήσει να τις διαμορφώσει ανάλογα. 

 

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί βασική παράμετρο και στη λειτουργία των 

ψυχαγωγικών θεματικών πάρκων. Τα πάρκα αυτά είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδομής (ν. 2160/1993, άρθρο 2, παρ. 3), οι οποίες βρίσκονται σε οριοθετημένες εκτάσεις 

γης, μέσα ή έξω από κατοικημένες περιοχές (δηλ. εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, ή ορίων 

οικισμών) και προσφέρουν ποικίλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες στους επισκέπτες γύρω από έναν 

ή περισσότερους θεματικούς άξονες. Η ποιότητα υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της σύγκρισης 

των προσδοκιών των επισκεπτών σε σχέση με τις αντιλήψεις τους για την απόδοση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, θεωρείται πλέον ως ένας από τους σημαντικότερους λόγους που 

διαμορφώνουν την ικανοποίηση των επισκεπτών και τη διατήρηση της αφοσίωσής τους στο 

θεματικό πάρκο (Bloemer, Ko de Ruyter, & Wetzels, 1999; Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 

1996; Zeithaml & Bitner, 2000).  

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών 

που παρέχει ένα θεματικό πάρκο. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 168 (Ν=168) επισκέπτες (55 άνδρες [32.7%] και 113 

[66.3%] γυναίκες) χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου, το οποίο βρίσκεται στην πόλη των 

Τρικάλων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2012. 

 

Όργανα μέτρησης: Για την αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο 

θεματικό πάρκο oι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

Ποιότητας των Chang & Lee (2004) μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Το πρώτο μέρος 



14
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

ΟΑΚΑ       13-15 Δεκεμβρίου 2013 

56 

 

αφορούσε σε προσωπικές ερωτήσεις (ηλικία, φύλο, εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, 

τόπος κατοικίας, προέλευση ενημέρωσης για το πάρκο, κλπ.), ενώ το δεύτερο μέρος 

αξιολογούσε την ποιότητα υπηρεσιών του θεματικού πάρκου. Οι ερωτήσεις απαντήθηκαν σε 

7βάθμια κλίμακα τύπου Likert (όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συμφωνώ απόλυτα). 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Κατά την έξοδο των επισκεπτών από το θεματικό πάρκο ο 

ερευνητής τους ενημέρωνε για το σκοπό της έρευνας, τον τρόπο συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου που τους δόθηκε και για το ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να αναφέρουν το 

όνομά τους. 

 

Αποτελέσματα 

 

Σε μεγάλο ποσοστό (61.3%) οι επισκέπτες του πάρκου ήταν έγγαμοι. Επίσης, μεγάλο (49.7%) 

ήταν και το ποσοστό των επισκεπτών που προτίμησαν να πάρουν μαζί τους και την 

οικογένειά τους. Αρκετοί (34.5%) πληροφορήθηκαν για το πάρκο από φίλους. Το στοιχείο 

ποιότητας υπηρεσιών με τη μεγαλύτερη αξιολόγηση ήταν η παρουσίαση των υπηρεσιών από 

το προσωπικό (Μ.Ο. = 6.08 Τ.Α. = 1.10), ενώ το στοιχείο με τη χαμηλότερη αξιολόγηση ήταν 

οι προσδοκίες του επισκέπτη - καταναλωτή (Μ.Ο. = 5.66, Τ.Α. = 1.35) (Πίνακας 1). Τέλος, ο 

συνολικός Μ.Ο. της συνολικής ποιότητας υπηρεσιών ήταν 5.84 (Τ.Α.= 1.01) (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1: Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των ερωτημάτων ποιότητας υπηρεσιών. 

 

 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

 

Είναι πολύ σημαντικό τα διοικητικά στελέχη ενός θεματικού πάρκου να γνωρίζουν τι 

επιθυμούν οι επισκέπτες και να προσπαθούν, όσο αυτό είναι δυνατό, να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους. Με βάση τις μέσες τιμές, η παρουσίαση των υπηρεσιών από το προσωπικό  

αξιολογήθηκε ως η σημαντικότερη παράμετρος. Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει την καλή 

εικόνα που προέβαλε το προσωπικό του πάρκου. Με αυτά τα δεδομένα η διοίκηση μπορεί να 

προσδιορίσει την εικόνα που απέκτησε το κοινό από τις υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν από 

το προσωπικό και, κατ’ επέκταση, να επαναπροσδιορίσει / διορθώσει, εάν χρειαστεί, τους 

τρόπους προβολής των υπηρεσιών από το προσωπικό. Ο Μ.Ο. της συνολικής ποιότητας 

υπηρεσιών κρίνεται υψηλός (5.84%), γεγονός που δείχνει πως τα στελέχη και το προσωπικό 

μπόρεσαν να προσφέρουν στους επισκέπτες του πάρκου υπηρεσίες ανάλογες με εκείνες που 

ζητούσαν. 

 

Βιβλιογραφία 

 

Bloemer, J., Ko de Ruyter, J. C., & Wetzels, M. (1999). Linking perceived service quality and 

service loyalty: a multi-dimensional perspective. Journal of Marketing, 33, 1082-1106. 

Groonroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. European 

Journal of Marketing, 18, 36-44.  

 Τιμή 

(M) 

Τυπική Απόκλιση 

( S.D) 

1. Βρήκα τις υπηρεσίες που ανέμενα. 5,72 1,29 

2. Οι υπηρεσίες παρουσιάζονται σωστά από το προσωπικό 

    του θεματικού πάρκου. 

6,08 1,10 

3. Το αποτέλεσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι  

    αντάξιο των προσδοκιών μου. 

5,84 1,23 

4. Από τις παρεχόμενες υπηρεσίες έχω τα οφέλη που  

    επιθυμώ. 

5,66 1,35 

5. Το θεματικό πάρκο παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες. 5,96 1,08 

Συνολικός Μ.Ο. 5,84 1,01 
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Αθλητισμός & περιβάλλον 
 

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

Χορτιατινός, Γ., Κουθούρης, Χ., Κοντογιάννη, Ε., & Ζαφειρούδη, Α. 

 

ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Εισαγωγή 
 

Οι ανησυχίες των πολιτών που σχετίζονται με το περιβάλλον είναι εμφανείς και στην 

καταναλωτική συμπεριφορά τους. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι οι αγοραστικές τους 

επιλογές σε «πράσινα» προϊόντα και υπηρεσίες έχει άμεσο αντίκτυπο σε πολλά οικολογικά 

προβλήματα της καθημερινότητας (Κουθούρης & Κοντογιάννη, 2012). Έρευνες 

υποστηρίζουν ότι οι καταναλωτές που έχουν θετική στάση απέναντι σε φορείς που είναι 

ευαισθητοποιημένες ως προς το περιβάλλον είναι κυρίως γυναίκες, παντρεμένες και με 

τουλάχιστον ένα παιδί που ζει στο σπίτι. Οι καταναλωτές δηλώνουν στην πλειοψηφία τους 

ότι θέλουν να κάνουν το σωστό και έτσι η πρόκληση, αλλά και η ευκαιρία των επιχειρήσεων 

για υιοθέτηση πρακτικών «πράσινου μάρκετινγκ» είναι να διευκολύνει τους πελάτες τους να 

το πράξουν (Kouthouris & Kontogianni, 2013).  

 

Στην εποχή μας όλο και περισσότεροι νέοι πολίτες έχουν περιβαλλοντικές ανησυχίες και 

προτιμούν προϊόντα και υπηρεσίες που λαμβάνουν υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε προπτυχιακούς φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε 

ότι οι στάσεις τους είναι φιλικές προς το περιβάλλον (Thapa, 2001). Άλλη έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε έφηβους στο Χονγκ Κονγκ έδειξε πως η αγοραστική συμπεριφορά 

τους επηρεάζεται από τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές τους ανησυχίες. Σε πρόσφατη έρευνα 

στη χώρα μας βρέθηκε ότι η περιβαλλοντική συμπεριφορά επηρεάζεται από τη συμμετοχή 

των ατόμων σε δράσεις αθλητισμού υπαίθριας αναψυχής (Zafeiroudi & Chatzigeorgiadis, in 

press). 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή στοιχείων που αφορούν σε αντιλήψεις και 

στάσεις Ελλήνων φοιτητών ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και η συσχέτισή τους 

με προσωπικές συνήθειες, όπως η συμμετοχή σε δραστηριότητες άσκησης ή κινητικής 

αναψυχής. 

 

Μέθοδος 

 

Δείγμα:  Στην έρευνα συμμετείχαν 300 φοιτητές, από τους οποίους 73 (24.3%) ήταν άνδρες 

και 227 (75.7%) γυναίκες που φοιτούσαν σε σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Οι φοιτητές συμμετείχαν εθελοντικά και κρατήθηκε ανωνυμία στη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. 

 

Μέσα συλλογής δεδομένων: Για την αξιολόγηση της «Αντιλαμβανόμενης Πληροφόρησης για 

την Προστασία του Περιβάλλοντος» χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Marsh, Papaioannou, 

& Theodorakis (2006) με 4 θέματα, τα οποία ήταν: 1) Πόσο ενημερωμένος/η θεωρείς ότι 

είσαι σχετικά  με τις «φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες»; 2) Αν σου έλεγαν να γράψεις 

οτιδήποτε γνωρίζεις για τις «φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες» τι θα έγραφες; 3) Σε 

σχέση με άλλα θέματα θεωρώ τον εαυτό μου πολύ ενημερωμένο/η σχετικά με τις «φιλικές 

προς το περιβάλλον υπηρεσίες, 4) Πόσες γνώσεις νομίζεις ότι έχεις πάνω στο θέμα «φιλικές 
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προς το περιβάλλον υπηρεσίες»), μετά από μετατροπή της στο περιεχόμενο της παρούσης 

έρευνας. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert (όπου 1 = καθόλου και 7 

= πάρα πολύ). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας ήταν υψηλή (a = .95). 

 

Για την αξιολόγηση της «Προδιάθεσης Υιοθέτησης Φιλικών στο Περιβάλλον Συνηθειών» 

δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Kouthouris & Kontogianni (2013) με 6 

θέματα, τα οποία ήταν: 1) Είμαι πρόθυμος να περιορίσω τις ανέσεις μου, 2) Είμαι πρόθυμος 

να αλλάξω κάποιες συνήθειές μου, 3) Είμαι πρόθυμος να κουραστώ περισσότερο σε κάποιες 

περιπτώσεις (π.χ., να ανέβω με τις σκάλες), 4) Είμαι πρόθυμος να πληρώσω επιπλέον 

χρήματα, 5) Είμαι πρόθυμος ακόμη και να διαπληκτιστώ λεκτικά, 6) Είμαι πρόθυμος να 

συνεισφέρω εθελοντικά όπου χρειασθεί). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα τύπου 

Likert (όπου 1 = πάρα πολύ απίθανο και 7 = πάρα πολύ πιθανό). Η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκαν επιτυχώς (a = .89). 

 

Η συχνότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής καταγράφηκε με την 

ερώτηση: «πόσο συχνά συμμετέχετε σε δραστηριότητες άσκησης κατά τη διάρκεια ενός 

έτους, όπως συμμετοχή σε προγράμματα γυμναστηρίων, αθλοπαιδιές, υπαίθριες 

δραστηριότητες κλπ.», οι απαντήσεις δόθηκαν σε 2 επίπεδα (συμμετέχω - δεν συμμετέχω). 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας, 

αναλύθηκε το ερωτηματολόγιο και δόθηκαν διευκρινήσεις. Η συλλογή έγινε παρουσία του 

ερευνητή και διήρκησε 15 λεπτά. 

 

Στατιστική ανάλυση: Πραγματοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα για εύρεση 

πιθανών διαφορών μεταξύ των φοιτητών που συμμετείχαν σε δραστηριότητες άσκησης και 

φοιτητών που δεν συμμετείχαν, στις εξεταζόμενες μεταβλητές της εργασίας. 

 

Αποτελέσματα 

 

Από την t-test ανάλυση διαπιστώθηκαν σημαντικά στατιστικές διαφορές μεταξύ 

γυμναζόμενων και μη γυμναζόμενων φοιτητών στην κλίμακα «Πληροφόρηση σε 

Περιβαλλοντικά Ζητήματα» στα 2 θέματα: α) «εάν σου έλεγαν να γράψεις οτιδήποτε για τις 

φιλικές στο περιβάλλον υπηρεσίες, πόσα θα έγραφες» (t= -2.09, p<.05) και β) «πόσες γνώσεις 

νομίζεις ότι έχεις στο συγκεκριμένο ζήτημα» (t= -2.28, p<.05). Και στα 2 οι γυμναζόμενοι 

φοιτητές σημείωσαν υψηλότερες τιμές από τους μη γυμναζόμενους  Παρόμοιες σημαντικά 

στατιστικές διαφορές σημειώθηκαν μεταξύ γυμναζόμενων και μη γυμναζόμενων φοιτητών 

στην κλίμακα «Προδιάθεση Υιοθέτησης Φιλικών στο Περιβάλλον Συνηθειών» στα 3 θέματα: 

α) «είμαι πρόθυμος να κουραστώ περισσότερο» (t= -3.61, p<.001), β) «είμαι πρόθυμος να 

πληρώσω περισσότερα χρήματα» (t= -2.19, p<.05) και γ) «είμαι πρόθυμος να συνεισφέρω 

εθελοντικά σε ότι μπορώ» (t= -2.25, p<.05) με τους γυμναζόμενοι φοιτητές να σημειώσουν 

και πάλι υψηλότερες τιμές από τους μη γυμναζόμενους.   

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές του ΑΠΘ που 

γυμνάζονται είναι περισσότερο πληροφορημένοι σε θέματα σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος και έχουν υψηλότερη πρόθεση να αλλάξουν ατομικούς τρόπους 

συμπεριφοράς με στόχο την προστασία περιβάλλοντος σε σχέση με τους μη γυμναζόμενους. 

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με άλλες έρευνες (Zafeiroudi et al., in press; Thapa, 

2001). Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η ενασχόληση με δράσεις αθλητισμού 

αναψυχής σχετίζεται θετικά με την ενασχόληση με περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

 

 

 



14
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

ΟΑΚΑ       13-15 Δεκεμβρίου 2013 

60 

 

Βιβλιογραφία 

 

Kouthouris, C., & Kontogianni, E. (2013). Environmental friendly services in sport centers. 

Paper presented at ICERI 2013, 6
th
 International Conference of Education, Research and 

Innovation, 18-20 November 2013, Seville (Spain). (http://library.iated.org).  

Κουθούρης, Χ., Κοντογιάννη, Ε., & Αλεξανδρής, Κ. (2012). Πράσινη καταναλωτική 

συμπεριφορά: εφαρμογή σε προϊόντα και υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής. Διοίκηση 

Αθλητισμού & Αναψυχής, 9(1), 18–30. 

Marsh, H. W., Papaioannou, A., & Theodorakis, Y. (2006). Causal ordering of physical self-

concept and exercise behavior: reciprocal effects model and the influence of physical 

education teachers». Health Psychology, 25(3), 316-328. 

Thapa, B., (2001). Environmental concern: a comparative analysis between students in 

recreation and park management and other departments. Environmental Education 

Research, 7(1), 39-53.  

Zafeiroudi, A., & Hatzigeorgiadis, A. responsible environmental behavior & outdoor 

activities participation in Greek adults. International Journal of Sport Management, 

Recreation & Tourism (in press). 

 

 

http://library.iated.org/


14
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

ΟΑΚΑ       13-15 Δεκεμβρίου 2013 

61 

 

 

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

 

Παναγιωτίδου, Δ., Κουθούρης, Χ., & Κοντογιάννη, Ε. 

 

ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Εισαγωγή  

 

Για τους καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν σήμερα 

θέματα ύψιστης σημασίας. Οι οργανισμοί που ενσωματώνουν την έννοια της προστασίας του 

περιβάλλοντος σε πολλές λειτουργίες τους και παρέχουν «πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες» 

αυξάνονται συνεχώς, αφού οι καταναλωτές τα επιλέγουν ολοένα και περισσότερο (Rivera-

Camino, 2007). Έρευνες υποστηρίζουν ότι, οι καταναλωτές που δείχνουν ενδιαφέρον για 

πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες, είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για να 

τα αποκτήσουν (Peattie & Crane, 2005).  

 

Η εισχώρηση των ενεργειών του πράσινου μάρκετινγκ στον τομέα του αθλητισμού, της 

αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού είναι πλέον πραγματικότητα. Ενδεικτική είναι η 

προϋπόθεση που έχει ψηφίσει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για εφαρμογή «πράσινης 

πολιτικής» από κάθε χώρα που θέτει υποψηφιότητα για την ανάληψη των Ολυμπιακών 

Αγώνων (Kouthouris & Kontogianni, 2013). Επειδή η αγορά του αθλητισμού, της άσκησης 

και της αναψυχής αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς, οι διοικήσεις αυτών 

των οργανισμών οφείλουν να παρέχουν φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσιών (Κοντογιάννη 

& Κουθούρης, 2012). 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή της αντίληψης των Ελλήνων φοιτητών / 

φοιτητριών έναντι της παροχής φιλικών στο περιβάλλον υπηρεσιών από αθλητικά κέντρα και 

η διερεύνηση τροποποίησης αυτών λόγω διαφορετικών δημογραφικών χαρακτηριστικών. 

 

Μέθοδος 
 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 103 (34.3%) φοιτητές και 197 (65.7%) φοιτήτριες (σύνολο 

300) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).  

 

Όργανα μέτρησης: Για την αξιολόγηση της «Εφαρμογής Φιλικής προς το Περιβάλλον 

Πολιτικής στην Ελλάδα» χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Kouthouris & Kontogianni (2013) 

με 6 θέματα. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert (όπου 1 = διαφωνώ 

πάρα πολύ και 7 = συμφωνώ πάρα πολύ). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας 

ελέγχθηκαν επιτυχώς (a = .79).  

 

Για την αξιολόγηση της «Συμμόρφωσης Αθλητικών Κέντρων με Φιλικές προς το Περιβάλλον 

Υπηρεσίες» χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Kouthouris & Kontogianni (2013) με 10 

θέματα. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert (όπου 1 = καθόλου και 7 = 

πάρα πολύ). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκαν επιτυχώς (a = .85).  

 

Για την αξιολόγηση της «Προφορικής Επικοινωνίας για Φιλικά προς στο Περιβάλλον 

Αθλητικά Κέντρα» χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Zeithalm et al., (1996) με 3 θέματα. Οι 

απαντήσεις δόθηκαν σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert (όπου 1 = διαφωνώ πάρα πολύ και 7 = 

συμφωνώ πάρα πολύ). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της κλίμακας ελέγχθηκαν επιτυχώς (a 

= .94). 
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Διαδικασία συλλογής των δεδομένων: Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε παρουσία 

του ερευνητή, ήταν εθελοντική, ανώνυμη, διήρκησε 10 λεπτά και πραγματοποιήθηκε στην 

πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ.  

 

Στατιστική ανάλυση: Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε, ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Ανεξάρτητη μεταβλητή 

αποτέλεσε το διαφορετικό φύλο και ως εξαρτημένες μεταβλητές τέθηκαν οι εξεταζόμενες 

μεταβλητές της έρευνας. 

 

Αποτελέσματα 

 

Από την t-test ανάλυση διαπιστώθηκαν σημαντικά στατιστικές διαφορές μεταξύ ανδρών και 

γυναικών φοιτητών/τριών και στα 6 θέματα της κλίμακας «Εφαρμογή Φιλικής προς το 

Περιβάλλον Πολιτικής στην Ελλάδα». Συγκεκριμένα, οι διαφορές ανά θέμα ήταν: «είναι 

σημαντικό να εφαρμόζεται φιλική προς το περιβάλλον πολιτική στην Ελλάδα» (t= -2.27, 

p<.05), «απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον 

πολιτικής» (t= -2.08, p<.05), «είναι σημαντικό να εγείρεται το ενδιαφέρον των Ελλήνων για 

εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής στην Ελλάδα» (t= -2.88, p<.01), «η 

προσπάθεια εφαρμογής φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής στην Ελλάδα, είναι χαμένος 

χρόνος» (t= -2.87, p<.01), «θεωρώ άχρηστη την εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον 

πολιτικής στην Ελλάδα» (t= -2.64, p<.01). Στο σύνολο των θεμάτων οι φοιτήτριες σημείωσαν 

υψηλότερες τιμές από τους φοιτητές.  

 

Στη δεύτερη εξεταζόμενη μεταβλητή «Συμμόρφωση Αθλητικών Κέντρων με Παροχή 

Φιλικών προς το Περιβάλλον Υπηρεσιών» δεν σημειώθηκαν διαφορές λόγω του 

διαφορετικού φύλου σε κανένα από τα 10 θέματα.  

 

Στην τρίτη μεταβλητή «Προφορική Επικοινωνία για Φιλικά στο Περιβάλλον Αθλητικά 

Κέντρα» σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ φοιτητών και φοιτητριών, 

όπου και πάλι οι φοιτήτριες σημείωσαν υψηλότερες τιμές από τους φοιτητές σε όλα τα 

θέματα. Συγκεκριμένα, οι διαφορές στα 3 θέματα ήταν: «Θα πω θετικά πράγματα για τα 

κέντρα άθλησης που παρέχουν φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες» (t= -2.50, p<.05), «θα 

συστήσω στους γνωστούς μου να επισκέπτονται αθλητικά κέντρα που παρέχουν φιλικές προς 

το περιβάλλον υπηρεσίες» (t= -3.22, p<.01) και «θα ενθαρρύνω τους φίλους μου να γίνουν 

πελάτες σε κέντρα άθλησης που παρέχουν φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες (t= -2.98, 

p<.01).   

 

Συζήτηση 
 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ φοιτητών και φοιτητριών 

του ΑΠΘ στις απόψεις τους για τις φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες. Αναλυτικότερα, 

συμφωνούν με έρευνα του Thapa (2001) που υποστήριξε ότι παρατηρούνται διαφορές μεταξύ 

ατόμων νεαρής ηλικίας και συγκεκριμένα μεταξύ φοιτητών και φοιτητριών σε θέματα που 

σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την παροχή φιλικών, ή μη φιλικών προς 

το περιβάλλον υπηρεσιών. Η κλίμακα της «Εφαρμογής Φιλικής προς το Περιβάλλον 

Πολιτικής στην Ελλάδα», χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, καταδεικνύοντας διαφορές 

μεταξύ φοιτητών διαφορετικού φύλου. Αντίθετα, στην κλίμακα «Συμμόρφωση των 

Αθλητικών Κέντρων με Παροχή Φιλικών προς το Περιβάλλον Υπηρεσιών» ενώ 

σημειώθηκαν υψηλές τιμές από το σύνολο των φοιτητών (Rivera-Camino, 2007), δεν 

υπήρξαν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τέλος, στην κλίμακα της «Προφορικής 

Ανεπίσημης Επικοινωνίας σημειώθηκαν υψηλότερες τιμές από τις γυναίκες, αποτέλεσμα που 

υποστηρίζεται και από άλλες έρευνες (Zeithalm et al., 1996). 
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Συμπεράσματα 

 

Η έρευνα για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών προβλημάτων στη χώρα μας που 

αφορούν στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων πρέπει να 

επεκταθεί. Ακόμη, πρέπει να οργανωθούν ειδικά περιβαλλοντικά επιμορφωτικά προγράμματα 

προς τους πολίτες και τους αθλούμενος για την προώθηση των ωφελειών που έχει μια 

κοινωνία από τη συστηματική παροχή φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών από όλους 

τους εμπορικούς, αγροτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς, 

εθελοντικούς). 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

Bουτσέλη, Δ., Ζαφειρούδη, Α., Κουθούρης, Χ., & Χατζηγεωργιάδης, Α. 

 

ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Εισαγωγή 

 

Η ραγδαία τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη, μαζί με την ανεξέλεγκτη επιδίωξη για 

οικονομική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει τον πλανήτη σε μια πορεία που για πολλούς 

διαφαίνεται καταστροφική χωρίς περιθώρια αντιστροφής (Ζαφειρούδη, 2013). Η απειλή 

προέρχεται από τον άνθρωπο και ευθύνη του είναι η άμεση λήψη σοβαρών μέτρων για την 

επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που γίνονται συνεχώς οξύτερα (Zafeiroudi & 

Hatzigeorgiadis, 2013). Η περιβαλλοντική εκπαίδευση περιλαμβάνει μία ποικιλία μορφών 

δράσης, από σύνθετα ετήσια προγράμματα-εργασίες μέχρι απλές παρεμβάσεις, που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος (Κατσίκης, 

2009).  

 

Έχει υποστηριχθεί ότι η συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής επηρεάζει το 

περιβαλλοντικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Ως μέρος της αγωγής υπαίθρου, τα 

προγράμματα υπαίθριων δραστηριοτήτων στοχεύουν στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος σχετικά 

με την προστασία του περιβάλλοντος (Κουθούρης, 2009). Πρόσφατα υποστηρίχθηκε ότι η 

συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες επηρεάζει παράγοντες που συνθέτουν την 

περιβαλλοντική υπευθυνότητα μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως 

αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση, γνωστικά, συναισθηματικά πιστεύω, προδιάθεση για 

περιβαλλοντική δράση και περιβαλλοντική συμπεριφορά (Ζαφειρούδη, 2013). 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση: α) των περιβαλλοντικών πιστεύω μαθητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επισκέφθηκαν το ΚΠΕ Καρπενησίου και συμμετείχαν σε 

πρόγραμμα περιβαλλοντικών δράσεων και β) των πιστεύω μεταξύ μαθητών με διαφορετική 

συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής                                                                                       

 

Μέθοδος 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 139 (46.3%) μαθητές και 161 (53.7%) μαθήτριες (σύνολο 

300) προερχόμενα από Γυμνάσια και Λύκεια της περιφέρειας, οι οποίοι επισκέφθηκαν και 

παρακολούθησαν το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Καρπενησίου που διήρκησε 1 – 2 

ημέρες. 

 

Όργανο μέτρησης: Για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας 

χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες των πιστεύω: α) Γνωστική διάσταση και β) Συναισθηματική 

διάσταση (Zafeiroudi & Hatzigeorgiadis, 2013). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των 

κλιμάκων ελέγχθηκαν επιτυχώς (a = .77 & .81 αντίστοιχα). Οι απαντήσεις στα θέματα 

δόθηκαν σε 5βαθμια κλίμακα τύπου Likert (όπου 1 = διαφωνώ πολύ και 5 = συμφωνώ πολύ). 

Η συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής καταγράφηκε με την 

ερώτηση: «πόσο συχνά συμμετέχετε σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως πεζοπορία στο 

βουνό, κατασκήνωση στη φύση, χιονοδρομία, ποδήλατο βουνού, κλπ., κατά τη διάρκεια ενός 

έτους», οι απαντήσεις δόθηκαν σε κλίμακα 4 επιπέδων (1 = καμία φορά, 2 = σπάνια, 3 = 

κάποιες φορές, 4 = συχνά).  

 

 



14
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

ΟΑΚΑ       13-15 Δεκεμβρίου 2013 

65 

 

Διαδικασία μέτρησης: Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν, παρουσία του ερευνητή, από 

τους μαθητές μετά την παρακολούθηση του προγράμματος στο περιβαλλοντικό κέντρο. 

 

Στατιστική ανάλυση: Εφαρμόσθηκε ανάλυση διακύμανσης ως προς ένα ανεξάρτητο 

παράγοντα, ο οποίος ήταν η συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής 

σε 4 επίπεδα. Εξαρτημένες μεταβλητές ήταν τα θέματα των κλιμάκων της Συναισθηματικής 

διάστασης και της Γνωστικής διάστασης.  

 

Αποτελέσματα 

 

Η εφαρμογή της ανάλυσης διακύμανσης μεταξύ των θεμάτων της κλίμακας γνωστική 

διάσταση και διαφορετικής συχνότητας συμμετοχής έδωσε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στα επόμενα θέματα: «πρέπει να ξεχωρίζουμε τα σκουπίδια που είναι για ανακύκλωση» 

(F(3,296)=7.3, p<.001), «πρέπει να παίρνουμε μέρος σε εκδηλώσεις καθαριότητας» (F(3,296)=5.2, 

p<.01), «είναι σημαντικό να μην αφήνουμε το νερό να τρέχει χωρίς λόγο, όταν πλένουμε τα 

χέρια μας» (F(3,296)=5.0, p<.01), «είναι σημαντικό να συζητάμε περισσότερο με τους γονείς 

μας για το περιβάλλον» (F(3,296)=3.4, p<.05) και «είναι σημαντικό να κλείνουμε το φως όταν 

δεν το χρειαζόμαστε» (F(3,296)=4,  p<.01). Η ανάλυση post hoc ανέδειξε στα ανωτέρω θέματα 

αντίστοιχα στατιστικά σημαντικές διαφορές κυρίως μεταξύ των βαθμίδων συχνότητας 

συμμετοχής «συχνά» και «καμία φορά» ή «σπάνια».  

 

Η εφαρμογή της ανάλυσης διακύμανσης μεταξύ των θεμάτων της κλίμακας συναισθηματική 

διάσταση και διαφορετικής συχνότητας συμμετοχής έδωσε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στα επόμενα θέματα: «με τρομάζει η σκέψη ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το 

περιβάλλον» (F(3,295)=5.7, p<.001), «θυμώνω με την καταστροφή που δημιουργεί η μόλυνση 

στο περιβάλλον» (F(3,295)=5.4, p<.001) και «με αναστατώνει όταν βλέπω τους ανθρώπους να 

σπαταλούν πολύ νερό» (F(3,296) =2.6, p<.05). Η ανάλυση post hoc ανέδειξε στα ανωτέρω 

θέματα αντίστοιχα στατιστικά σημαντικές διαφορές κυρίως μεταξύ των βαθμίδων 

συχνότητας συμμετοχής «συχνά» και «καμία φορά», ή «σπάνια». 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες σχετικά με τη 

συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τη διαμόρφωση περιβαλλοντικών 

εννοιών, όπως των πιστεύω (Ζαφειρούδη, 2013; Zafeiroudi & Hatzigeorgiadis, 2013). Πιο 

συγκεκριμένα, φάνηκε ότι όσο πιο συχνά συμμετέχουν οι μαθητές σε υπαίθριες 

δραστηριότητες αναψυχής, τόσο περισσότερο αναπτύσσουν τα περιβαλλοντικά πιστεύω, 

γνωστική και συναισθηματική διάσταση, τα οποία αποτελούν μέρος της περιβαλλοντικής 

υπευθυνότητάς τους. Αναπτύσσοντας τα περιβαλλοντικά πιστεύω, αυξάνεται και η 

περιβαλλοντική τους συνείδηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν στο σχεδιασμό και τον εμπλουτισμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των 

σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των περιβαλλοντικών κέντρων, με 

δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής που θα συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Βιβλιογραφία 
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πώς η ευρηματικότητα της τέχνης συναντά τη σοφία της φύσης. 1
ο
 πανελλήνιο 

διεπιστημονικό συνέδριο τέχνης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Η Τέχνη ως εργαλείο 

εκπαίδευσης για το περιβάλλον» (σελ. 76-77), Αθήνα.  

Κουθούρης, Χ. (2009). Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, ακραία αθλήματα: μάνατζμεντ 

υπηρεσιών & εκπαίδευση στελεχών. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΗ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

 

Κακαρίνου, Β., Ζαφειρούδη, Α., Κουθούρης, Χ., & Χατζηγεωργιάδης, Α. 

 

ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Εισαγωγή 

 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στην Ελλάδα επιβάλλει τη μειωμένη κινητικά ενεργοποίηση των 

νέων, τη χαμηλή ικανότητα επικοινωνίας και τη σχεδόν ανύπαρκτη ευαισθητοποίησή τους για 

περιβαλλοντικά ζητήματα (Κουθούρης, 2009). Ο κύριος στόχος της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και 

των περιβαλλοντικών κέντρων, είναι να δώσει πληροφορίες, να αξιολογήσει περιβαλλοντικά 

ζητήματα, να βρει λύσεις σε προβλήματα και να ενισχύσει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα 

(Zafeiroudi & Hatzigeorgiadis, 2013). Η έννοια της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας 

μελετήθηκε από τους Zafeiroudi & Hatzigeorgiadi (2013) που δημιούργησαν ένα ερευνητικό 

όργανο για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μαθητών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει 4 κλίμακες: την αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση, τα 

περιβαλλοντικά πιστεύω (γνωστική και συναισθηματική διάσταση), την προδιάθεση για 

περιβαλλοντική δράση και την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά.  

 

Παρόλο που η εκπαίδευση για το περιβάλλον δίνει στους μαθητές ειδικές γνώσεις, η 

ταυτόχρονη ύπαρξη προγραμμάτων με κινητικές δραστηριότητες στη φύση μπορεί να 

αναπτύξει και το ενδιαφέρον τους για την προστασία του (Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης, 

2008). Η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους να 

αποδράσουν από τις μεγαλουπόλεις όπου ζουν και να τους φέρουν σε άμεση επαφή με τη 

φύση, χρησιμοποιώντας την απευθείας εμπειρία ως πηγή γνώσης. Με αυτόν τον τρόπο 

αποκτούν επίγνωση και ευαισθησία σχετικά με το συνολικό περιβάλλον και τα προβλήματα 

που συνδέονται με αυτό. Παράλληλα, αναπτύσσουν αξίες και αισθήματα ενδιαφέροντος για 

το περιβάλλον, καθώς και την επιθυμία να συμμετάσχουν ενεργητικά στην προστασία του 

(Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης, 2008). 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πιστεύω 

(γνωστική και συναισθηματική διάσταση) και β) η διερεύνηση διαφορών μεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών, μαθητών επισκεπτών του ΚΠΕ Παρανεστίου που παρακολούθησαν ένα  

περιβαλλοντικό πρόγραμμα με κινητικές δραστηριότητες στη φύση. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 220 μαθητές (105 [47,7%)] αγόρια και 115 [52,3%] 

κορίτσια) Γυμνασίων και Λυκείων που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα του ΚΠΕ 

Παρανεστίου, το οποίο διήρκησε 2 ημέρες και περιελάμβανε περιβαλλοντική εκπαίδευση 

μέσω κινητικών δραστηριοτήτων στη φύση (π.χ., πεζοπορία). 

 

Όργανα μέτρησης: Για τη διερεύνηση της Γνωστικής και Συναισθηματικής διάστασης των 

περιβαλλοντικών πιστεύω χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες των Zafeiroudi & Hatzigeorgiadi 

(2013), κάθε μία από τις οποίες αποτελούνταν από 7 θέματα διατυπωμένα θετικά. Οι 

απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert (όπου 1 = διαφωνώ πολύ και 7 = 

συμφωνώ πολύ). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των 2 οργάνων ελέγχθηκαν επιτυχώς (a = 

.78 & .86 αντίστοιχα).  
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Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από τον ίδιο τον ερευνητή στο τέλος κάθε προγράμματος. Η 

διαδικασία συμπλήρωσης διήρκησε 10 λεπτά.  

 

Στατιστική ανάλυση: Στην έρευνα εφαρμόστηκε t-test για εύρεση πιθανών διαφορών μεταξύ 

ανεξάρτητων ομάδων. Η ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν το διαφορετικό φύλο και εξαρτημένες 

μεταβλητές: α) η κλίμακα Γνωστικής διάστασης και β) η κλίμακα Συναισθηματικής 

διάστασης.  

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του t-test για τη διαπίστωση διαφορών στην κλίμακα 

Γνωστική διάσταση μεταξύ μαθητών διαφορετικού φύλου έδειξε ότι ως προς το θέμα «πρέπει 

να ξεχωρίζουμε τα σκουπίδια που είναι για ανακύκλωση» υπάρχει στατιστικά σημαντική 

επίδραση του παράγοντα φύλο (t(2, 218)=-.2.39, p<.01), αφού τα κορίτσια να σημείωσαν 

μεγαλύτερες τιμές (Μ=4.37, SD=.84) από ότι αντίστοιχα τα αγόρια (Μ=4.09, SD=.88). Ως 

προς το θέμα «θεωρώ πως πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα προϊόντα που δε μολύνουν 

το περιβάλλον» υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα φύλο (t(2,218)=-.2.20, 

p<.05), αφού τα κορίτσια σημείωσαν υψηλότερες τιμές  (Μ=4.07, SD=.88) σε σχέση με τα 

αγόρια (Μ=3.80, SD=0.93). Ως προς το θέμα «είναι σημαντικό να συζητάμε περισσότερο με 

τους γονείς μας για το περιβάλλον» υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του παράγοντα 

φύλο ( t(2,218)= -2.41, p<.01), όπου τα κορίτσια σημειώνουν πάλι υψηλότερες τιμές (Μ=3.60, 

SD=1.01) σε σχέση με τα αγόρια (Μ=3.26, SD=1.03). Τέλος, στο θέμα «είναι σημαντικό να 

κλείνουμε το φως όταν δεν το χρειαζόμαστε» βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε 

σχέση με το φύλο (t(2,218)= -2.62, p<.01) όπου τα κορίτσια σημειώνουν πάλι υψηλότερες τιμές 

(Μ=4.5, SD=0.78) σε σχέση με τα αγόρια (Μ=4.20, SD=1.06).  

 

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του t-test για τη διαπίστωση διαφορών στην 

κλίμακα Συναισθηματική διάσταση μεταξύ μαθητών διαφορετικού φύλου έδειξαν ότι ως προς 

το θέμα «με τρομάζει η σκέψη ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το περιβάλλον» 

υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (t(2,217)= -3.01, p<.01), καθώς τα κορίτσια 

παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές (Μ=3.86, SD=.91) από τα αγόρια (Μ=3.44, SD=1.14). Ως 

προς το θέμα «θυμώνω όταν σκέφτομαι ότι χρησιμοποιούν τα ζώα για πειράματα» 

παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (t(2,217)=-2.90, p<.01), καθώς τα κορίτσια 

σημείωσαν υψηλότερες τιμές (Μ=4.29, SD=1.00) από τα αγόρια (Μ=3.87, SD=1.14). 

 

Συζήτηση 

 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε ότι σε σύγκριση με τα αγόρια, τα 

κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερες τιμές στα θέματα και των 2 κλιμάκων της περιβαλλοντικής 

υπευθυνότητας μετά τη συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικά προγράμματα με κινητικές 

δραστηριότητες στη φύση, γεγονός που συμφωνεί με τα αποτελέσματα προηγούμενης 

έρευνας (Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης, 2008). Επίσης, τα αποτελέσματα της παρούσας 

εργασίας συμφωνούν με αυτά άλλων ερευνητών, οι οποίοι, όμως, υποστηρίζουν ότι οι 

διαφορές ανάμεσα στα 2 φύλα οφείλονται στα υψηλότερα επίπεδα κοινωνικοποίησης και 

κοινωνικής ευθύνης των γυναικών σε σχέση με τους άντρες (Zelezny, Chua, & Aldrich, 

2000).  

 

Συμπεράσματα 

 

Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα που περιέχουν και κινητικής φύσης δράσης 

στη φύση μπορούν να αποτελέσουν βάση για αποτελεσματικότερη οργάνωση και σχεδιασμό 

περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε περιβαλλοντικά κέντρα. Μελλοντικές έρευνες θα 

μπορούσαν να αξιολογήσουν την επίδραση περιβαλλοντικών προγραμμάτων με κινητικές 
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δραστηριότητες στη φύση, σε σχέση με τα παραδοσιακά περιβαλλοντικά προγράμματα στην 

περιβαλλοντική υπευθυνότητα των μαθητών – επισκεπτών. 
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  

ΚΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ 

 

Δαλάκης, Α.,
1
 Κώστα, Γ.,

1
 Υφαντίδου, Γ.,

1
 Τσίτσκαρη, Ε.,

1
 & Αλεξανδρής, Κ.

2 

 

1
 ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

2
 ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

 

Εισαγωγή 

 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τους εξοντωτικά ταχείς ρυθμούς και τις ολοένα και 

αυξανόμενες απαιτήσεις, καθώς και το ποιοτικά υποβαθμισμένο περιβάλλον των σύγχρονων 

μεγαλουπόλεων καθιστά την υπαίθρια αναψυχή και τη συμμετοχή σε προγράμματα 

υπαίθριων δραστηριοτήτων σημαντική και άκρως απαραίτητη (Μπουλουγούρης, 2010). Το 

υπαίθριο περιβάλλον προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες για ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

μπορεί το άτομο να μεταφέρει στη δύσκολη καθημερινότητά του και τους καταιγιστικούς 

ρυθμούς ζωής των πόλεων προκειμένου να αναπτυχθεί προσωπικά. Ο Μπουλουγούρης 

(2010) ανέφερε τις θετικές επιδράσεις της υπαίθριας αναψυχής τόσο στο σωματικό, όσο και 

στον ψυχολογικό τομέα, αφού αποτελούν λύση στο πρόβλημα της υποκινητικότητας και του 

έντονα καθιστικού τρόπου ζωής. Οι δραστηριότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας βελτιώνουν 

τη φυσική κατάσταση, διώχνουν το στρες και βοηθούν στην ψυχική ισορροπία του ατόμου. 

Οι Χρόνη & Ζουρμπάνος, (2001) τόνισαν επίσης ότι η συμμετοχή σε υπαίθριες 

δραστηριότητες συνδέεται με μία σειρά συναισθημάτων όπως η ευχαρίστηση, η επίτευξη και 

η ικανοποίηση, τα οποία ενδυναμώνουν και προστατεύουν την ψυχική υγεία των ατόμων και 

βοηθούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην εδραίωση της ψυχολογικής τους ευημερίας. 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν: α) η διερεύνηση του προφίλ των ανθρώπων που συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής με βάση την προηγούμενη εμπειρία τους και β) ο 

έλεγχος του προφίλ τους και σε σχέση με την επιθυμία τους για συγκεκριμένο αριθμό ημερών 

συμμετοχής τους σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής τον χρόνο. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 637 συμμετέχοντες (339 άνδρες [53,22%] και 298 γυναίκες 

[46,78%], σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο 

έως τον Οκτώβριο του 2010, σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.  

 

Όργανο μέτρησης: Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο προέβλεπε 5 ηλικιακές κατηγορίες, 7 κατηγορίες 

επαγγελμάτων, 7 κατηγορίες σπουδών και 5 συχνότητες συμμετοχής σε δραστηριότητες 

υπαίθριας αναψυχής. 

 

Διαδικασία μέτρησης: Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στους συμμετέχοντες αμέσως μετά το 

τέλος της συμμετοχής τους στην κάθε δράση. 

 

Στατιστική ανάλυση: Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το SPSS 17 και 

πραγματοποιήθηκε πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA). 

 

Αποτελέσματα 

 

Η πολυμεταβλητή ανάλυση MANOVA έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση 

μεταξύ των 3 εξαρτημένων μεταβλητών που ήταν τα «πόσα χρόνια ασχολείστε με 
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δραστηριότητες αναψυχής», «ποια είναι η συχνότητα συμμετοχής στις δραστηριότητες 

αναψυχής» και «με πόσες ημέρες συμμετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής κατά τη διάρκεια 

του χρόνου θα ήσασταν ευχαριστημένοι» σε σχέση με το φύλο, την ηλικιακή ομάδα που 

ανήκουν, το επάγγελμα και το επίπεδο της εκπαίδευσής τους. 

 

Τα αποτελέσματα του Pillai’s Trace test έδειξαν ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική επίδραση 

των εξαρτημένων μεταβλητών σε σχέση με τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, το επάγγελμα 

των συμμετεχόντων-ουσών και την εκπαίδευσή τους (F=2,445, p<.05), ενώ δεν φάνηκε να 

υπάρχει επίδραση σε σχέση με το φύλο των συμμετεχόντων-ουσών (F=1,022, p=.431). 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε το βαθμό που η προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων-

ουσών σε δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής επηρέασε την απόφασή τους για συνέχιση της 

συμμετοχής τους, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε για τα 3 από 4 δημογραφικά στοιχεία που 

εξετάστηκαν. Όσο αφορά στον αριθμό των ημερών που θα ήθελαν οι συμμετέχοντες να 

υπάρχουν στη διάρκεια της χρονιάς με ημέρες που να διεξάγονται δραστηριότητες υπαίθριας 

αναψυχής φάνηκε επίσης ότι υπήρξε επηρεασμός στη συμμετοχή, με αυτούς που ζητούν 

περισσότερες ημέρες διεξαγωγής δραστηριοτήτων το χρόνο να συμμετέχουν περισσότερο 

στις δραστηριότητες αυτές. 

 

Θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές 

 

Η πρακτική αξία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε αφορά στους δημόσιους φορείς της 

περιοχής που ασχολούνται με την ανάπτυξη του τουρισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της περιοχής τους (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Τμήμα Τουρισμού, 

Δήμοι των 5 νομών που πραγματοποιήθηκε η έρευνα με τους Τομείς του Τουρισμού τους, 

κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών της περιοχής), τις εταιρείες που ασχολούνται με την παροχή 

υπαιθρίων δραστηριοτήτων στην περιοχή (εταιρείες υπαιθρίων δραστηριοτήτων, γραφεία 

γενικού τουρισμού, ξενοδοχεία, ξενώνες) και τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες, οι 

οποίοι θα είναι και οι τελικοί αποδέκτες των αλλαγών και των πιθανών βελτιώσεων στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες που προτείνει η συγκεκριμένη μελέτη. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

και οι προτάσεις που προέκυψαν δόθηκαν στους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς), 

προκειμένου να λάβουν αποφάσεις που θα αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 

τους μέσω της δημιουργίας και διαμόρφωσης δράσεων υπαίθριας αναψυχής. 

 

Περιορισμοί - προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 
 

Οι περιορισμοί της έρευνας ήταν ότι πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας 

και μόνο με Έλληνες συμμετέχοντες-ουσες. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας με το εύρος των δραστηριοτήτων της 

παρούσας έρευνας, ή με συμμετοχή και ξένων τουριστών προκειμένου να καταγραφεί η 

εμπειρία των ξένων πολιτών έναντι των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη, 

ή σε άλλη περιοχή της χώρας. 
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Οικονομικά θέματα 
 

ΓΝΩΜΕΣ – ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ  

ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 

 

Γάβαρης, Γ., & Κωνσταντινάκος, Π. 

 

ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 

Εισαγωγή 

 

Ο σύγχρονος αθλητισμός επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη μορφή κοινωνικής συγκρότησης και 

τις κοινωνικές δομές όλων των θεωρούμενων προηγμένων κοινωνιών (Πατσαντάρας, 2007). 

Για την ανάλυση των κοινωνιών έχει αναπτυχθεί η επιστήμη της Κοινωνιολογίας, επιμέρους 

τομέας της οποίας είναι η Κοινωνιολογία του Αθλητισμού, η οποία από τη σκοπιά της 

«...ερευνά την εξάρτηση του χώρου δραστηριότητας του αθλητισμού με τις κοινωνικές δομές, 

καθώς και τη λειτουργική σημασία του για τις κοινωνίες» (Αυγερινός, 2007: 25).  

 

Στις σύγχρονες διαστρωματοποιημένες κοινωνίες η οργάνωση και η διαχείριση αθλητικών 

γεγονότων αποτελεί σημαντικό κοινωνικοοικονομικό παράγοντα, ο οποίος παραπέμπει στις 

νέες μορφές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, καθώς επίσης και στις σύγχρονες αντιλήψεις 

καινοτομιών και επιχειρηματικότητας (Παπαδημητρίου, 2005). Η Λευκή Βίβλος για τον 

Αθλητισμό αναφέρει χαρακτηριστικά «...ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο 

τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αστικής ανάπλασης, ή αγροτικής ανάπτυξης» 

(European Commission, 2007: 20). Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που διοργανώνεται 

κάθε χρόνο στην πόλη της Σπάρτης από το 1983 και μετά είναι χωρίς αμφιβολία ο ιστορικός 

υπερμαραθώνιος με την ονομασία «Σπάρταθλον». 

 

Σκοπός  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση: α) των γνωμών - στάσεων των κατοίκων 

της Σπάρτης σχετικά με την κοινωνικοοικονομική επίδραση του Σπάρταθλον στην τοπική 

κοινωνία και β) των προοπτικών ανάπτυξης της διοργάνωσης. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 118 άτομα (κάτοικοι / δημότες του Δήμου Σπάρτης), από 

τα οποία οι 60 ήταν άνδρες και οι 58 γυναίκες, ηλικίας 18+ χρονών. Η επιλογή τους έγινε με 

συμπτωματική δειγματοληψία, ή δειγματοληψία ευκολίας (convenience sampling). 

 

Όργανο μέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ειδικό 

ερωτηματολόγιο 13 ερωτήσεων κλειστής μορφής, το οποίο περιείχε ερωτήσεις που 

αφορούσαν στα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και ερωτήσεις 

σχετικές με το υπό διερεύνηση θέμα, στις οποίες οι απαντήσεις δίνονταν σε 5βάθμια κλίμακα 

τύπου Likert (όπου 1 = καθόλου και 5 = πάρα πολύ). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του 

ελέγχθηκαν επιτυχώς (a = 0.89). 

 

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Σπάρτης το 

διάστημα 1-20 Οκτωβρίου 2013 (το αμέσως επόμενο διάστημα από τη διοργάνωση του 

Σπάρταθλον 2013). 
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Στατιστική ανάλυση: Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS 13. Για τον έλεγχο της σημαντικότητας μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και των 

υπό διερεύνηση μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό στατιστικό x
2
 (ανάλυση 

διασταύρωσης συχνοτήτων) μέσω της εντολής cross tabs. 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι ερωτηθέντες (τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των οποίων φαίνονται στον πίνακα 1) θεωρούν ότι: α) βασικό κίνητρο για την 

παρακολούθηση του Σπάρταθλον αποτελεί η αναψυχή-ψυχαγωγία και λιγότερο η προβολή 

από τα τοπικά ΜΜΕ, β) η κοινωνικοοικονομική επίδραση της διοργάνωσης είναι έντονη, 

κυρίως αναφορικά με τη διεθνή προβολή της Σπάρτης, γ) υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης 

της διοργάνωσης, που θα αύξαναν το ενδιαφέρον για τη παρακολούθηση του Σπάρταθλον, οι 

οποίες σχετίζονται κυρίως με την προσθήκη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δ) οι 

υπάρχουσες υποδομές της πόλης δεν επαρκούν και εντοπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα 

στην έλλειψη συγκοινωνιών και εκθεσιακών χώρων. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο 

συνδυασμός της διεύρυνσης των εκδηλώσεων του Σπάρταθλον με την αναβάθμιση των 

αρχαιολογικών χώρων της Σπάρτης και ιδίως του Μουσείου της πόλης. 

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 

Άνδρες 50,85% 18-25 21,19% Δημοτικό 1,69% Αγρότης 3,39%

Γυναίκες 49,15% 26-35 33,90% Γυμνάσιο 3,39% Εργάτης 1,69%

36-45 18,64% Λύκειο 22,03% Τεχνίτης 0,85%

46-55 8,47% ΤΕΙ 13,56% Εκπαιδευτικός 6,78%

56-65 11,86% ΑΕΙ 45,76% Επιχ. / Ελ. Επαγγ. 17,80%

Καμία 4,24% 65+ 5,93% Μεταπτυχιακό 10,17% Ανώτερο Στέλεχος 0,85%

1-2 16,10% Διδακτορικό 3,39% Ιδιωτ./ Δημ. Υπάλλ. 36,44%

3-4 19,49% Αστικό 75,42% Φοιτητής /α 9,32%

5-9 22,88% Ημιαστικό 8,47% Άνεργος 11,02%

10+ 37,29% Αγροτικό 16,10% Συνταξιούχος 11,86%

Φύλο
Ηλικιακή 

Κατηγορία
Επίπεδο Εκπαίδευσης Επάγγελμα

Τόπος Κατοικίας

Αριθμός 

παρακολούθησης 

Σπάρταθλον

 
 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών του υπό διερεύνηση 

θέματος. 

 

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α

Συνήθεια 2,82 1,4
Διεθνής 

προβολή
4,43 0,9

Πολιτιστικές 

δραστηριότητες
4,16 0,92

Πολιτιστικές 

δραστηριότητες
3,85 1,08 Ξενοδοχεία 3,12 1,13 Μυστράς 4,28 0,92

Προβολή από 

τα τοπικά 

ΜΜΕ

2,21 1,2 Τουρισμός 4,25 1,01

Διεξαγωγή 

συμποσίου 

"Σπάρταθλον"

3,61 1,04

Διεξαγωγή 

συμποσίου 

"Σπάρταθλον"

3,21 1,2

Δίκτυο 

οδικής 

μεταφοράς

2,9 1,08 Μουσείο 4,58 0,74

Αναψυχή-

Ψυχαγωγία
3,37 1,13

Οικονομική 

ανάπτυξη
3,58 1,22

Παράλληλοι 

αγώνες δρόμου
3,45 1,19

Παράλληλοι 

αγώνες δρόμου
3,14 1,29 Εστιατόρια 3,08 0,96 Ακρόπολη 4,39 0,97

Κοινωνικότητα-

Γνωριμίες
2,81 1,25

Βελτίωση 

κουλτούρας
3,9 1,2

Μουσικές 

εκδηλώσεις
3,87 1,01

Μουσικές 

εκδηλώσεις
3,77 1,11

Εκθεσιακοί 

χώροι
2,54 1,08

Ιερό 

Αρτέμιδος
4,26 1,03

Προτροπή από 

το φιλικό 

περιβάλλον

2,86 1,23
Κοινωνική 

συνύπαρξη
3,85 1,22

Θεατρικές 

παραστάσεις
3,71 1,09

Θεατρικές 

παραστάσεις
3,65 1,19 Συγκοινωνίες 2,52 1,21 Αμύκλες 4,08 1,14

Μ.Ο Συνόλου 2,81 4 3,76 3,52 2,83 4,32

Κίνητρα παρακολούθησης
Κοινωνικοοικονομική 

επίδραση
Προοπτικες ανάπτυξης Αύξηση ενδιαφέροντος

Επάρκεια υπαρχουσών 

υποδομών

Αναβάθμιση 

αρχαιολογικών 

χώρων

 
 

Η ανάλυση x
2
 έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές του φύλου και 

συγκεκριμένα των γυναικών με τις προοπτικές ανάπτυξης μέσω της διεξαγωγής συμποσίου 

«Σπάρταθλον» (x
2
=12,856, p≤0,05) και με την αύξηση ενδιαφέροντος παρακολούθησης 

σχετικά με την προσθήκη μουσικών εκδηλώσεων (x
2
=9,505, p≤0,05). Επίσης, οι άνδρες 

σχετίζονται σημαντικά με τις προοπτικές ανάπτυξης μέσω της προσθήκης παράλληλων 

αγώνων δρόμου (x
2
=10,281, p≤0,05). Επιπλέον, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
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μεταξύ της ηλικίας και της προτροπής από το φιλικό περιβάλλον (x
2
=21,320, p≤0,01). Όσο 

αυξάνεται η ηλικία τόσο μειώνεται η προτροπή από το φιλικό περιβάλλον ως κίνητρο 

παρακολούθησης. Επιπλέον, η ηλικία σχετίζεται σημαντικά με την επάρκεια συγκοινωνιών 

(x
2
=11,328, p≤0,05). Όσο μειώνεται η ηλικία τόσο περισσότεροι πιστεύουν ότι σε περίπτωση 

αύξησης του αριθμού των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης οι συγκοινωνίες 

δεν θα επαρκούν. Δεν βρέθηκε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση με το επάγγελμα και το 

επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος που αφορούν 

στο φύλο και την ηλικία είναι αυτά που παρουσιάζουν και τις σημαντικές στατιστικά 

διαφορές ως προς τις στάσεις – απόψεις των ερωτηθέντων. Ειδικότερα, οι γυναίκες επιζητούν 

σύνδεση του Σπάρταθλον με επιστημονικό συμπόσιο και άλλες παράλληλες μουσικές 

εκδηλώσεις, ενώ οι άνδρες επιθυμούν την προσθήκη παράλληλων αγώνων δρόμου. Σχετικά 

με την ηλικία παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις νεότερες ηλικίες, 

κυρίως για τα θέματα που αφορούν στα κίνητρα παρακολούθησης του Σπάρταθλον, καθώς 

και τις ελλείψεις των υποδομών. Όπως έδειξε και η έρευνα της Κανελλοπούλου (2012: 136) 

το Σπάρταθλον: «...αποτελεί μία ευκαιρία για την τοπική κοινωνία της Λακωνίας που μπορεί 

να λειτουργήσει ως παράγοντας τοπικής ανάπτυξης και να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή». 

Επίσης, με τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνεί προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη με τη 

συμμετοχή αθλητών και θεατών του υπερμαραθώνιου Comrades στη Νότιο Αφρική, οι 

στάσεις – απόψεις των οποίων έδειξαν την μεγάλη οικονομική επίδραση της διοργάνωσης 

στην τοπική κοινωνία (Saayman & Saayman, 2012). Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης 

εστιάζονται στη σημαντικότητα των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα λόγω της 

διαφοροποιημένης προέλευσης δημογραφικών χαρακτηριστικών τους, σχετικά με την 

κοινωνικοοικονομική επίδραση του Σπάρταθλον στη τοπική κοινωνία, καθώς και τις 

αναπτυξιακές προοπτικές του. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

 

Κοσμάς, Ι., & Αυθίνος, Ι.
 
 

 

ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ  

 

Εισαγωγή 

 

Οι συγκρούσεις στην εργασία είναι κάτι που δεν λείπει από κανέναν οργανισμό (Muhammad,   

Riaz, Fatima, & Junaid, 2011). O Jones (2004) θεώρησε τη σύγκρουση ως ένα αναπόφευκτο 

μέρος της ζωής μας όπου στόχοι διαφορετικών προσώπων είναι συχνά ασυμβίβαστοι. Οι 

ερευνητές, όμως, έχουν διχαστεί ως προς το αποτέλεσμα των οργανωτικών συγκρούσεων. 

Κάποιοι (Tjosvold, 2008) θεωρούν ότι οι αντιθέσεις σε ένα εργασιακό περιβάλλον μπορούν 

να αποδειχθούν επωφελείς, εφ όσον είναι σε ένα συγκεκριμένο βαθμό, ενώ άλλοι (Watson & 

Haffman, 1996) πιστεύουν ότι οι συγκρούσεις στους οργανισμούς έχουν αρνητικά 

αποτελέσματα.  

 

Σύμφωνα με το Levine (1998) οι συγκρούσεις κοστίζουν. Το αποτέλεσμά τους συνοψίζεται 

σε: α) άμεσο κόστος (έξοδα νομικών και άλλων επαγγελματιών), β) κόστος παραγωγικότητας 

(δηλαδή των χαμένων ευκαιριών, της ομαδικότητας και των σχέσεων σε έναν οργανισμό) και 

γ) συναισθηματικό κόστος (που δημιουργούν ανάλογες καταστάσεις στην εργασία). Για το 

ίδιο θέμα ο Dana (2001) αναφέρει ότι υπάρχουν και 8 κρυμμένα κόστη: 1) σπατάλη χρόνου, 

2) μη ορθή λήψη αποφάσεων, 3) απώλεια ικανών υπάλληλων, 4) μειωμένα κίνητρα για 

εργασία, 5) αναταραχή υπάλληλων (δολιοφθορά - ζημιά), 6) απουσίες από την εργασία, 7) 

κόστος υγείας και 8) αναποτελεσματικότητα δομών.   

 

Στη χώρα μας, ο Αθλητισμός για Όλους ασκείται σε τοπικό επίπεδο από οργανωτικές 

μονάδες των Δήμων (Ν.3463/06, Ν.3852/10), ή από ΝΠΔΔ που εποπτεύουν. Στο πλαίσιο των 

οικονομικών δυσκολιών που βιώνει η χώρα μας, ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοστολόγηση των 

συγκρούσεων στους συγκεκριμένους οργανισμούς, αφού με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

βρεθούν λύσεις που θα στοχεύουν στον περιορισμό κοστοβόρων συνεπειών. Για το σκοπό 

αυτό, οι Muhammad, Riaz, Fatima, & Junaid (2011) προτείνουν έρευνες με συνεντεύξεις, ή 

μελέτες περιπτώσεων για συλλογή σχετικών στοιχείων.  

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η κοστολόγηση περίπτωσης σύγκρουσης σε Δημοτικό 

Αθλητικό Οργανισμό της Αττικής, ως πιλότο εφαρμογής της σχετικής βιβλιογραφίας.  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 5 υπάλληλοι (2 άμεσα εμπλεκόμενοι, 2 έμμεσα και ένας 

παρατηρητής), στα οργανωτικά επίπεδα του διευθυντή, του προϊστάμενου και του 

υπάλληλου. 

 

Όργανο μέτρησης: Προκειμένου να  αντληθούν στοιχεία για τις συγκρούσεις στο 

συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο διεξήχθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις Η κοστολόγηση 

πραγματοποιήθηκε μέσω του «μετρητή κόστους» (Dana, 2001), ο οποίος βασίζεται στο 

θεωρητικό πλαίσιο των Levine (2001) και Dana (2001), ενώ τα δεδομένα των συνεντεύξεων 

αναλύθηκαν με τη διαδικασία ποιοτικής έρευνας που συνιστάται από τη Merriam (1998). 

 

 

 

http://www.mediate.com/articles/levine1.cfm#bio
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Αποτελέσματα 

 

Περιγραφή σύγκρουσης: Ο αθλητικός οργανισμός στον οποίο καταγράφηκε η εργασιακή 

σύγκρουση είναι οργανική μονάδα μέτριου προς μεγάλου μεγέθους Δήμου της Αττικής. Το 

περιστατικό έγινε μεταξύ προϊστάμενου – υφιστάμενου. Η τυπική αιτία ήταν η προσπάθεια 

του προϊστάμενου να ελαττώσει την ισχύ συγκεκριμένων θέσεων εργασίας παρότι ασκούνταν 

με βάση τη νομική τους θεσμοθέτηση. Η άτυπη και πραγματική, όμως, αιτία αφορούσε στην 

προσπάθεια του υφιστάμενου να αναρριχηθεί στη θέση του προϊστάμενου. Αφορμή υπήρξε 

το ωράριο εργασίας του υπάλληλου και συγκεκριμένα η επιβολή σε αυτόν απογευματινής 

βάρδιας. Η σύγκρουση διήρκεσε 3 εβδομάδες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αλλαγών του 

εργασιακού ωραρίου που επηρέαζε ουσιαστικά όλο το σχετικό εργασιακό τμήμα, το οποίο 

αριθμούσε 13 υπάλληλους, επιφέροντας αναστάτωση, δυσαρέσκεια και, κατ΄ επέκταση, 

μειωμένη παραγωγικότητα των εμπλεκόμενων. 

 

Κοστολόγηση σύγκρουσης: Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, πραγματοποιήθηκε η 

κοστολόγηση του περιστατικού σε επίπεδο οργανισμού (παραγωγικότητα) και όχι ατομικό ή 

στο κοινό παροχής υπηρεσιών του (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1. Ποσοτικοποίηση σύγκρουσης για κοστολόγηση μέσω «μετρητή κόστους» (Dana, 

2001). 

 
Επιρροή 

σύγκρουσης 

Στοιχεία ποσοτικοποίησης Δεδομένα Κόστος 

(εκτιμ/νο) 

Εμπλεκόμενοι, Συνολικά εμπλεκόμενοι (κύριοι και επηρεαζόμενοι) 13  

Χρόνος Ώρες εμπλοκής ανά άτομο, ανά εβδομάδα  8  

Παραγωγικότητα Συνολικές ώρες μειωμένης παραγωγικότητας λόγω της 

σύγκρουσης 

 

104 

 

 Μέσο ωρομίσθιο εμπλεκόμενων  6€/ώρα  

 Εβδομαδιαίο κόστος (ώρες εμπλοκής) Χ (ωριαίο κόστος)  

Σύν. 624€ 

 

 

 Eβδομάδες διάρκειας της σύγκρουσης  3  

   1.872€ 
(1) 

Ανάκαμψη 

εργασιακής 

αποδοτικότητας 

Αριθμός υπάλληλων που εκδήλωσαν επιθυμία 

αποχώρησης από την επηρεαζόμενη θέση εργασίας 

 

3 

 

 Εκτιμώμενος μέσος μισθός ανά θέση 1.100€  

  Σύν. 3.300€  

 Αλγόριθμος υπολογισμού κόστους ανάκαμψης 

εργασιακής αποδοτικότητας από τον οργανισμό (προηγ. 

Σύν) Χ (1,5), ανά κόστος επηρεαζόμενης θέσης εργασίας 

 

 

4.950€ 

 

   4.950€
(2) 

Κόστος θεμάτων 

διαχείρισης 

προσωπικού  

Κόστος υγείας εμπλεκόμενου υπαλλήλου (αναρρωτική 

άδεια, κλπ.) 

 

146€ 

 

 Μη ορθή λήψη αποφάσεων 500€  

 Συναισθηματικό κόστος  147€  

 Πιθανό κόστος νομικών θεμάτων 0  

   793€
(3)

 

Υπόλοιπα κόστη  Θέματα χαμένων ευκαιριών, ομαδικότητας κλπ. 560€  

 Απώλεια ημερών εργασίας 720€  

 Δολιοφθορά εργασίας-ζημία σε οργανισμό 105€  

   1.385€
(4) 

  Γενικό 

εκτιμώμενο 

σύνολο: 

 

 

9.000€
(5) 

 
(1)

 Συνολικό κόστος απώλειας παραγωγικότητας (χρόνου) (α) 
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(2)
 Συνολικό κόστος ανάκαμψης (β) 

(3)
 Συνολικό κόστος προσωπικού (γ) 

(4)
 Συνολικά υπόλοιπα κόστη (δ) 

(5) 
Γενικό συνολικό κόστος σύγκρουσης (α + β + γ + δ) 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Η οικονομική αποτίμηση των συγκρούσεων σε ένα Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό 

υπογραμμίζει ότι μία απλή διαφωνία μπορεί να έχει οικονομικό κόστος. Ανάλογα 

αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε έρευνα των Duxbury & Higgins (2003) όπου το συνολικό 

κόστος των εργασιακών συγκρούσεων στις ΗΠΑ υπολογίστηκε σε 359 δις., δολάρια. Στη 

σημερινή εποχή, που η χώρα μας βιώνει δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ίσως είναι 

πολυτέλεια να ξοδεύονται χρήματα για τέτοιου είδους εργασιακά θέματα. Για τον έλεγχο των 

αρνητικών συνεπειών σε οικονομικό και μη επίπεδο ο Dana (2001) προτείνει την εκπαίδευση 

των προϊστάμενων των οργανισμών σε θέματα διαχείρισης συγκρούσεων. 

 

Έρευνες που θα αποτιμήσουν οικονομικά τις συγκρούσεις σε αθλητικά σωματεία, ή 

ομοσπονδίες θα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα, η αποτίμηση και της θετικής 

πλευράς μιας σύγκρουσης (π.χ., ως κίνητρο) ενδεχόμενα θα παρήγαγε ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα. 
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Εργασιακός χώρος 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ - ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Όκκας, Στ. 

 

ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

 

Εισαγωγή 

 

Την τελευταία δεκαετία πολλοί ερευνητές κατευθύνθηκαν ερευνητικά στη δημιουργία 

κατάλληλων οργανωτικών πλαισίων, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν μια πιο ξεκάθαρη 

εικόνα για το κόστος και το όφελος των προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας στον Εργασιακό 

Χώρο (Π.Υ.Ε.Χ). Αξιόλογες μελέτες (Badura & Hehlmann, 2003; Badura et al., 2008; 

Chenoweth, 2007; Badura, Schröder, & Vetter, 2009) αναφέρουν θέληση από την πλευρά των 

εργαζόμενων, εν μέρει και από την πλευρά των εργοδοτών, με βασικά μειονεκτήματα την 

υπάρχουσα κουλτούρα και τη δυσπιστία ως προς το πραγματικό όφελος.  

 

Σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια της συνείδησης για δημιουργία και συμμετοχή σε  

προγράμματα Π.Υ.Ε.Χ. παίζει η πολιτική υγείας των χωρών και η δημιουργία Αθλητικών 

Κινητικών Ομάδων (Α.Κ.Ο), οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες στη διαδικασία Διαχείρισης 

Υγείας στον Εργασιακό Χώρο (Δ.Υ.Ε.Χ). Σύμφωνα με τους Ahrens (2004), Badura & 

Hehlmann (2003), Badura et al., (2008), Badura et al., (2009), Badura & Steinke (2009), 

Chenoweth (2007), Rudow (2004) και Wienemann (2002) μια σημαντική περιοχή που 

ενισχύει το μοντέλο της Δ.Υ.Ε.Χ. είναι η άθληση – κίνηση - αναψυχή των εργαζόμενων τόσο 

κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όσο και εκτός αυτής. 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) η καταγραφή των επιθυμιών, των αθλητικών – 

κινητικών συμπεριφορών και στοιχείων υγείας Ελλήνων που εργάζονται σε μεγάλους 

οργανισμούς / επιχειρήσεις και β) ο προσδιορισμός τρόπων που θα προάγουν την υγεία τους 

και θα συμβάλουν σε οργανωτικά θέματα ανάπτυξης του εργασιακού - εταιρικού αθλητισμού 

(Ε.Α) τόσο σε εσωτερικό πλαίσιο, ως μέρος του μοντέλου Δ.Υ.Ε.Χ., όσο και στο ευρύτερο 

πλαίσιο της «Άθλησης για Όλους». 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 333 ενήλικες (180 άνδρες και 153 γυναίκες), που 

ασκούσαν καθιστικό επάγγελμα σε 6 μεγάλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και 

επιχειρήσεις στην περιοχή της Αττικής (τράπεζες τις Ελλάδος, Εθνικής και η Αγροτική 

[κεντρική διοίκηση], τα υπουργεία Υγείας και Εργασίας, καθώς και η κεντρική διοίκηση του 

αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος). Η επιλογή τους έγινε με τυχαία δειγματοληψία με τον 

περιορισμό του καθιστικού επαγγέλματος (γραφείου) και την περιοχή της Αττικής όπου 

εδρεύουν οι οργανισμοί. Η επιλογή του επαγγέλματος έγινε με βάση την «υποκινητικότητα» 

που παρουσιάζει το καθιστικό επάγγελμα και τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την 

μακρόχρονη ενασχόληση του.  

 

Διαδικασία μέτρησης: Πολλοί από τους οργανισμούς που είχαν επιλεγεί για την έρευνα 

παρουσίασαν δυσλειτουργίες και μεγάλες καθυστερήσεις στη διανομή των ερωτηματολογίων, 

παρόλο που υπήρξε η επιθυμία να τα μοιράσουν μόνοι τους εσωτερικά. Παρά το γεγονός ότι 
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υπήρξαν 2 διαφορετικές ημερομηνίες για τη συλλογή των ερωτηματολογίων η ανταπόκριση 

δεν ήταν η αναμενόμενη.  Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη συλλογή 800 

ερωτηματολογίων από 10 οργανισμούς και επιχειρήσεις τελικά συλλέχθηκαν 389  

ερωτηματολόγια, από τα οποία τα 56 ήταν άκυρα.  

 

Όργανο μέτρησης: Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 29 θεμάτων, ελεγμένο για την 

αξιοπιστία και την εγκυρότητά του, κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της έρευνας, το 

οποίο ήταν χωρισμένο σε 3 μέρη. Σε κάποια θέματα χρησιμοποιήθηκε 5βάθμια κλίμακα 

τύπου Likert και σε άλλα πολλαπλή επιλογή.  

 

Στατιστική ανάλυση: Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 13.0 και 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση συχνοτήτων, Student’s t-test για ανεξάρτητα δείγματα και η 

ανάλυση x
2
. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ορισμένων μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου σε σχέση με τις ηλικιακές κατηγορίες: α) <40 χρόνων και > 40 χρόνων, 

καθώς και με τις επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) (φυσιολογικός, 

υπέρβαρος, παχύσαρκος). 

 

Αποτελέσματα 

 

Οι εργαζόμενοι βαθμολόγησαν τις παροχές των οργανισμών / επιχειρήσεων για την 

προαγωγή της υγείας στον εργασιακό χώρο κάτω του μετρίου (<3) και επιθυμούν να ληφθούν 

μέτρα που θα βελτιώσουν την υγεία τους με δράσεις όπως: εργονομικές συμβουλές (68.8%), 

άσκηση για τη ράχη / αυχένα (67.3%), διατροφικές συμβουλές (64.3%), συμβουλές 

διαχείρισης του άγχους (45.3%), άσκηση για καρδιαγγειακή υγεία και ευρωστία (43.2%), 

ενημέρωση μέσω ομαδικών συμβουλών (43,2%) και με εκπαίδευση (44,1%). 

 

Η πλειονότητα των εργαζόμενων (78.7%) δήλωσε ότι επιθυμεί να συνεργαστεί με τις Α.Κ.Ο., 

με ιατρό εργασίας (69.7%), ακολουθώντας θεσμούς όπως εργασιακό σύμβουλο / συμβούλιο 

(36%), διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (31.5%), πανεπιστήμιο (28.2%). Δεν υπήρξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη μεταβλητή «αθλητικές / κινητικές ομάδες» και 

στις μεταβλητές φύλου και ηλικίας, παρά μόνο στην ανάλυση σχετικά με το δείκτη μάζας 

σώματος (υπέρβαρος: 84.1%, παχύσαρκος: 82.9%, φυσιολογικός: 69.7%, x
2
=9.337 dif=2 

p<.009). 

 

Η έρευνα έθεσε τον προβληματισμό ότι ενώ ο Ε.Α. είναι η οργανωτική δομή που μπορεί να 

ενισχύσει την προαγωγή της υγείας μέσα από δομημένες αθλητικές-κινητικές ομάδες σε κάθε 

επιχείρηση τόσο εντός της εργασίας, όσο και εκτός και να δώσει αρκετές δυνατότητες για 

άθληση και αναψυχή έχει τη σχετικά μικρότερη συμμετοχή εξάσκησης αθλητικών - 

κινητικών συμπεριφορών των εργαζόμενων από τα υπόλοιπα οργανωμένα πλαίσια. Τα 

αποτελέσματα συμπίπτουν με τον προβληματισμό και κατατάσσουν τον Ε.Α. στην 

προτελευταία θέση από τα οργανωμένα πλαίσια (11.1%), όταν στις πρώτες θέσεις ήταν η 

ατομική οργάνωση (63.4%), ιδιωτικές  υπηρεσίες - γυμναστήρια (45.6%), σύλλογος / όμιλος 

(25.5%) και δημόσιες υπηρεσίες (24%). Επίσης, τα μεγαλύτερα εμπόδια που παρουσιάζονται 

στους εργαζόμενους για περισσότερη εξάσκηση των δραστηριοτήτων που επιθυμούν είναι ο 

χρόνος και οι συνθήκες περιβάλλοντος - πλαισίων.  

 

Σχετικά με τις μεταβλητές ΔΜΣ, των ηλικιών και των αποτελεσμάτων από το θέμα 2 του 

πρώτου μέρους σχετικά με την επιθυμία των ερωτηθέντων για άσκηση για τη ράχη / αυχένα 

υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις κατηγορίες ΔΜΣ, με την 

κατηγορία «παχύσαρκος» και «υπέρβαρος» να υπερτερούν στην επιθυμία του μέτρου της 

κατηγορίας «φυσιολογικός» p<.001. Σχετικά με τις ηλικιακές κατηγορίες, το 38.1% ηλικίας 

>40 χρονών και το 29.1% της ηλικίας <40 χρονών (p<.001) επιθυμούσαν τη συγκεκριμένη 

δράση. 
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Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Η κατηγορία των ελεύθερων Α.Κ.Ο. παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, γιατί 

σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προσεγγίσεις της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, αλλά και 

των αρχών του βίο-ψυχοκοινωνικού μοντέλου, μέσω αυτών μπορούν να αναπτυχθούν αρκετά 

προγράμματα φυσικών δραστηριοτήτων σε διάφορες κατηγορίες εργαζόμενων. Η ανάπτυξη 

των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να προσανατολίζεται στο τρίπτυχο υγεία – κίνηση -

αναψυχή. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η συγκεκριμένη περιοχή και να φέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα σε συνεργασία με τις άλλες περιοχές της Δ.Υ.Ε.Χ., χρειάζεται μια 

οργανωμένη δομή εσωτερικά και μια ευρύτερη οργανωτική δομή εξωτερικά σε ρόλο 

συμπληρωματικό, ενισχυτικό, ρυθμιστικό, συντονιστικό, επιμορφωτικό, κλπ.  

 

Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η παρούσα έρευνα, δημιουργώντας το πρώτο οργανωτικό 

βήμα προς την ανάπτυξη και εφαρμογή Προγραμμάτων Υγείας – Κίνησης - Αναψυχής 

Εργαζόμενων (Π.Υ.Κ.Α.Ε.) από κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό / επιχείρηση / φορέα. Τα 

Π.Υ.Κ.Α.Ε ονομάστηκαν έτσι γιατί θεωρήθηκε ότι μπορούν να αναπτυχθούν και να 

λειτουργήσουν και εκτός εργασιακού χώρου είτε ελεύθερα, είτε με τη συνεργασία φορέα / 

οργανισμού / επιχείρησης. Η κατάλληλη εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων φέρνουν θετικά 

αποτελέσματα - όπως το 12μηνο παρεμβατικό πρόγραμμα των Benner, Burnus, & Ochs 

(2007), όπου και οι πόνοι της ράχης / αυχένα μειώθηκαν και υπήρξε 22% μείωση απουσιών 

από την εργασία, αυξάνοντας έτσι τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη. 

 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τους προβληματισμούς των Αυθίνος (1998), Όκκας & 

Βεïνόγλου (2002) και Όκκας (2006) ότι ο Ε.Α. στην Ελλάδα δυσλειτουργεί και δεν έχει 

αναπτύξει την κατεύθυνση της προαγωγής υγείας και της κινητικής αναψυχής τόσο στον 

εργασιακό χώρο, όσο και έξω από αυτόν. Τόσο οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας και ευρωπαϊκών οργανισμών για την προαγωγή της υγείας στον εργασιακό χώρο, όσο 

και η επιστημονική γνώση με τις συνεχώς αναλυτικότερες διαπιστώσεις κάνουν σαφές το 

πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής διαφόρων προγραμμάτων. Με δεδομένη την οικονομική 

κρίση που βιώνει, η Ελλάδα οφείλει να κατευθύνει και να δημιουργήσει μέσα από τις δομές 

των συστημάτων τα κατάλληλα πλαίσια για την Π.Υ.Ε.Χ., ώστε να βελτιώσει τα μελλοντικά 

κοινωνικοοικονομικά μεγέθη. Σύμμαχοι  σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να είναι όλοι οι 

εμπλεκόμενοι, έχοντας ως εφόδιο την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη που 

εκφράζεται μέσα από τα λόγια του Ιπποκράτη: «Αν καθένας μας είχε το σωστό μέτρο σε 

διατροφή και κίνηση, θα είχαμε βρει τον σίγουρο δρόμο για την υγεία», αλλά και από τη 

σύγχρονη οργανωσιακή κουλτούρα και επιστήμη μέσα από τα λόγια ενός σύγχρονου 

επιστήμονα, του Ilmarinen, που λέει ότι: «Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση χωρίς μεταρρύθμιση 

της εργασιακής ζωής δεν αποδίδει». 
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Εισαγωγή 
 

Η απόδοση του όρου Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ΣΕΕ) αναφέρεται σε 

εργαζόμενο που παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά συμπτώματα εξάντλησης σε σωματικό, 

ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο (Freudenberger, 1974; Cherniss, 1980b; Pines, Aronson, 

& Kafry, 1981; Maslach & Jackson, 1981). Το ΣΕΕ δημιουργείται από τη χρόνια έκθεση σε 

στρεσογόνους παράγοντες και είναι υπεύθυνο για μια πληθώρα σωματικών, ψυχικών και 

πνευματικών-διανοητικών διαταραχών, που ρίχνουν σε χαμηλά επίπεδα τα γενικά επίπεδα 

υγείας. Το κόστος για την αντιμετώπιση του ΣΕΕ είναι μεγάλο τόσο για τους εργαζόμενους, 

όσο και για τις επιχειρήσεις, ή ακόμα και για τις ίδιες τις εθνικές οικονομίες (Leiter & 

Maslach, 2007).  

 

Οι εργαζόμενοι μπορούν να αποφύγουν την εμφάνιση του ΣΕΕ χρησιμοποιώντας στρατηγικές 

αντιμετώπισης στρεσογόνων ερεθισμάτων. Έρευνες των Lazarus & Folkman (1984) και 

Lazarus (1991) έδειξαν ότι υπάρχουν 2 τρόποι αντιμετώπισης των στρεσογόνων 

ερεθισμάτων: α) η χωρίς καμιά αντίδραση παθητική στάση και β) ο σχεδιασμός / εφαρμογή 

δραστικών – δυναμικών στρατηγικών αντιμετώπισης των ερεθισμάτων αυτών, επιλογή που 

μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης του ΣΕΕ. Στο παρελθόν έχουν γίνει 

έρευνες που αφορούσαν στα επίπεδα του ΣΕΕ μεμονωμένα και κατά κύριο λόγο σε 

δημόσιους, ή δημοτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που αφορούσαν σε καθηγητές 

φυσικής αγωγής και σε συνδυασμό με παράγοντες όπως η ικανοποίηση και η αυτονομία στην 

εργασία (Koustelios, 2001, 2010; Koustelios & Tsiggilis, 2005;  Κoustelios, Zournatzi, & 

Karabatzaki, 2012). Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που διερευνά τη 

σχέση μεταξύ του ΣΕΕ, των στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες και των επιπέδων γενικής 

υγείας στον ιδιωτικό τομέα της παροχής αθλητικών υπηρεσιών. 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις συσχετίσεις της επαγγελματικής 

εξουθένωσης με τη γενική κατάσταση της υγείας και τις στρατηγικές αντιμετώπισης 

στρεσογόνων καταστάσεων. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 205 εργαζόμενοι σε ιδιωτικά γυμναστήρια του νομού 

Αττικής, από τους οποίους οι 104 (50.7%) ήταν  άντρες  και οι 101 (49.3%) ήταν γυναίκες. Η 

επιλογή του δείγματος έγινε με σταδιακή και τυχαία δειγματοληψία.  
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Μέσα συλλογής των δεδομένων: Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική 

έκδοση (Αντωνίου & Ξένου, 2008) του Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI – 

GS) (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996), το οποίο περιλαμβάνει 16 ερωτήσεις: 5 αναφέρονται 

στη συναισθηματική εξάντληση (a = .83), 6 αναφέρονται στην αποπροσωποποίηση, ή αλλιώς 

κυνισμό (a = .71), ενώ οι υπόλοιπες 5 αναφέρονται στα προσωπικά επιτεύγματα (a = .81). Οι 

ερωτώμενοι εξέφρασαν την άποψή τους σε μια 7βάθμια κλίμακα (όπου 1 = ποτέ και 7 = κάθε 

μέρα).  

 

Η υποκλίμακα «Τρόποι αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων» αποτελείται από 25 

προτάσεις και έχει σχεδιαστεί για να μετρά τις θετικές και αρνητικές στρατηγικές 

αντιμετώπισης που χρησιμοποιεί ένα άτομο για να ξεπεράσει διάφορα γεγονότα που του 

προκαλούν στρες (Lazarus & Folkman, 1984). Ο πρώτος παράγοντας «θετική προσέγγιση» 

περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις (a = .74), ο δεύτερος «διεκδικητική επίλυση προβλήματος» 

περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις (a = .60), ο τρίτος «αποφυγή / διαφυγή» περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις 

(a = .64) και ο παράγοντας «ευχολόγια» περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις (a = .60).  

 

Το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (G.H.Q.-28) (Goldberg et al., 1997) στη σύντομη μορφή 

του περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις, οι οποίες αξιολογούν την πιθανή εμφάνιση ψυχολογικών 

προβλημάτων (a = .77).  

 

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων: Με τη μέθοδο της σταδιακής και τυχαίας 

δειγματοληψίας (Καμπίτσης, 2004), επιλέχθηκαν 4 από τις 8 διοικητικές ενότητες της 

Περιφέρειας Αττικής. Από τους 35 Δήμους που υπάρχουν στις ενότητες αυτές επιλέχθηκαν 

25 Δήμοι (περίπου το 70%). Από τις ιστοσελίδες του Χρυσού Οδηγού Επαγγελματιών 

(www.xo.gr), ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών σε γυμναστήρια (www.gymnastirio.gr), 

του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής (www.siga.gr) και του Εμπορικού & 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

(http://www.acci.gr/acci/SearchBusinessNames/CatalogBusinessMembersofACCI/tabid/156/l

anguage/el-GR/Default.aspx) εντοπίστηκαν αρχικά 201 ιδιωτικά γυμναστήρια που 

λειτουργούν στους Δήμους που επιλέχθηκαν. Από αυτά, επιλέχθηκαν με τυχαία κλήρωση τα 

101 και ανάλογα με τον αριθμό των εργαζόμενων σε αυτά παραδόθηκαν τα ανάλογα 

ερωτηματολόγια. 

 

Στατιστική ανάλυση: Πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 

19 (SPSS Inc. Chicago IL, USA) και περιελάμβανε ιεραρχική ανάλυση παλινδρόμησης 

(stepwise multiple regression) με τη μέθοδο enter. 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Συσχετίσεις (δείκτες Pearson r) των παραγόντων του ερωτηματολογίου 

«Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης» με τις στρατηγικές αντιμετώπισης στρες και τη 

γενική υγεία. 

 
Στρατηγικές αντιμετώπισης  

στρες και γενική υγεία 

Επαγγελματική εξουθένωση 

Συν. εξάντληση Αποπροσ. Επιτεύγματα 

1. Θετική προσέγγιση .01 -.08 .19** 

2. Διεκδίκηση .26** .31** -.24** 

3. Αποφυγή / διαφυγή .17* .25** -.19** 

4. Ευχολόγια .24** .22** -.14** 

 Γενική Υγεία .40** .28** .04 

Σημείωση: *p < .05, **p < .01 

 

http://www.xo.gr/
http://www.gymnastirio.gr/
http://www.siga.gr/
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Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Οι συνάφειες των ερωτηματολογίων υπολογίστηκαν με το δείκτη Pearson r. Η 

«συναισθηματική εξάντληση» και η «αποπροσωποποίηση» συσχετίζονται θετικά με τη 

διεκδικητική επίλυση προβλημάτων, με την αποφυγή των δυσκολιών, τα ευχολόγια και την 

επιδείνωση της κατάστασης της υγείας. Ο δείκτης συνάφειας της συναισθηματικής 

εξάντλησης με το μέσο όρο γενικής υγείας (χειρότερα από παλαιότερα) είναι μέτριου 

επιπέδου, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χαμηλού επιπέδου. Ο μέσος όρος του παράγοντα 

«προσωπικά επιτεύγματα» σχετίζεται θετικά με μέτριο δείκτη συνάφειας με τον παράγοντα 

«θετική προσέγγιση» των προβλημάτων και αρνητικά με τη διεκδικητική επίλυση 

προβλημάτων, την αποφυγή και τα ευχολόγια. 

 

Συμπερασματικά, στρατηγικές όπως η μείωση της επίδρασης του επώδυνου συναισθήματος, 

σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδα εξουθένωσης, αποπροσωποποίησης και αισθήματος 

μειωμένης επαγγελματικής επίτευξης. Στρατηγικές που βασίζονται στην αποφυγή, 

σχετίζονται επίσης με υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και μειωμένων επαγγελματικών 

επιτευγμάτων από μέρους των εργαζόμενων. Αντίθετα, η δραστική προσέγγιση και η άμεση 

αντιμετώπιση των προβλημάτων τέτοιου τύπου, με βάση τη στρατηγική αντιμετώπισης του 

στρες, σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και με υψηλά επίπεδα εργασιακών 

επιτευγμάτων. Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε 

διαφορετικούς εργασιακούς κλάδους, όπου οι στρατηγικές της αποφυγής και της 

απομάκρυνσης βρέθηκε ότι σχετίζονται με υψηλότερα επίπεδα στρες, συναισθηματικής 

εξουθένωσης και αποπροσωποποίησης (Bagceci & Hamamci, 2012). 

 

Επίσης, τα ευρήματα τονίζουν τη σημασία της προαγωγής στρατηγικών αντιμετώπισης με 

βάση την προσαρμογή, ώστε να καταπολεμηθεί το ΣΕΕ. Η εύρεση κατάλληλων στρατηγικών 

παρέμβασης μπορεί να είναι σημαντική όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους 

ίδιους τους οργανισμούς στο σύνολό τους, αφού οι εργαζόμενοι που πλήττονται από το ΣΕΕ 

εμφανίζουν χαμηλή δέσμευση με την εργασία τους, κάνουν περισσότερα λάθη, παρουσιάζουν 

υψηλότερα ποσοστά απουσίας και έχουν χαμηλή παραγωγικότητα (Maslach & Leiter, 2008; 

Templeton & Satcher, 2007). 
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ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ) 

 

Στυλιανού, Μ.,
1
 Κουστέλιος, Αθ.,

2
 Ματσούκα, Ουρ.,

3
 & Γεροδήμος, Β.

2 

 

1 
Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών (Μ.Σ.Α) 

2 
ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

3 
ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

 

Εισαγωγή 
 

Το Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Σ.Ε.Ε) είναι μια κατάσταση ψυχικής και 

σωματικής εξάντλησης, όπου το άτομο χάνει το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο της 

εργασίας του, δεν αισθάνεται ικανοποιημένο, μειώνεται η απόδοσή του και διακατέχεται από 

έντονα αρνητικά συναισθήματα τόσο για το επάγγελμά τουα, όσο και τον εαυτό του (Maslach 

& Jackson, 1986;  Κουστέλιος & Κουστέλιου, 2001). Ως έννοια, η επαγγελματική 

εξουθένωση είναι πολυδιάστατη και μπορεί να επηρεαστεί από ποικίλους ενδογενείς και 

εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η φύση και οι συνθήκες εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις, 

το φύλο, η ηλικία, ακόμα και η τακτική φυσική δραστηριότητα (Κάντας, 1998; 

Παπαδημητρίου, Κουστέλιος, Κρητικός, & Πολλάτου, 2008).  

 

Σε διεθνές επίπεδο, η επαγγελματική εξουθένωση των εργαζόμενων σε μονάδες απεξάρτησης 

έχει απασχολήσει μικρό αριθμό ερευνητών, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι 

εργαζόμενοι διατρέχουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εμφάνισης Σ.Ε.Ε. λόγω της συνεχούς 

έκθεσης σε ανθρώπους ψυχολογικά, συναισθηματικά και σωματικά «τραυματισμένους» 

(Bride & Kintzle, 2011). Επιπλέον, παρατηρείται πως δεν έχει τύχει ενδελεχούς διερεύνησης 

ούτε η σύνδεση του Σ.Ε.Ε με την απουσία συστηματικής σωματικής άσκησης, παρόλο που 

ενδέχεται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση, εφόσον η τακτική φυσική δραστηριότητα μπορεί 

να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ανακούφισης από το επαγγελματικό στρες 

(Παπαδημητρίου και συν., 2008).  

 

Το Σ.Ε.Ε έχει ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και τη σωματική υγεία των 

εργαζόμενων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (W.H.O., 2000) έχει επισημάνει πως η 

συστηματική σωματική άσκηση βοηθά στη διατήρηση της καλής σωματικής και ψυχικής 

υγείας, εφόσον συμβάλλει στην καταπολέμηση του άγχους, του στρες, της κατάθλιψης και 

γενικά ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα (Παπαδημητρίου και συν., 2008). Ωστόσο, 

στο εξωτερικό σχετικά μόλις πρόσφατα άρχισε να διερευνάται πιο εντατικά η σύνδεση του 

Σ.Ε.Ε με την απουσία συστηματικής φυσικής δραστηριότητας (Gerber, Brand, Elliot, 

Holsboer, Puhse, & Beck, 2012), ενώ στην Ελλάδα οι σχετικές έρευνες είναι περιορισμένες. 

Τα ευρήματα των εν λόγω ερευνών, αν και έδειξαν χαμηλά ποσοστά συσχέτισης μεταξύ 

σωματικής άσκησης και Σ.Ε.Ε, επισήμαναν πως η τακτική φυσική δραστηριότητα μπορεί να 

είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ανακούφισης από το άγχος της καθημερινότητας και ως 

εκ τούτου μπορεί να δράσει συμπληρωματικά στην καταπολέμηση του Σ.Ε.Ε. 

 

Σκοπός  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση: α) του επιπέδου της επαγγελματικής 

εξουθένωσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε μονάδες απεξάρτησης και β) των διαφορών στο 

επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης ανάμεσα σε εργαζόμενους που ασκούνται 

συστηματικά και σε εργαζόμενους που δεν ασκούνται συστηματικά.  

 

 

 

 



14
ο
 Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

ΟΑΚΑ       13-15 Δεκεμβρίου 2013 

87 

 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 100 εργαζόμενοι (61 γυναίκες και 39 άνδρες) σε μονάδες 

απεξάρτησης αλκοολικών και τοξικομανών του Ν. Αττικής, η ηλικία των οποίων κυμαινόταν 

από 24-58 χρονών, με τους περισσότερους (Ν=43) να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 40-50 

χρονών. 

 

Όργανα μέτρησης: Η μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης έγινε με το Eρωτηματολόγιο 

Καταγραφής της Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Μaslach Burnout Inventory - ΜΒΙ) 

(Maslach & Jackson, 1986), το οποίο περιλαμβάνει 22 προτάσεις που μετρούν τους 3 

παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης: 1) τη συναισθηματική εξάντληση, 2) την 

αποπροσωποποίηση και 3) την έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων. Οι  απαντήσεις δόθηκαν 

σε 7βάθμια κλίμακα τύπου Likert (όπου 0 = ποτέ και 6 = κάθε μέρα). Επιπλέον, στο 

τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου υπήρχε ερώτηση που αφορούσε στη συστηματική 

σωματική δραστηριότητα των συμμετεχόντων, ορίζοντας ως συστηματική άσκηση εκείνη 

που έχει διάρκεια πάνω από μισή ώρα τουλάχιστον, 3 φορές την εβδομάδα.  

 

Ερευνητική διαδικασία: Οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν για την τήρηση της ανωνυμίας 

τους και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διήρκεσε συνολικά 15 λεπτά.  

 

Στατιστική ανάλυση: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το SPSS 20 και περιλάμβανε 

περιγραφική στατιστική ανάλυση και t-test. 

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 
 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι βίωναν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής 

εξουθένωσης. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η απροσωποποίηση είχε Μ.Ο.= 3,57, η 

συναισθηματική εξάντληση είχε Μ.Ο.= 21,05 και η έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων είχε 

Μ.Ο.= 41,9. Για την ανάλυση της εσωτερικής συνοχής του ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Cronbach a («συναισθηματική εξάντληση» a = .76, 

«αποπροσωποποίηση» a = .67 και «έλλειψη προσωπικών επιτευγμάτων» a = .65). Επιπλέον, 

από το σύνολο των συμμετεχόντων βρέθηκε πως ασκείται συστηματικά μόνο το 37% (Ν=37), 

ενώ το υπόλοιπο 63% (Ν=63) είτε δεν ασκείται συστηματικά, είτε δεν ασκείται καθόλου. 

Τέλος, από την ανάλυση t-test (p<0,05) δεν διαπιστώθηκε διαφορά στο επίπεδο 

επαγγελματικής εξουθένωσης σε εργαζόμενους υψηλού και χαμηλού επιπέδου συστηματικής 

σωματικής άσκησης. 

 

Τα ίδια αποτελέσματα είχαν βρεθεί και στις αντίστοιχες έρευνες των Roche, Duraisingam, 

Trifonoff, & Tovell (2012) και Ozyurt, Hayran, & Sur (2006) που μελέτησαν την 

επαγγελματική εξουθένωση των εργαζόμενων σε μονάδες απεξάρτησης. Επιπλέον, δεν 

διαπιστώθηκε διαφορά του Σ.Ε.Ε με την απουσία συστηματικής σωματικής άσκησης, όπως 

αντίστοιχα είχε παρατηρηθεί και στην έρευνα των Παπαδημητρίου και συν., (2008).  

 

Τα συμπεράσματα αυτά δεν μπορούν να γενικευθούν, καθώς η έρευνα διεξήχθη μόνο σε ένα 

νομό της χώρας. Για το λόγο αυτό προτείνεται η διεξαγωγή αντίστοιχης έρευνας και σε 

άλλους νομούς χρησιμοποιώντας και ποιοτικές μεθόδους έρευνας.  
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MAASTRICHT UPPER EXTREMITY QUESTIONNAIRE (GrMUEQ)  

ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Γαβρίλη, Γ., Μάλλιου, Π., Γιοφτσίδου, Α., Τζιαμούρτας, Α., & Γεωργίου, Ι. 

 

ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ  

 

Εισαγωγή  

 

Οι πολλές ώρες που περνάει κάποιος μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

(η/υ) αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα πρόκλησης μυοσκελετικών παθήσεων 

(τενοντίτιδες, επικονδυλίτιδες, σύνδρομα υπέρχρησης), άμεσα σχετιζόμενων με το εργασιακό 

περιβάλλον (Work Related Upper Extremity Disorders - WRUED) (Bongers et al., 2006). Τα 

κύρια αποτελέσματα αυτών των παθήσεων είναι η εμφάνιση πόνου, η μείωση της 

λειτουργικής ικανότητας και του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και, συχνά, η εμφάνιση 

μυϊκού σπασμού και μυϊκής τάσης. Τα συμπτώματα αυτά αναγκάζουν τους εργαζόμενους να 

ζητούν συχνά ολιγοήμερες αναρρωτικές άδειες έως και τη συνταξιοδότησή τους, οι οποίες 

έχουν πολύ μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος (Buckle et al., 2002).  

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των υποκλιμάκων του 

ερωτηματολογίου Maastricht Upper Extremity Questionnaire (MUEQ) (Eltayeb et al., 2007), 

στην ελληνική του έκδοση (GrMUEQ) (Bekiari et al., 2011), με την εμφάνιση πόνου και 

παραπόνων πόνου, σε εργαζόμενους της αθλητικής διοίκησης που χρησιμοποιούν η/υ. 

 

Μέθοδος 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 120 άτομα, 42 (33.4%) άντρες και 78 (66.6%) γυναίκες, 

εργαζόμενοι στη ΓΓΑ. Για να εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, οι 

συμμετέχοντες επιλέχθηκαν από τον κατάλογο των περίπου 400 υπάλληλων της ΓΓΑ με τη 

μέθοδο των τυχαίων αριθμών.  

 

Όργανο μέτρησης: Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο 

Maastricht Upper Extremity Questionnaire (MUEQ) (Eltayeb et al., 2007), στην ελληνική του 

έκδοση (GrMUEQ) (Bekiari et al., 2011). Οι υποκλίμακες που διερευνήθηκαν ήταν: 

«Γραφείο εργασίας» (7 ερωτήσεις, δείκτης Kuder-Richardson = .49 (διχότομη: ναι - όχι), «Η 

στάση του σώματός μου» (11 ερωτήσεις της κλίμακας Likert, όπου 1 = «ποτέ» και 5 = 

«πάντα»,  a = .72), «Έλεγχος εργασίας» (9  ερωτήσεις,  a = .78), «Απαιτήσεις εργασίας» (7 

ερωτήσεις,  a = .83), «Διάλειμμα» (8  ερωτήσεις,  a = .67), «Κοινωνική υποστήριξη» (8 

ερωτήσεις,  a = .78) και «Περιβάλλον εργασίας» (9 ερωτήσεις,  a = .66). 

 

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων: Στους συμμετέχοντες δόθηκαν 2 εβδομάδες προθεσμία 

για να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια και ακολούθως άλλη μία, στο τέλος οποίας 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία συλλογής. Το ποσοστό επιστροφής των ερωτηματολογίων ήταν 

100%. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν τα ερωτηματολόγια μόνοι τους, στο γραφείο τους, 

κατά τη διάρκεια του διαλείμματός τους, ώστε να έχουν άμεση επαφή με τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που τους επηρέαζαν και να έχουν σωστότερη κρίση για τη 

λειτουργικότητα του εργασιακού τους χώρου.   

 

Σχεδιασμός: Οι ανεξάρτητες μεταβλητές αφορούσαν στις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου, 

ενώ οι εξαρτημένες αναφέρονταν στην υποκειμενική εμφάνιση πόνου και στα παράπονα για 

πόνο. 
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Στατιστική ανάλυση: Πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του SPSS 21 (SPSS Inc. Chicago IL, 

USA) και περιελάμβανε συσχετίσεις με το δείκτη r του Pearson. 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Συσχέτιση των υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου Maastricht Upper Extremity 

Questionnaire (GrMUEQ) 

 

Υποκλίμακες 

Πόνος 

Πόνος σε περιοχές του σώματος Παράπονα 

1. Γραφείο εργασίας .27** .11 

2. Στάση σώματος -.23* -.25* 

3. Απαιτήσεις  -.04 -.10 

4. Έλεγχος εργασίας -.24* .07 

5. Ποιότητα διαλείμματος -.04 -.14 

6. Εργασιακό περιβάλλον -.34** -.10 

7. Κοινωνική υποστήριξη -.18 -.04 

Σημείωση. * p < .05. ** p < .01. 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Από τις συσχετίσεις των υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου,  δηλαδή, του μέσου όρου των 

αντιλήψεων για το χώρο εργασίας, τη στάση του σώματος, τις απαιτήσεις και τον έλεγχο της 

εργασίας, την ποιότητα του διαλείμματος, το εργασιακό περιβάλλον και την κοινωνική 

υποστήριξη με το μέσο όρο πόνου σε διάφορες περιοχές του σώματος και το μέσο όρο 

παραπόνων προέκυψαν τα εξής: α) ο πόνος σε περιοχές του σώματος συσχετίζεται θετικά με 

χαμηλό δείκτη συσχέτισης με την εργονομική τοποθέτηση των κύριων μονάδων του η/υ, 

δηλαδή όσο περισσότερα ήταν τα προβλήματα εργονομικής τοποθέτησης στο γραφείο, τόσο 

υψηλότερος ήταν και ο μέσος όρος πόνου, β) ο πόνος σε περιοχές του σώματος και τα 

παράπονα πόνου συσχετίζονται αρνητικά με χαμηλό συντελεστή συσχέτισης με τη στάση 

σώματος, δηλαδή, όσο καλύτερη ήταν η στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της εργασίας, 

τόσο χαμηλότερος ήταν ο πόνος και τα παράπονα πόνου και γ) ο καλύτερος έλεγχος και η 

επιλογή του στυλ εργασίας, αλλά και το θετικότερο εργασιακό περιβάλλον συνδέονται με 

χαμηλότερα επίπεδα πόνου και παραπόνων πόνου, με αρνητική συσχέτιση. 
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Επαγγελματικές εργασίες 
 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Μαστρογιαννάκης, Δ. 

 

University of Lille 2, Ερευνητικό Κέντρο ER3S 
 

Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο αθλητικών εκδηλώσεων η οργανωμένη βία των οπαδών, κοινώς χουλιγκανισμός, 

αποτελεί ένα φαινόμενο με αδιάλειπτη παρουσία τα τελευταία 50 χρόνια. Από τα μέσα του 

1960 και μετά ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών προσπάθησε να ερμηνεύσει τα κοινωνικά, 

οικονομικά, ψυχολογικά και πολιτικά κίνητρα που οδηγούν τους δράστες σε βίαιες 

συμπεριφορές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων 

(Αστρινάκης & Στυλιανούδη, 1996; Brohm, 1992; Clarke, 1978; Elias & Dunning, 1994; 

Dunning, 1999; Kourakis, 1998; Παπαγεωργίου, 1998; Taylor, 1971a, 1971b; Τσουραμάνης, 

1998).  

 

Οι παραπάνω αυτές αποδείχθηκαν διαφωτιστικές στο βαθμό που ανέδειξαν το κοινωνικό-

οικονομικό προφίλ των δραστών. Αντίθετα, δεν ήταν αποτελεσματικές στο μέτρο που δεν 

ήταν επαρκείς να ερμηνεύσουν τις αιτίες διαιώνισης του φαινομένου. Επιπλέον, δεν 

λάμβαναν υπόψη τους τον πιθανό ρόλο των πολιτικών αντιμετώπισης του φαινομένου και την 

εφαρμογή αυτών, στη διαιώνισή του. Οι προαναφερθείσες ερμηνείες απομάκρυναν τον τρόπο 

με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι στις πολιτικές αντιμετώπισης (δημόσιοι και ιδιωτικοί) φορείς 

δρουν, ή αδρανούν και με ποιο τρόπο οι απαντήσεις τους μπορούν να συμβάλλουν στη 

συνεχή παρουσία του χουλιγκανισμού.  

 

Τη δεκαετία του 1990, η προσοχή των ερευνητών σταδιακά εστιάστηκε στις πολιτικές 

αντιμετώπισης του φαινομένου, ακολουθώντας 2 βασικές προβληματικές. Η πρώτη 

επικεντρώθηκε στην εξέταση των πολιτικών αντιμετώπισης και στο βαθμό που αυτές 

καθιστούν απειλή για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οπαδών 
(Armstrong & Hobbs, 1994; Armstrong & Guilianotti, 1997; Falacho, 2001; Pearson, 2005; 

Spaiij, 2012, 2013; Testa, 2012, 2013; Tsoukala, 1995, 1999, 2002, 2003, 2008, 2009), ενώ η 

δεύτερη εστιάστηκε στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαιώνιση του 

φαινομένου. Υιοθετώντας αυτή την οπτική, οι ερευνητές μελέτησαν αποκλειστικά τις 

αστυνομικές στρατηγικές αντιμετώπισής τους (Ο’Neil, 2004, 2005; Stott, Adang, 

Livingstone, & Schreiber 2007; Stott & Pearson, 2007) και έδειξαν ότι αυτές πολλές φορές, 

αντί να συμβάλλουν στον έλεγχο των επεισοδίων προκάλεσαν την κλιμάκωσή τους. 

Ακολουθώντας την προβληματική της διαιώνισης και μελετώντας την ελληνική περίπτωση, η 

μη εξάλειψη του φαινόμενου απoδόθηκε (Mastrogiannakis, 2010) στην ανεπαρκή λειτουργία 

του μηχανισμού (Foucault, 2004) αντιμετώπισης του χουλιγκανισμού.          

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει διαχρονικά τις δημόσιες πολιτικές 

αντιμετώπισης του χουλιγκανισμού στην Ελλάδα.  

 

Μεθοδολογία 

 

Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας πραγματοποιήθηκαν: α) ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, περιλαμβανομένων των πρακτικών της Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων 

της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και νόμων, μελετών, εκθέσεων και σχεδίων καταπολέμησης 
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του φαινομένου (παρατίθενται αναλυτικά στη βιβλιογραφία) και β) συνεντεύξεις με άτομα 

που κατείχαν θέσεις σε επιτροπές και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του 

χουλιγκανισμού. 

  

Αποτελέσματα 

 

Η ελληνική νομοθεσία και οι δημόσιες πολιτικές μπορούν να χωριστούν σε 3 χρονικές 

περιόδους.  Η πρώτη περίοδος, που ουσιαστικά ξεκινά με την εμφάνιση των πρώτων 

επεισοδίων, τη δεκαετία του 1910 (Koulouri, 2000)  και ολοκληρώνεται με την ψήφιση του 

πρώτου νόμου το 1986 (νόμος 1686/1986) για την αντιμετώπιση της βίας, διακρίνεται από 2 

βασικές παραμέτρους. Αφενός, τα επεισόδια δεν είναι οργανωμένα, αλλά αυθόρμητα στο 

μέτρο που σχετίζονται άμεσα με την εξέλιξη της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης και 

συμβαίνουν κατά κύριο λόγο μέσα στο γήπεδο. Αφετέρου, κατά τη διάρκεια όλης αυτής της 

περιόδου το φαινόμενο δεν θεωρείται ότι χρήζει ειδικής αντιμετώπισης. Κατά συνέπεια, σε 

αστυνομικό επίπεδο, οι τακτικές αντιμετώπισης δε διαφέρουν από τις υπόλοιπες στρατηγικές 

αστυνόμευσης μαζικών εκδηλώσεων. Όσον αφορά στις νομικές απαντήσεις, οι δράστες 

τιμωρούνται με βάση γενικές διατάξεις του αστικού, ή του ποινικού κώδικα, ανάλογα με το 

αδίκημα που έχουν διαπράξει.  

 

Η δεύτερη περίοδος διαρκεί από το 1986 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και 

καθορίζεται από τη θεσμική αναγνώριση του φαινόμενου. Με άλλα λόγια, η βία των οπαδών 

παύει πλέον να θεωρείται ένα κοινό πρόβλημα δημόσιας τάξης που θα μπορούσε να 

αντιμετωπιστεί με γενικά αστυνομικά και νομικά μέσα. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, 

καθορίζονται τόσο οι νομικές διατάξεις που τιμωρούν τους δράστες, όσο και τα αστυνομικά 

μέτρα που λαμβάνονται για την τήρηση της δημόσιας τάξης. Σε νομικό επίπεδο, στο βαθμό 

που ο νομοθέτης επιτρέπει την αναστολή των ποινών φυλάκισης οι διατάξεις θα μπορούσαν 

να χαρακτηριστούν επιεικείς (Tσουκαλά, 1995). Σε επίπεδο αστυνόμευσης, προκειμένου να 

αντισταθμιστούν οι ελλείψεις στην εκπαίδευση και τον εξοπλισμό, ο έλεγχος του φαινόμενου 

βασίστηκε στην κινητοποίηση πολλών δυνάμεων. Επιπλέον, το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα χαρακτηρίζεται από την παντελή απουσία εκπόνησης μακροπρόθεσμης αντί-

εγκληματικής πολιτικής. και περιορίζεται σε μέτρα μικρής χρονικής διάρκειας, κυρίως την 

ημέρα της αθλητικής αναμέτρησης.  

 

Η τρίτη περίοδος διαρκεί από τις αρχές του 2000 έως σήμερα και διακρίνεται  από την 

εμφάνιση της κρατικής γραφειοκρατίας σε επίπεδο Υφυπουργείου Αθλητισμού και σε 

αστυνομικό επίπεδο, καθώς και από τη σταδιακή εντατικοποίηση και την αλλαγή των 

νομικών διατάξεων προς το αυστηρότερο (Mastrogiannakis & Dorville, 2012; 2013). Σε 

Επιτροπές του Υφυπουργείου Αθλητισμού ανατίθεται η καταγραφή του φαινόμενου, ο 

σχεδιασμός μέτρων για την αντιμετώπισή του, ο έλεγχος και η επιτήρηση των συνδέσμων 

των οπαδών, ενώ στις εξειδικευμένες αστυνομικές υπηρεσίες ανατίθεται η αρμοδιότητα να 

εκπονήσουν επιχειρησιακά σχέδια δράσης για να αντιμετωπίσουν και να ελέγξουν το 

φαινόμενο. Παρότι οι παραπάνω πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη χάραξη 

μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής καταπολέμησης της βίας και σε νέους τρόπους 

αντιμετώπισής της, περιορίστηκαν σε «εβδομαδιαίες» συναντήσεις των αρμόδιων στελεχών, 

έχοντας πρακτικά ως αποτέλεσμα όχι την υιοθέτηση μέτρων για την καταπολέμηση των 

πραγματικών αιτίων, αλλά την απλή παρατήρηση του φαινομένου. 

 

Επιπλέον, η περίοδος αυτή διακρίνεται από: α) την ολοένα εντονότερη αυστηροποίηση των 

ποινών, πράγμα που μπορεί μεν να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην τέλεση βίαιων 

πράξεων στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων, δεν πρέπει, όμως, να λησμονείται το γεγονός 

ότι αυτού του είδους η μεταχείριση ηρωποιεί τους δράστες στα μάτια των οργανωμένων 

οπαδών και συντελεί εντέλει στην ισχυροποίηση της μεταξύ τους αλληλεγγύης και β) στην 

ενεργοποίηση ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και 

ηλεκτρονικό εισιτήριο), τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ευταξία (τόσο με την 

ανασταλτική, όσο και με την κατασταλτική τους λειτουργία) μέσα στα γήπεδα, αλλά όχι έξω 
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από αυτά. Στις περισσότερες χώρες που έχουν εφαρμοστεί παρόμοια μέτρα έχει παρατηρηθεί 

ότι τα επεισόδια μεταφέρονται έξω και μακριά από τα γήπεδα (π.χ., κέντρο της πόλης), 

καθιστώντας το φαινόμενο ανεξέλεγκτο.  

 

Συμπέρασμα 

 

Συνοψίζοντας, η διαιώνιση του χουλιγκανισμού στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να αποδοθεί αποκλειστικά στις δημόσιες πολιτικές που υιοθετήθηκαν διαχρονικά. Η 

προσπάθεια ερμηνείας της αδιάλειπτης εκδήλωσης του φαινόμενου ως συνέπεια της 

λειτουργίας του μηχανισμού αντιμετώπισης του χουλιγκανισμού θα πρέπει να συμπεριλάβει 

και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς και τις πολιτικές που υιοθέτησαν. Οι δημόσιες 

πολιτικές συνέβαλλαν εν μέρει στη συνεχή παρουσία βίαιων επεισοδίων, στο μέτρο που οι 

απαντήσεις τους κυριαρχήθηκαν από βραχυπρόθεσμες, περιστασιακές λογικές, περιορισμένες 

σε χρονικό επίπεδο; δηλαδή την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Επιπλέον, δεν αναζήτησαν τα 

αίτια που προκαλούν τη βίαιη συμπεριφορά των οπαδών και δεν προτάθηκαν εναλλακτικές, 

συμπληρωματικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν ενδεχόμενα να ελέγξουν και να 

περιορίσουν τα επεισόδια που γίνονται με αφορμή αθλητικά γεγονότα. Ενδεικτικά θα 

μπορούσαν να αναφερθούν κοινωνικά προγράμματα πρόληψης (πολιτιστικές και αθλητικές 

εκδηλώσεις) της αθλητικής βίας όπου εμπλέκονται άμεσα οι οπαδοί, τα οποία εφαρμόστηκαν 

με ιδιαίτερη επιτυχία στο Βέλγιο και την Ολλανδία.  
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Η ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ CAMP  

ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 

Παπαδόπουλος, Θ.,
1
 Κοσμάς, Ι.,

2
 Γεωργίου, Ι.,

3 
& Μιχαλακέλης, Χ.

4
 

 

1 
ΔΜΠΣ Οικονομική & Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, ΕΚΠΑ 

2
 ΜΤΚΟ Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός, ΕΚΠΑ 

3
 ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

4 
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

 

Εισαγωγή 

 

Ο νόμος 3979/2011 παρέχει τη δυνατότητα στους Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς να 

αξιοποιήσουν τα πληροφοριακά συστήματα και τους υποχρεώνει να διατηρούν ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο και ηλεκτρονική σελίδα στο διαδίκτυο. Σε μία εποχή έντονης οικονομικής 

κρίσης τα προβλήματα που αναδύονται, εντοπίζονται στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 

χωρίς μεγάλο οικονομικό κόστος (Κοσμάς, Γεωργίου, & Παπαδόπουλος, 2012). Κάθε 

καλοκαιρινή περίοδο οι Δήμοι οργανώνουν προγράμματα αθλητικών - πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων με στόχο την αξιοποίηση του ελευθέρου χρόνου των παιδιών μέσω της 

διδασκαλίας συγκεκριμένων αθλημάτων ή μέσω πολιτιστικών δρώμενων (Γκανάτσιος, & 

Γαργαλιάνος, 2008). 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα ως 

σημαντικού εργαλείου για τις διαδικασίες οργάνωσης αθλητικών γεγονότων. Το λογισμικό 

αυτό διευκολύνει την οργάνωση αθλητικών γεγονότων μέσω διαδικτύου χωρίς υψηλό 

κόστος. 

 

Μεθοδολογία 

 

Η μεθοδολογία στηρίχθηκε στην μελέτη περίπτωσης και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω 

διαδικτύου. Τηρήθηκαν οι αρχές της οργάνωσης αθλητικών οργανισμών (Αυθίνος, 2001) και 

της ηλεκτρονική διακυβέρνησης (Buford, Yu,  & Lua, 2009). Μελετήθηκε  η περίπτωση του 

Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) του Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού, ο οποίος με ελάχιστο κόστος διαμόρφωσε ένα μηχανογραφημένο 

μοντέλο εξυπηρέτησης των δημοτών, μέσω της διαδικτυακής του σελίδας, οι επισκέπτες της 

οποίας είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στις αθλητικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες χωρίς φυσική παρουσία. Για πρώτη φορά το 2012 ο ΔΟΠΑΠ θεσμοθέτησε 

την ηλεκτρονική αίτηση μέσω διαδικτύου για το καλοκαιρινό αθλητικό camp και 

εξυπηρέτησε 600 παιδιά.  

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένας οργανισμός μπορεί χωρίς ιδιαίτερο κόστος και 

εξειδικευμένες γνώσεις να κατακτήσει το χώρο του διαδικτύου χρησιμοποιώντας λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα (free CMS). Για την εξυπηρέτηση των δημοτών  μέσω λογισμικού ανοιχτού 

κώδικα (free CMS) ο ΔΟΠΑΠ με μικρό κόστος (25 €) πρόβαλε και οργάνωσε  

δραστηριότητές του και προσέφερε στους ενδιαφερόμενους υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες με μεγάλη εξοικονόμηση πόρων (90%). 
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Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 

Σε ένα δύσκολο, οικονομικά, περιβάλλον υπάρχει η δυνατότητα οι Δημοτικοί Αθλητικοί 

Οργανισμοί να παρέχουν ένα μοντέλο εξυπηρέτησης μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος 

που υπηρετεί τις απαιτήσεις του κάθε πολίτη (Παπαθανασίου & Καρδαράς, 2011). Στόχος 

του κάθε οργανισμού (πρέπει να) είναι να καταφέρει να εκτιμήσει τη χρησιμότητα που δίνουν 

στους πολίτες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να υλοποιήσει εφαρμογές που θα την 

εξυπηρετούν είτε συντονισμένα με την υπόλοιπη Δημόσια Διοίκηση είτε μεμονωμένα. Η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για το σύνολο του δημόσιου 

τομέα και αυτό θα βοηθήσει τόσο στη βελτίωση της εικόνας του, όσο και στη μείωση του 

κόστους λειτουργίας του (Kotler & Lee, 2007). 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ 

 

 Κυπραίος, Γ.,
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 & Πρίντεζης, Γ.

2
  

 
1
 ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου   

2
 Ινστιτούτο Διεθνούς & Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου  

 

Εισαγωγή 
 

Ως «οδηγός βουνού» ορίζεται ο επαγγελματίας που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες για να μπορεί να οδηγεί άτομα σε κάθε μορφής ορεινή 

δραστηριότητα και ειδικά σε τεχνικό πεδίο, όπου απαιτείται η χρήση ορειβατικού εξοπλισμού 

ή ατομικών μέτρων προστασίας. Τέτοιες δραστηριότητες νοούνται οι τεχνικές αναβάσεις σε 

βράχο και πάγο, οι αναβάσεις ορειβατικού σκι, η σπορ αναρρίχηση σε χαμηλά βράχια και η 

διάσχιση φαραγγιών (ΕΟΠΠΕΠ, 2013). Αν και στην Ελλάδα ο όρος «οδηγός βουνού» έχει 

αναφερθεί σε νομικό κείμενο ήδη από το 1937 (ΑΝ 864 / 1937), η εκπαίδευση, η 

επαγγελματική κατάρτιση, αλλά και η πιστοποίηση των προσόντων τους λειτουργούν μέχρι 

και σήμερα κάτω από ένα ασαφές, αναχρονιστικό και ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο. 

  

Σκοπός  
 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη της προβληματικής νομοθετικής κατάστασης 

που επικρατεί σήμερα στη διαδικασία αδειοδότησης του επαγγέλματος του οδηγού βουνού. 

  

Θεωρητική προσέγγιση 
 

Ως αθλητική Ομοσπονδία που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τα αγωνίσματα και 

μόνο που περιλαμβάνει το άθλημα της ορειβασίας και αναρρίχησης (έγγραφο ΓΓΑ, Δ/νση 

Αγωνιστικού Αθλητισμού, Α.Π. 25, 793 / 23.9.13) η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας & 

Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) επιχειρεί να ενεργοποιήσει «φωτογραφικού τύπου» διατάξεις του ΑΝ 

864/1937 (ΦΕΚ 377/τΑ/27.09.1937) και να θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο άσκησης 

(Κανονισμό Επαγγέλματος Οδηγού Βουνού) για το επάγγελμα του οδηγού βουνού. Με αυτό 

τον τρόπο επιχειρεί να αντικαταστήσει ουσιαστικά την Πολιτεία, ασκώντας δημόσια εξουσία, 

συνδέοντας, βέβαια, το δικαίωμά της αυτό με την υποχρεωτική, ιδιωτικής μορφής και 

πολυδάπανη διαδικασία εκπαίδευσης (Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης ΕΟΟΑ) που η 

Ομοσπονδία παρέχει αποκλειστικά στα μέλη της.  

  

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι διατάξεις του ΑΝ 864/1937 (άρθρο 15 παρ. 1 και 2, 

καθώς και άρθρο 19) της περιέχουν εξουσιοδότηση, η οποία θέτει περιορισμούς σε 

συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα όπως αυτά της ιδιωτικής αυτονομίας, του 

δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, της ανάπτυξης της προσωπικότητας, της επιλογής 

επαγγέλματος και της ακώλυτης συμμετοχής στη κοινωνική και οικονομική ζωή 

 

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση ερωτάται αν οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να δικαιολογηθούν στη 

βάση υπέρτερων σκοπών δημόσιου συμφέροντος και αν δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο 

για την επίτευξή τους. Αλλά το Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 5, παρ. 1) προστατεύει την 

ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας όλων των πολιτών, καθώς και τη συμμετοχή τους 

στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Κατά συνέπεια, η επαγγελματική 

ελευθερία και η επιδίωξη βελτίωσης της οικονομικής θέσης με ελεύθερη επιλογή εργασίας 

αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα κάθε πολίτη και οποιαδήποτε αντίθετη 

διάταξη και διάκριση οφείλει να είναι: α) θεσμοθετημένη, β) αναλογική, γ) πρόσφορη και δ) 

αναγκαία (βλ. Παντελής Δέδες, Καταγγελία ενώπιον αρμόδιας επιτροπής Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Αύγουστος 2012). 
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Όμως, ούτε το άρθρο 19 του ΑΝ 864/1937 ορίζει με σαφήνεια τόσο το εύρος των προνομίων 

που παραχωρήθηκαν στην ΕΟΟΑ, όσο και το είδος της συμβατικής σχέσης που τη συνδέει με 

τον παραλήπτη των υπηρεσιών. Στη σημερινή εποχή της «απελευθέρωσης των 

επαγγελμάτων» (ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 

αδικαιολόγητων περιορισμών στη πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», ΦΕΚ 32/τΑ/2011) 

οι επικαλούμενες αναχρονιστικές διατάξεις θα πρέπει να κριθούν αντισυνταγματικές. 

Περιορισμούς στην επαγγελματική δραστηριότητα του πολίτη μόνο το Κράτος μπορεί να 

επιβάλει και μόνον για την άμεση και ευθεία προστασία Δημοσίου Συμφέροντος και μάλιστα 

με πρόσφορα μέσα και τρόπο. Η όλη μεθόδευση της ΕΟΟΑ είναι ένα ακόμη (ξεχασμένο) 

παράδειγμα «κλειστού επαγγέλματος» (Πρίντεζης, 2007).  

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε, η αθλητική Ομοσπονδία είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων 

που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και έχει ως σκοπό την 

καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος σε εθνικό επίπεδο. Λειτουργεί, δε, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αθλητικού νόμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Α.Κ. 76 

επ.) περί σωματείων. Για τον προσδιορισμό της φύσης της αθλητικής Ομοσπονδίας ως 

νομικού προσώπου δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνο το καθεστώς που τη διέπει (το ιδιωτικό 

δίκαιο), αλλά και το ότι αυτή: α) δημιουργείται από συσσωμάτωση ιδιωτών και εκφράζει 

ιδιωτική εξουσία, β)  διαχειρίζεται τον έλεγχο και την εποπτεία ιδιωτών (των σωματείων -

μελών της) και γ) εξυπηρετεί το ιδιωτικό συμφέρον των σωματείων - μελών της για 

αθλητισμό, δηλαδή την ανάπτυξη της ελεύθερης σωματικής καλλιέργειας των ιδιωτικών 

σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της.  

 

Στην εσωτερική της διοίκηση, στις σχέσεις με τα σωματεία-μέλη της και στις σχέσεις που 

διαμορφώνει με τρίτους η ΕΟΟΑ είναι φορέας ιδιωτικού δικαίου και σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υπαγορεύει κανονιστικό πλαίσιο και πρακτικές φορέα άσκησης δημόσιας εξουσίας. 

Εξάλλου, κατά συνταγματική εξουσιοδότηση και στο πλαίσιο της lex sportiva, ο αθλητικός 

νόμος αναγνωρίζει την αθλητική Ομοσπονδία ως την ιεραρχικά ανώτατη αθλητική αρχή στην 

αθλητική έννομη τάξη, μόνο για τα αγωνίσματα για τα οποία αυτή έχει λάβει την κατά τον 

νόμο ειδική αθλητική αναγνώριση (ν.2725/1999, άρθρο 28, παρ.1).  

 

Ως προς την κανονιστική της αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας η 

γενική συνέλευση των μελών της, η συγκρότηση της οποία γίνεται με τις προϋποθέσεις που 

ορίζει ο ν. 2725/1999, άρθρο 24 παρ. 7, ψηφίζει γενικούς ή/και ειδικούς κανονισμούς που 

αφορούν στην οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος και μόνο. 

 

Οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει, καθώς και τα καθήκοντα του επαγγέλματος του 

«οδηγού βουνού», που επιχειρεί η ΕΟΑΑ να θεσμοθετήσει δεν έχουν καμία σχέση με τον 

αθλητισμό. Είναι επάγγελμα αθλητικοφανούς δραστηριότητας, το οποίο εντάσσεται στα 

τουριστικά επαγγέλματα, καθότι ο παραλήπτης - καταναλωτής των υπηρεσιών αυτών δεν 

είναι αθλητής, αλλά οποιοσδήποτε πολίτης ζητά κάποιον να τον οδηγήσει σε δύσβατη 

περιοχή, ή τμήμα βουνού, έναντι οικονομικού αντίτιμου. 

 

Στην αποκλειστική ρυθμιστική αρμοδιότητα του Κράτους υπόκεινται θέματα ελέγχου 

νομιμότητας, έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος, δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 

Ερμηνεύοντας τον αθλητικό νόμο, ο νομοθέτης εξαιρεί από τις γενικές ρυθμιστικές 

αρμοδιότητες του κράτους όχι όλες τις δραστηριότητες, αλλά μόνον «όλα τα θέματα 

οργάνωσης και λειτουργίας του αθλήματος» που διοικεί η ΕΟΟΑ, δηλαδή τα καθαρά 

αθλητικά - αγωνιστικά θέματα των αγωνισμάτων που αυτή εκπροσωπεί. 

  

Σε καμία περίπτωση η διάταξη αυτή του ΑΝ 864 / 1937, άρθρο 19, δεν θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ότι ενέχει νομοθετική εξουσιοδότηση προς την ΕΟΟΑ, ώστε στο πλαίσιο της 

λειτουργίας της να δημιουργεί όργανα και να διαμορφώνει κανόνες υποχρεωτικής 
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συμπεριφοράς και γενικά δεσμευτικούς εκτός των ορίων της κανονιστικής αυτονομίας, η 

οποία της απονέμεται δυνάμει του άρθρου 12 του Συντάγματος (ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι) και εις βάρος του άρθρου 5 του Συντάγματος (αρχή της επαγγελματικής 

ελευθερίας).  

  

Ως εκ τούτου, αποκλείεται παντελώς η νομοθετική εξουσιοδότηση νομικού προσώπου 

ιδιωτικού δικαίου, όπως η εν προκειμένω Ομοσπονδία, προς διοικητική κανονιστική ρύθμιση 

οποιουδήποτε θέματος και μάλιστα σε υποκατάσταση της κατά το Σύνταγμα απαιτούμενης 

ειδικής πρόβλεψης του νόμου.  

 

Επιπρόσθετο νομικό πρόσκομμα γεννάται από διάταξη που έχει ψηφίσει η Γενική Συνέλευση 

της ΕΟΟΑ, όπου ένας ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει τον τίτλο του Οδηγού Βουνού, 

πέραν από την υποχρεωτική εκπαίδευση που πρέπει να παρακολουθήσει σε ιδιωτικές σχολές 

εκπαίδευσης που αποκλειστικά αυτή οργανώνει (επί αμοιβή), οφείλει να εγγραφεί 

υποχρεωτικά μέλος αθλητικού σωματείου που ανήκει στο δυναμικό των σωματείων - μελών 

της ΕΟΟΑ (σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 12 του Συντάγματος).  

 

Ο πρόσφατος νόμος 3919/2011 (Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, ΦΕΚ 32/τΑ/2011), 

ισχυροποιεί την κατά το άρθρο 5, παρ. 1 του Συντάγματος αρχή επαγγελματικής ελευθερίας, 

περιορίζοντας τα καθήκοντα της Διοίκησης στον έλεγχο των προϋποθέσεων για την άσκηση 

των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων και μόνο επί των αναγγελιών άσκησης αυτών. 

Η ισχύς της αρχής της επαγγελματικής ελευθερίας ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την παρ. 

16 του άρθρου 67Β του ν.4038/2012 (γν. ως μεσοπρόθεσμο ΦΕΚ 14/τΑ/2012) που καταργεί 

διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους που αντιβαίνουν στα 

προβλεπόμενα της αρχής της επαγγελματικής ελευθερίας.  

 

Την απόφαση κύρωσης Κανονισμού Επαγγέλματος Οδηγού Βουνού, της Γενικής Συνέλευσης 

της ΕΟΟΑ, ακυρώνει πρωτόδικα η 5860/2013 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

  

Συμπεράσματα 
 

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω πρόβλεψη του νόμου 

με τη μορφή εξουσιοδότησης προς την ΕΟΟΑ, περιορίζεται στη χορήγηση στην Ομοσπονδία 

του δικαιώματος να χορηγεί άδειες για τους οδηγούς βουνού, ενώ σε καμία περίπτωση δεν 

της δίνει το δικαίωμα να θεσπίζει κανονισμό που να ρυθμίζει το επάγγελμα του οδηγού 

βουνού, να θέτει όρους και προϋποθέσεις σε τρίτους ενδιαφερόμενους για την είσοδο και την 

άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος, ή να καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των 

οδηγών βουνού. Αυτό το δικαίωμα το έχουν μόνο τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.  
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Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 

 

Δρίβας, Α., Τημπέλης, Ν., & Ασημακόπουλος, Η.  

 

ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ 

 

Εισαγωγή 

 

Η οικονομική ύφεση σε ένα κράτος μπορεί να επηρεάσει, έμμεσα ή άμεσα, αρκετές από τις 

λειτουργίες του. Στην περίπτωση της χώρας μας, στον τομέα της αθλητικής αναψυχής και 

γενικότερα της άσκησης με οποιονδήποτε τρόπο, δεν έχει βρεθεί κάποια πηγή που να 

αναφέρεται στο πως η οικονομική κρίση μπορεί να έχει επηρεάσει τον Έλληνα πολίτη στο 

κομμάτι αυτό.  

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει εάν η άσκηση του Έλληνα πολίτη κατά 

την τελευταία 5ετία (2008 – 2013) επηρεάστηκε από την οικονομική ύφεση της χώρας. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 102 αθλούμενοι σε ιδιωτικούς φορείς αθλητικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίοι ήταν 25+ χρονών και αθλούνταν περισσότερα από 8 χρόνια. Οι 

συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τον προαιρετικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους και την 

ανωνυμία των ερωτηματολογίων. 

  

Όργανο μέτρησης: Το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε είχε δημογραφικές ερωτήσεις, όπως 

η ηλικία των αθλούμενων, η οικονομική και η οικογενειακή τους κατάσταση. Επίσης, 

ρωτήθηκαν για τη θέση που έχει η επί πληρωμή άθληση στη ζωή τους και κατά πόσο το 

θεωρούν ανάγκη ή πολυτέλεια. Τέλος, κλήθηκαν να απαντήσουν αν θεωρούν πως η 

οικονομική ύφεση στη χώρα μας έχει επηρεάσει τις οικονομικές απαιτήσεις, αλλά και την 

ποιότητα των υπηρεσιών των φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες άθλησης. 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (50%) 

θεωρούσαν την οικονομική τους κατάσταση μέτρια, ενώ το 42.1% την χαρακτήριζε καλή, ή 

πολύ καλή. Με δεδομένη την οικονομική ύφεση της χώρας εντύπωση προκάλεσαν το χαμηλό 

ποσοστό (7.8%) εκείνων που πίστευαν πως οικονομικά βρισκόντουσαν σε κακή ή πολύ κακή 

κατάσταση. Παρόλα αυτά, όπως αναμενόταν, το εισόδημα των μισών πολιτών, έχει μειωθεί 

την τελευταία πενταετία, ενώ το 28.4% το αύξησε και το 22.5% το διατήρησε σταθερό. 

 

Το 86.2% δήλωσαν πρόθυμοι να μειώσουν τα έξοδά τους από κάποιον άλλο τομέα 

προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούνται επί πληρωμή. Από αυτούς, το 60.8% δήλωσαν ότι 

είτε αύξησαν τα χρήματα που δαπανούν για άσκηση, είτε τα διατήρησαν στα προηγούμενα 

επίπεδα, ενώ το 39.2% δήλωσαν ότι τα μείωσαν. Το 74.5% εκτίμησαν πως οι φορείς που 

προσφέρουν υπηρεσίες άσκησης έχουν μειώσει τις οικονομικές απαιτήσεις τους, ταυτόχρονα, 

όμως, το 75.4% θεωρεί πως η ποιότητα παροχής υπηρεσιών μειώθηκε ή παρέμεινε στάσιμη. 

Παρόλα αυτά, μόλις το 13.7% θα πήγαινε σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών άσκησης 

προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα. 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού μειώθηκαν οι οικονομικές απολαβές και 
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αυτό με τη σειρά του μείωσε τα έξοδά του για άσκηση, ή τα διατήρησε σταθερά και μόνον 

ένα μικρό ποσοστό τα αύξησε. Επίσης, παρατηρήθηκε πως, παρόλο που οι φορείς που 

προσφέρουν αθλητικές υπηρεσίες μείωσαν σημαντικά τις οικονομικές τους απαιτήσεις, η 

ποιότητα των υπηρεσιών τους παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο και σε λίγες περιπτώσεις 

βελτιώθηκε. Ολοκληρώνοντας, σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα αποτελεί 

το ότι οι Έλληνες δεν μείωσαν τα έξοδά τους για άθληση – άσκηση, ενώ οι περισσότεροι θα 

μείωναν τα έξοδα τους σε άλλους τομείς για να συνεχίσουν να ασκούνται. Το γενικό 

συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως οι αθλητικοί οργανισμοί δεν έχουν επηρεαστεί 

αρνητικά από την κρίση στον τομέα της ποιότητας και πως, ταυτόχρονα, οι έλληνες πολίτες 

δεν δείχνουν διάθεση να σταματήσουν να αθλούνται.  
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