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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Ενότητα 1: Ολυµπιακοί Αγώνες 
 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΙ∆ΝΕΪ 2000: Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΟΥΑΛΙΑΣ (NΝΟ)     
Θαµνόπουλος, Ι., Χαβιάρα, Α., Χριστοδουλάτου, Μ., Τσιάλλας, Π. & Παναγιωτακοπούλου, Π. 

 
 
 
 
5 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ  
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
Σαλέπη, Π. 

 
 
7 

Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004 
Τσιγγίλης, Ν., Κουστέλιου, Ι., Γραµµατικόπουλος, Β. & Κουστέλιος, Α. 

 
 
9 

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
Βασιλικού, Χ. 

 
 
12 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ  
ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Γρηγοράκη, Μ. 

 
 
 
13 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΘΟΥΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ 2000 
Μιχελάκης, Μ. 

 
 
15 

 
Ενότητα 2: Επαγγελµατικός – ερασιτεχνικός αθλητισµός 

 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  
Μαργαρίτης, Η., Μοσκόφογλου, Ε., Μπεµπέτσος, Ε. & Θεοδωράκης, Ν. 

 
 
 
 
17 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ 
Τόλκα, Β. & Τζέτζης, Γ. 

 
 
 
19 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΑΡΚΑΣ (BRAND EXTENSION): ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΑ  ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
Αναγνώστου, Μ. 

 
 
23 

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΧΟΡΗΓΩΝ 
Αντωνιάδου, Σ. & Νικολαϊδης, ∆.  

 
 
26 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 
Τζέτζης, Γ. & Τάχης, Σ. 

 
 
29 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ  
ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
Τάχης, Σ. & Τζέτζης, Γ. 

 
 
30 

ΑΠΟ ΤΟ LICENSE FEE ΕΩΣ ΤΟ DIGITAL VIRTUAL PUBLICITY:  
ΤΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
Γαργαλιάνος, Σ 

 
 
 
31 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ 
(BADMINTON) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004 
Μαυρίδης, Θ., Ξουργιάς, Ι., Παπαθανασίου, Ι. & Αντωνίου, Π. 
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Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ  
Κριεµάδης, Θ., Puronaho, Κ. & Emery, Ρ. 

 
 
36 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΣ 
∆ράκου, Α., Τζέτζης, γ., Αναγνώστου, Μ. & Κιουµουρτζόγλου, Ε. 

 
 
39 

 
Ενότητα 3: Αναψυχή – Γυµναστήρια – Προγράµµατα ΑγΟ 

 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ   
Γκιουζελιάν, Π., Θεοδωράκης, Ν., Κώστα, Γ. & Γαργαλιάνος, ∆. 

 
 
 
 
42 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ      
Κούλη, Ε., Καµπίτσης, Χ. & Θεοδωράκης, Ν. 

 
 
45 

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
Κάκκος, Β. & Σταύρου, Ν. 

 
48 

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
Μασµανίδης, Θ., Κουστέλιου, Ι., Τσιγγίλης, Ν. & Κουστέλιος, Α. 

 
 
 
52 

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
Σταύρου, Ν. & Κάκκος, Β. 

 
 
55 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΟΤΑ 
Γραµµατικόπουλος, Β., Τσιγγίλης, Ν. & Κουστέλιος, Α. 

 
 
59 

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
Θεοδώρου, Ε. 

 
 
62 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ (ΑΝΙΜΑΤΕΡ) ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
Καρατζέτζου, Ζ., Γλυνιά, Ε. & Κώστα, Γ. 

 
 
65 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΧΩΡΕΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 
Όκκας, Σ. & Βεϊνόγλου, Ν. 

 
 
 
68 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1998 – 2002 
Ρουσσέτη, Μ. & Χατζηγιάννη, Ε. 

 
 
72 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τοσουνίδης, Α. & Ζαρώτης, Γ. 

 
 
76 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
Χατζηγιάννη, Ε., Ρουσσέτη, Μ. & Τζέτζης, Γ. 

 
 
 
78 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ: ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Ευθυµίου, Ν. & Καδόγλου, Ν. 

 
 
80 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟ∆Ο 
Κοντζιά, Μ., Τριγώνης, Χ. & Τζέτζης, Γ. 

 
 
81 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  
ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ 6-10 ΧΡΟΝΩΝ 
Τριγώνης, Χ., Κοντζιά, Μ. & Τζέτζης, Γ. 

 
 
82 

 
Ενότητα 4: ∆ιάφορα θέµατα 

 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  
Βεϊνόγλου, Ν. & Όκκας, Σ. 

 
 
 
 
 
83 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΤΟΥ 20ου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΥ  
Σπυρόπουλος, Σ. & Γαργαλιάνος, ∆. 

 
 
 
86 

ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡ: ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
Νικολαϊδης, Β., Τζέτζης, Γ. & Αντωνιάδου, Σ. 

 
89 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Παπαγεωργίου, Π., Μαυροµάτης, Γ. & Κώστα, Γ. 

 
 
92 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MINI ΜΠΑΣΚΕΤ  
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Παπαδόπουλος, ∆. 

 
 
96 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ 
ΕΝΟΣ ΚΑΤΑ∆ΥΤΗ 
Μπούρου, Σ. & Γκέσιου, Α. 

 
 
100 

GOALBALL: ΕΝΑ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΟΡΑΣΗΣ 
Ανάστος, Α. 

 
 
101 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
Ξουργιάς, Ι., Μαυρίδης, Θ. & Χαραλαµπίδου, Σ. 

 
 
102 

 
Στρογγυλές τράπεζες 

 
107 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΙ∆ΝΕΪ 2000:  

Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΟΥΑΛΙΑΣ (NΝΟ) 
 
Θαµνόπουλος, Ι., Χαβιάρα, Α., Χριστοδουλάτου, Μ., Τσιάλλας, Π. & Παναγιωτακοπούλου, Π.  
University of Technology Sydney 
 

Εισαγωγή 
 
Από άποψη έκτασης και σηµασίας, οι Ολυµπιακοί Αγώνες (ΟΑ) είναι το µεγαλύτερο, γεγονός που 
οργανώνεται σε καιρό ειρήνης στη σύγχρονη εποχή. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο και πολύπλοκο 
γεγονός που είναι µεν κατά βάση αθλητικό, αλλά ταυτόχρονα είναι κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, 
µε εµφανείς προεκτάσεις και επιδράσεις στον οικονοµικό τοµέα και στο περιβάλλον. ∆ηλαδή επιδρά 
και επηρεάζει το σύνολο των λειτουργιών της διοργανώτριας πόλης, ή και της χώρας ολόκληρης όταν 
το µέγεθός της είναι σχετικά µικρό. Ως εκ τούτου, η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών 
Αγώνων (ΟΕΟΑ) που αναλαµβάνει τη διοργάνωση των Αγώνων δεν είναι δυνατόν να οργανώσει και 
να υλοποιήσει επιτυχώς όλες τις δράσεις που σχετίζονται µε αυτούς χωρίς τη συµβολή της πολιτείας 
και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και των ίδιων των πολιτών.  
 

Σκοποί της έρευνας 
 
Σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) η καταγραφή της συµµετοχής των ∆ήµων και των τοπικών 
κοινωνιών της πολιτείας της NΝΟ στους ΟΑ του Σίδνεϊ το 2000, β) η αναζήτηση των κινήτρων τους 
για τη συµετοχή αυτή, γ) η ανάλυση της συνεισφοράς τους στην επιτυχία της διοργάνωσης των 
Αγώνων και δ) η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από τους ∆ήµους µέλη της, Τοπικής Ένωσης 
∆ήµων & Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (ΤΕ∆ΚΝΑ (για λογαριασµό της οποίας πραγµατοποιήθηκε), 
ώστε να προετοιµαστούν κατάλληλα και να οργανώσουν τη δική τους δράση για να καταστήσουν τη 
συµµετοχή και τη συνεισφορά τους στους ΟΑ της Αθήνας το 2004 σηµαντική και επιτυχηµένη όχι 
µόνο για τη διοργάνωση, αλλά και για την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. 
 
Μεθοδολογία 
 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην Αυστραλία, το διάστηµα µεταξύ Νοεµβρίου 1999 – Οκτωβρίου 
2000 και περιελάµβανε βιβλιογραφική ανασκόπηση, ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις και προσωπική 
παρατήρηση.  
 
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιλάµβανε τη µελέτη: α) φακέλων της ΟΕΟΑ του Σίδνεϊ, οι οποίοι 
αφορούσαν στους ∆ήµους της ΝΝΟ και περιείχαν στατιστικά στοιχεία, δηµογραφικά στοιχεία και 
πληροφορίες για τις υποδοµές (αθλητικές και άλλες) των ∆ήµων, β) δηµοσιευµάτων του 
Αυστραλιανού Τύπου σχετικά µε τις Ολυµπιακές δραστηριότητες των ∆ήµων, γ) εσωτερικών 
κειµένων των 2 διευθύνσεων της ΟΕΟΑ που ασχολούνταν µε τις σχέσεις και τη συνεργασία µεταξύ 
των ∆ήµων και την ΟΕΟΑ (Government Relations & Communication and Community Relations), δ) 
σχετικών άρθρων από τη βιβλιοθήκη του UTS, ε) εκδόσεων των ίδιων των ∆ήµων (εφηµερίδων, 
περιοδικών, newsletters) και στ) των ιστοσελίδων των ∆ήµων. 
 
Tα ερωτηµατολόγια περιλάµβαναν κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις και δόθηκαν σε όλους τους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της Πολιτείας της ΝΝΟ (177), από τους οποίους 
ανταποκρίθηκαν οι 65 (37%).  
 
Οι συνεντεύξεις (4) έγιναν µε δήµαρχους και γενικούς διευθυντές µεγάλων ∆ήµων της περιοχής του 
Σίδνεϊ, που επελέγησαν µε κριτήρια: α) το µέγεθός τους, β) την ύπαρξη Ολυµπιακών εγκαταστάσεων 
στη περιοχή δικαιοδοσίας τους και γ) τη γενικότερη συµµετοχή τους στα Ολυµπιακά δρώµενα. Η 
έρευνα ολοκληρώθηκε µε βιβλιογραφική µελέτη των επιχειρησιακών σχεδίων των παραπάνω ∆ήµων 
και µε προσωπική παρατήρηση. 
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Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 77% των ∆ήµων του Σίδνεϊ είχε ενεργητική συµµετοχή στους ΟΑ. Οι 
σπουδαιότερες δραστηριότητες που ανέπτυξαν σχετιζόταν µε την Προ-Ολυµπιακή προετοιµασία των 
αθλητών, τις εκδηλώσεις για την Ολυµπιακή Λαµπαδηδροµία, το µάρκετινγκ και τις διαφηµίσεις, την 
οικονοµική ανάπτυξη, τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, τα κοινωνικά προγράµµατα 
(εθελοντισµός, φιλοξενία, αδελφοποίηση πόλεων), τις περιβαλλοντικές δράσεις και τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα.  
 
Το 96% των ∆ήµων που ενεπλάκησαν δήλωσαν ότι είχαν συνεργασία µε την ΟΕΟΑ, το επίπεδο της 
οποίας χαρακτήρισαν πολύ καλό, ενώ το 54% δήλωσαν ότι είχαν εξασφαλίσει κάποια µορφή χορηγίας 
για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Οι σηµαντικότεροι λόγοι για την εµπλοκή των ∆ήµων 
(µε σειρά σηµαντικότητας), ήταν η βελτίωση: α) της δηµόσιας εικόνας τους (82%) β) του βιοτικού 
επιπέδου των πολιτών τους (52%) και γ) της υπάρχουσας υποδοµής (50%), ενώ λιγότερο σηµαντικός 
παράγοντας θεωρήθηκε η αποκόµιση κέρδους (38%). Οι ∆ήµοι δεν ανέµεναν να δηµιουργηθούν  
ιδιαίτερα προβλήµατα κατά τη διάρκεια των Αγώνων στους τοµείς της καθαριότητας (8% ναι - 72% 
όχι), της διαµονής - φιλοξενίας (14% ναι – 66% όχι) και της στάθµευσης (26% ναι – 54% όχι), ενώ 
προβληµατίστηκαν µόνο για το κυκλοφοριακό (52% ναι – 30% όχι).  
 
Η συµβολή των ∆ήµων στους τοµείς του εθελοντισµού, της φιλοξενίας και υποδοχής των αθλητών, 
αλλά και των επισκεπτών, της διοργάνωσης εκδηλώσεων για τη Λαµπαδηδροµία ήταν 
σηµαντικότατη, επιτυχηµένη και αναγνωρίστηκε από όλους. 
 

Συµπεράσµατα 
 
Η συµµετοχή των ∆ήµων της ΝΝΟ ήταν καλά σχεδιασµένη και οργανωµένη και κρίθηκε ως απόλυτα 
επιτυχηµένη, συµβάλλοντας αποφασιστικά τόσο στην επιτυχία των Αγώνων, όσο και στην ανάπτυξη 
της ίδιας της περιοχής, αφήνοντας µια µεγάλη κληρονοµιά στην πόλη του Σίδνεϊ σε όλους σχεδόν 
τους τοµείς. 
 
Βιβλιογραφία 
 
Beikoff, K. (2000). Where you can see the Olympians. The Daily Telegraph, June 13: 4. 
Bankstown, City Council. (1999). Bankstown Olympic Strategy. Final Report. 
Blacktown, City Council. (1997). Annual Report. 
Liverpool, City Council. (1999). Liverpool Olympic Strategy. 

Sydney, City Council. (1997). Central Sydney Development Control Plan. 
Sydney Organising Committee For The Olympic Games. (1999). Communications - Government 

Relations - Local Government. City Councils of Sydney, Liverpool, Parrammatta, Penrith, 
Bankstown, Blacktown, Ryde. 

 
∆ικτυακοί τόποι 
 
www.bankstowncity.nsw.gov.au 
www.nsw.gov.au 
www.cityofsydney.nsw.gov.au 
www.penrithcity.nsw.gov.au 
www.blacktown.nsw.gov.au 
www.parracity.nsw.gov.au 
www.liverpool.nsw.gov.au 
www.ryde.nsw.gov.au 
www.newcastle.nsw.gov.au 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ:  
ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

 
Σαλέπη, Π. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Στο διεθνές Ολυµπιακό Κίνηµα υπάρχει ένας αξιόλογος αριθµός εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, όπως 
είναι οι Εθνικές Ολυµπιακές Ακαδηµίες (ΕθνΟΑ), τα Κέντρα Ολυµπιακών Σπουδών (ΚΟΣ), διάφορα 
εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που υπάγονται σε πανεπιστήµια, κλπ., τα οποία παρέχουν Ολυµπιακή 
Εκπαίδευση. Υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (∆ΟΕ) βρίσκονται η ∆ιεθνής 
Ολυµπιακή Ακαδηµία (∆ΟΑ) και το ΚΟΣ του Ολυµπιακού Μουσείου της Λωζάννης.  
 

Σκοπός της εργασίας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ερευνήσει: α) τον εκπαιδευτικό ρόλο της ∆ΟΑ και του ΚΟΣ 
σε ό,τι αφορά στην Ολυµπιακή Εκπαίδευση και στη δυνατότητά τους για έρευνα, β) τις σχέσεις 
µεταξύ των 2 ιδρυµάτων και γ) τη θέση τους στο Ολυµπιακό Κίνηµα. 
 
Μεθοδολογία 
 
Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας συλλέχθηκαν πρωτογενείς πληροφορίες µε τη µέθοδο της 
µη κατευθυνόµενης συνέντευξης από άτοµα που σχετίζονται µε τα 2 ιδρύµατα (πρόεδρος, 
κοσµήτορας και αντιπρόεδρος της ∆ΟΑ, υπεύθυνη εξωτερικών σχέσεων του ΚΟΣ), καθώς και από 
άτοµα ανεξάρτητα από τα υπό εξέταση εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, αλλά που σχετίζονται άµεσα µε το 
Ολυµπιακό Κίνηµα, όπως είναι ο κ. Pere Miro (∆ιευθυντής της Ολυµπιακής Αλληλεγγύης), ο κ. Sam 
Ramsamy (Μέλος ∆ΟΕ για τη Νότια Αφρική) και ο ∆ρ. Holger Preuss (αναλυτής οικονοµικών 
θεµάτων των Ολυµπιακών Αγώνων). Όλες οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν σε 
κείµενο. Επίσης χρησιµοποιήθηακν και δευτερογενείς πληροφορίες από σχετικά άρθρα, ετήσιες 
αναφορές, ενηµερωτικά φυλλάδια και διάφορα άλλα έγγραφα. 
 
Το θεωρητικό µοντέλο όπου στηρίζεται η παρούσα έρευνα είναι η διαδικασία του στρατηγικού 
σχεδιασµού για δηµόσιους και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς του Bryson (1993), η οποία 
αποτελείται από 8 βήµατα. Από την ανάλυση των στοιχείων δηµιουργήθηκαν µεταβλητές που να 
συµπίπτουν µε τα στάδια του µοντέλου αυτού. Οι απόψεις όσων συµµετείχαν στις συνεντεύξεις 
ταξινοµήθηκαν σε ευρύτερα πλαίσια αναφοράς. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν το 2001. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν ότι τόσο η ∆ΟΑ όσο και το ΚΟΣ αποτελούν µοναδικά εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα µέσα στο Ολυµπιακό Κίνηµα, µε συµπληρωµατικούς, αλλά όχι ταυτόσηµους στόχους και 
δραστηριότητες. Η ∆ΟΕ διατηρεί πολύ καλές σχέσεις και µε τα 2 Ιδρύµατα.  
 
Η ∆ΟΑ είναι ένα εκπαιδευτικό Ίδρυµα, οι δραστηριότητες του οποίου επικεντρώνονται στις ετήσιες 
διεθνείς συνόδους, το ετήσιο ∆ιεθνές Μεταπτυχιακό Σεµινάριο Ολυµπιακών Σπουδών, τα συνέδρια 
και διάφορες άλλες συναντήσεις. Κάθε χρόνο οργανώνει µια σειρά από διεθνή εκπαιδευτικά 
σεµινάρια και συνόδους και αποτελεί τόπο συνάντησης φοιτητών, Ολυµπιονικών, ερευνητών του 
Ολυµπιακού Κινήµατος, ακαδηµαϊκών, µελών της ∆ΟΕ, µελών των ∆ιεθνών Οµοσπονδιών, κλπ. Τα 
µειονεκτήµατά της είναι η έλλειψη οικονοµικών πόρων, η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, 
καθώς και το γεγονός ότι το έργο της περιορίζεται στη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών.   
 
Το ΚΟΣ είναι βασικά ένα ερευνητικό κέντρο. Τα πλεονεκτήµατά του είναι η βιβλιοθήκη (όπου 
υπάρχουν τα αρχεία της ∆ΟΕ), το τµήµα ήχου και εικόνας, το τµήµα τεκµηρίωσης, το εξειδικευµένο 
προσωπικό του, το γεγονός ότι βρίσκεται στην Ολυµπιακή πρωτεύουσα και το γεγονός ότι λειτουργεί 
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όλο το χρόνο. Το κύριο µειονέκτηµά του είναι ότι λόγω τοποθεσίας δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σε 
αυτό, γεγονός που δεν επιτρέπει σε πολλούς ερευνητές να το επισκεφτούν. 

 
Βιβλιογραφία 
 
Bauer, M. & Gaskell, G. (2000). Qualitative researching. London, Sage Publications.  
Boynd, K.B. & Reuning, E. (1998). Research notes and communicators. a measurement model of 

strategic planning. Strategic Management Journal, 19: 181-192.  
Bryman, A. (2001). Social research methods. UK, Oxford University Press. 
Bryson, J.M. (1993). A strategic planning process for public and non-profit organizations. Oxford: 

Pergamon Press. 
Durantez, C. (1999). The Olympic Academy today. Olympic Review, 28: August- September. 
Huczynski, A. & Buchanan, D. (2001). Organizational behaviour: an introductory text. 4th edition, 

London, Prentice Hall. 
IOC. (1994). IOC – 100 years, II. 
Olympic Museum Study Centre. (2000). Annual report. Lausanne, Switzerland. 
The International Olympic Academy. (2000). Ancient Olympia. Greece. 
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ 2004 

 
Τσιγγίλης, Ν., Κουστέλιου, Ι., Γραµµατικόπουλος, Β. & Κουστέλιος, Α. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορα µοντέλα για την κατανόηση των στάσεων, από τα οποία η 
πλειονότητα των ερευνητών φαίνεται να υιοθετεί και να εφαρµόζει το Μοντέλο της Σχεδιασµένης 
Συµπεριφοράς (ΜΣΣ) (Ajzen, 1988; Ajzen & Madden, 1986), σύµφωνα µε το οποίο η συµπεριφορά 
µπορεί να προβλεφθεί από την πρόθεση για εκτέλεσή της. Με τη σειρά της, η διαµόρφωση της 
πρόθεσης επηρεάζεται βασικά από 3 παράγοντες: α) τις στάσεις προς τη συµπεριφορά, β) το 
κοινωνικό πρότυπο (την κοινωνική πίεση από σηµαντικούς άλλους που δέχεται το άτοµο για την 
εκτέλεση της συµπεριφοράς) και γ) τον αντιλαµβανόµενο έλεγχο της συµπεριφοράς (τον έλεγχο που 
έχει το άτοµο για την εκτέλεση της συµπεριφοράς). Ο Ajzen (1988), επισήµανε ότι µία σειρά από 
µεταβλητές (π.χ., ατοµικές διαφορές, προσωπικά χαρακτηριστικά, γνώση, πληροφορίες, κλπ.) 
µπορούν να έχουν επίδραση στην ακρίβεια της πρόβλεψης της συµπεριφοράς.   
 
Το ΜΣΣ έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς για τη µελέτη διάφορων συµπεριφορών, µερικές από τις οποίες 
είναι η συµµετοχή σε φυσικές δραστηριότητες (Dzewaltowski, Noble & Shaw, 1990; Theodorakis, 
1994), η χαµηλή σε λιπαρά δίαιτα (Armitage & Conner, 1999) και η εθελοντική προσφορά αίµατος 
(Giles & Cairns, 1995), αλλά όχι επαρκώς για την εφαρµογή του στον εθελοντισµό σε αθλητικές 
διοργανώσεις.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει τη συνεισφορά του ΜΣΣ στην πρόβλεψη της 
πρόθεσης για εθελοντική προσφορά εργασίας στους Ολυµπιακούς Αγώνες (OA) του 2004.  

   

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 118 φοιτητές και 187 φοιτήτριες, από τους οποίους 147 φοιτούσαν 
στα ΤΕΦΑΑ Τρικάλων και Κοµοτηνής (ηλικίας 21.2 ±1.45 ετών), ενώ 158 στο Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας ηλικίας (21.06 ±1.76 ετών). 
 
Όργανα µέτρησης: Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν ειδικά σχεδιασµένα 
ερωτηµατολόγια. Οι στάσεις των φοιτητών/τριών για εθελοντική προσφορά µετρήθηκαν µε την 
ερώτηση «Για µένα το να προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες µου στους ΟΑ τους 2004 για 12 ηµέρες 
επί 8 ώρες την ηµέρα είναι:....» Οι απαντήσεις δίνονταν σε 6 αντίθετα επίθετα (καλό - κακό, έξυπνο - 
ανόητο, ξεκούραστο - κουραστικό, ελκυστικό - απωθητικό, ευχάριστο - δυσάρεστο, χρήσιµο - 
άχρηστο) (α = .86). Η µεταβλητή Κοινωνικό Πρότυπο µετρήθηκε µε τη χρήση 3 ερωτήσεων. Οι 
απαντήσεις των ερωτήσεων αυτών πολλαπλασιάστηκαν µε την ερωτήση για την παρακίνηση προς 
συµµόρφωση µε το κοινωνικό πρότυπο. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς µετρήθηκε µε 3 
ερωτήσεις (π.χ., «Για µένα το να προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες µου στους ΟΑ τους 2004 για 12 
ηµέρες επί 8 ώρες την ηµέρα είναι: πολύ εύκολο έως πολύ δύσκολο» (α = .91). Η πρόθεση για 
εθελοντική προσφορά στους ΟΑ υπολογίστηκε από τη µέση τιµή των απαντήσεων σε 3 ερωτήσεις 
(π.χ., «Είµαι αποφασισµένος να προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες µου στους ΟΑ του 2004 για 12 
ηµέρες επί 8 ώρες την ηµέρα») (α = .95). Όλες οι απαντήσεις δίνονταν σε 7βάθµια κλίµακα τύπου 
Likert. 
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Αποτελέσµατα 
 
Η ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης χρησιµοποιήθηκε για την πρόβλεψη της πρόθεσης για 
εθελοντική προσφορά στους ΟA του 2004, από τις µεταβλητές Στάσεις, Κοινωνικό Πρότυπο, 
Αντιλαµβανόµενος Έλεγχος Συµπεριφοράς (ΑΕΣ). Σύµφωνα µε τους Ajzen & Madden (1986), για 
την πρόβλεψη της πρόθεσης για εθελοντική προσφορά εργασίας οι µεταβλητές Στάσεις ως προς την 
εθελοντική προσφορά εργασίας και Κοινωνικό Πρότυπο εισήχθηκαν πρώτες και ακολούθησε ο ΑΕΣ. 
Η ίδια ανάλυση επαναλήφθηκε ξεχωριστά για τα 2 φύλα, την εµπειρία σε εθελοντική δραστηριότητα 
και την ειδικότητα των φοιτητών. 
 
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ιεραρχικής ανάλυσης παλινδρόµησης. Οι 
τυποποιηµένοι συντελεστές παλινδρόµησης φαίνεται να έχουν παρόµοιες τιµές για όλες τις 
µεταβλητές του ΜΣΣ. Η µεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στον ΑΕΣ ανάµεσα στους άνδρες (.71) και 
τις γυναίκες (.62). Το ποσοστό πρόβλεψης της πρόθεσης για εθελοντική προσφορά στους ΟA 
κυµαίνεται από .71 έως .81. Η µεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται ανάµεσα στους φοιτητές µε 
προηγούµενη εθελοντική προσφορά σε διάφορες οργανώσεις και στους φοιτητές χωρίς καµία 
προηγούµενη εθελοντική προφορά. 

 
 Πίνακας 1. Τυποποιηµένοι συντελεστές παλινδρόµησης, συντελεστές συσχέτισης και γενικευµένοι    
   συντελεστές συσχέτισης 
 
 Αριθµός 

δείγµατος 
Στάσεις προς  

τον εθελοντισµό 
Κοινωνικό 
Πρότυπο 

ΑΕΣ Πρόθεση για 
εθελοντισµό 

R 

Πρόθεση για 
εθελοντισµό 

R2 

ΜΣΣ 305 .27* .06 .66* .88 .78 
       

Άνδρες 118 .24* .02 .71* .89 .79 
Γυναίκες 187 .30* .07 .62* .87 .75 

       
Εθελοντής 149 .25* .08 .67* .90 .81 

Μη 
εθελοντής 

156 .30* .03 .62* .85 .71 

       
ΤΕΦΑΑ 147 .25* .08 .67* .84 .71 

Παν. 
Μακεδον. 

158 .33* .02 .65* .85 .73 

* p < .01 
 
Συζήτηση 
 
Από την ανάλυση των δεδοµένων φάνηκε ότι οι 3 µεταβλητές του ΜΣΣ εξηγούν ένα αρκετά µεγάλο 
ποσοστό της διακύµανσης της πρόθεσης των φοιτητών για προσφορά εθελοντικής εργασίας. Τα 
αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε προηγούµενες έρευνες, αφού επιβεβαιώνουν τη χρησιµότητα του 
µοντέλου στη µελέτη των στάσεων και παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για την εφαρµογή του στη µελέτη 
του εθελοντισµού. Οι φοιτητές φαίνεται να αντιλαµβάνονται ότι υπάρχουν λιγότερα εµπόδια για τη 
συµµετοχή τους ως εθελοντές στους ΟΑ σε σχέση µε τις φοιτήτριες. Η µεγάλη διαφορά στην 
πρόβλεψη της πρόθεσης για εθελοντισµό µεταξύ των φοιτητών που υπήρξαν στο παρελθόν εθελοντές 
σε διάφορες δραστηριότητες και οργανώσεις και αυτών που δεν είχαν καµία εµπειρία στον 
εθελοντισµό δείχνει ότι η προηγούµενη εµπειρία ως εθελοντής είναι µία σηµαντική παράµετρος που 
επηρεάζει την πρόθεση των φοιτητών για προσφορά εθελοντικής εργασίας στους ΟΑ του 2004.  
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Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ:  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 
Βασιλικού, Χ. 
Oργανωτική Eπιτροπή Oλυµπιακών Aγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 
 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες (ΟΑ) θεωρούνται το µεγαλύτερο και σηµαντικότερο αθλητικό, αλλά συνάµα 
πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονοµικό γεγονός του πλανήτη. Πρόκειται για τη διοργάνωση που 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του κόσµου και προσελκύει την υψηλότερη τηλεθέαση. Η πόλη 
που αναλαµβάνει τη διοργάνωση των Αγώνων αναλαµβάνει πολλές ευθύνες, αλλά ταυτόχρονα 
δηµιουργούνται γι’ αυτήν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης. Μία τέτοια (ευθύνη και ευκαιρία) είναι η 
υποδοχή των µελών της Ολυµπιακής Οικογένειας –αθλητές, συνοδούς, κριτές, εκπρόσωπους των 
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), χορηγούς, εκπρόσωπους της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής 
(∆ΟΕ) και των Εθνικών Ολυµπιακών Επιτροπών (ΕΟΕ), επίσηµους κρατών, καθώς και θεατές από 
όλο τον κόσµο. Αυτή η ξαφνική και βραχυχρόνια αύξηση του πληθυσµού της πόλης επηρεάζει 
πολλούς τοµείς της κοινωνίας της, ο σηµαντικότερος από τους οποίους είναι η φιλοξενία - διαµονή. 
 
Συνήθως, µια πόλη διαθέτει αρκετά καταλύµατα για να καλύψει τις ανάγκες του µόνιµου πληθυσµού 
και του τουρισµού, τα οποία, όµως, δεν επαρκούν για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών των ΟΑ. 
Εποµένως, η διοργανώτρια πόλη καλείται να επιλέξει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στα δικά της 
δεδοµένα. Οι πιο συνήθεις εναλλακτικές λύσεις για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης είναι η 
κατασκευή νέων ξενοδοχείων, η χρήση κρουαζιερόπλοιων (όπου είναι εφικτό) και η εφαρµογή 
προγραµµάτων ενοικίασης ιδιωτικών κατοικιών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες  οι λύσεις αυτές δεν 
επαρκούν, ενδέχεται να προκριθεί ως λύση η δηµιουργία και η λειτουργία κάποιου «Χωριού», το 
οποίο απευθύνεται σε µια συγκεκριµένη κατηγορία ανθρώπων µε κοινές  ανάγκες και συνήθειες, 
όπως, για παράδειγµα, αυτή των αθλητών ή των εκπροσώπων των ΜΜΕ. Συγκεκριµένα, συνοικίες µε 
νέες κατοικίες, νεόδµητα κτήρια, παλαιά νοσοκοµεία και ξενοδοχεία, πανεπιστηµιακές εστίες, 
προσωρινά κτίσµατα, κλπ., µπορούν να προσαρµοστούν στις συγκεκριµένες απαιτήσεις και να 
χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό. 
 
Παρόλα αυτά, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να συνυπολογίσουν πολυάριθµα κριτήρια προτού καταλήξουν 
στην καταλληλότερη επιλογή. Από τη µία πλευρά, οφείλουν να εξετάσουν τις τρέχουσες και 
µελλοντικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και από την άλλη, εφόσον καταλήξουν στην οµάδα 
ανθρώπων που θα φιλοξενηθούν στο χώρο αυτό, να µελετήσουν την τοποθεσία, το κόστος, τις 
προσφερόµενες υπηρεσίες και παροχές, την προσβασιµότητα, αλλά και τη µετά-Ολυµπιακή χρήση 
που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 
 
Οι ΟΑ είναι ένα πολυδιάστατο γεγονός, το οποίο εφόσον η διοργανώτρια πόλη καταφέρει να χειριστεί 
προς όφελός της, θα συντελέσει στη συνολική αναβάθµιση του τόπου. Ο τοµέας της φιλοξενίας είναι 
κρίσιµος για την επίτευξη του στόχου αυτού και απαιτεί την ανάλογη προσοχή και µελέτη. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ 
ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
 
Γρηγοράκη, M. 
ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» 
 

Εισαγωγή 
 
Ως η µεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση, οι Ολυµπιακοί Αγώνες (OA) αποτελούν πόλο έλξης για 
εκατοµµύρια ανθρώπους από όλο τον κόσµο. Καµία άλλη αθλητική διοργάνωση δεν απασχολεί τόσο 
πολύ τον παγκόσµιο Τύπο και δεν προσελκύει τόσους πολλούς τηλεθεατές ζωντανών και µη 
αναµεταδόσεων. Σύµφωνα µε στοιχεία από τη ∆ιεθνή Ολυµπιακή Επιτροπή (∆ΟΕ), 3,7 
δισεκατοµµύρια άνθρωποι από 220 χώρες παρακολούθησαν τους ΟΑ του Σίδνεϊ. 
 
Η τηλεόραση, οι εφηµερίδες, τα περιοδικά, οι φωτογραφίες, αλλά και τα νέα µέσα ενηµέρωσης 
(διαδύκτιο) παρακολουθούν και καταγράφουν όχι µόνο τις 16 µέρες των ΟΑ, αλλά και όλα τα 
παρασκήνια και την προετοιµασία της κάθε ΟΕΟΑ και του κράτους που φιλοξενεί το µεγάλο αυτό 
αθλητικό γεγονός. Λίγο πριν, αλλά και κατά την περίοδο των Αγώνων η προσφορά και η ζήτηση 
θεµάτων και εικόνων σχετικών µε αυτούς αυξάνονται θεαµατικά. Στο Σίδνεϊ τις µέρες εκείνες 
εργάζονταν 17.000 εκπρόσωποι των ΜΜΕ, από τους οποίους 5.000 ήταν του γραπτού και του 
φωτογραφικού τύπου. Στην Αθήνα αναµένονται 21.000 εκπρόσωποι ΜΜΕ, από τους οποίους οι 5.500 
θα είναι δηµοσιογράφοι και φωτογράφοι.  
 

Γραπτός και Φωτογραφικός Τύπος 
 
Οι εκπρόσωποι του γραπτού τύπου διαµορφώνουν µία άποψη για το θέµα που τους απασχολεί και τη 
µεταφέρουν στους αναγνώστες τους. Η δύναµη που έχουν στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης είναι 
µεγάλη. Ο Juan Antonio Samaranch, πρώην πρόεδρος της ∆ΟΕ, έλεγε πως: «...τα διεθνή ΜΜΕ 
µπορούν, περισσότερο από τον καθένα, να µετρήσουν την επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων» και 
«...τα ΜΜΕ είναι οι τελευταίοι κριτές των Αγώνων». 
 
Όπως οι αθλητές, έτσι και οι δηµοσιογράφοι και οι φωτογράφοι θεωρούν αποκορύφωµα της καριέρας 
τους τη συµµετοχή τους σε ΟΑ και τα φωτοειδησεογραφικά πρακτορεία (Reuters, the Associated 
Press, Agence France Press, EFE, USA Today, Sports Illustrated, the Washington Post, SID, L'Equipe, 
Le Figaro, Asahi Thimbun, Yomiuri Shimbun, TIME International, Newsweek, The Times, Kyodo 
News, εκπρόσωποι από την KODAK, NIKON, CANON, European Press Photo Agency All Sport), 
στέλνουν τους καλύτερους δηµοσιογράφους και φωτογράφους για να καλύψουν το γεγονός.  
 
Αντιλαµβανόµενη την επιρροή του γραπτού και φωτογραφικού τύπου στη διαµόρφωση της κοινής 
γνώµης η εκάστοτε ΟΕΟΑ, και κατ’ επέκταση η διοργανώτρια χώρα, προσπαθεί να συνεργάζεται µαζί 
τους όσο το δυνατόν καλύτερα, να ακούει και να ικανοποιεί τα αιτήµατά τους κατά τη διάρκεια των 
Αγώνων.  
 

Ιδανικές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης κατά την διάρκεια των Αγώνων 
 
Κατά τη διάρκεια των Αγώνων, το Βασικό Κέντρο Τύπου αποτελεί «το σπίτι, µακριά από το σπίτι» 
για όλους τους εκπροσώπους του γραπτού και φωτογραφικού Τύπου. Είναι ανοικτό όλο το 24ωρο και 
τους παρέχει ό,τι χρειάζονται για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τα µεγαλύτερα ειδησεογραφικά 
πρακτορεία έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν χώρους µέσα σε αυτό που λειτουργούν ως ιδιωτικά 
γραφεία. 
 
Εκτός από το Βασικό Κέντρο Τύπου, η ΟΕΟΑ είναι υποχρεωµένη να λειτουργεί ένα υπό-Κέντρο 
Τύπου σε κάθε αγωνιστική εγκατάσταση, καθώς και σε ορισµένες µη αγωνιστικές (όπως το 
Ολυµπιακό Χωριό). Κάθε ένα από αυτά περιλαµβάνει την κερκίδα του τύπου, µία αίθουσα εργασίας, 
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µία αίθουσα συνέντευξης τύπου και την περιοχή της «µικτής ζώνης», όπου οι δηµοσιογράφοι 
καταγράφουν τις πρώτες δηλώσεις των αθλητών αµέσως µετά το τέλος του αγωνίσµατός τους. 
Επίσης, καθορίζει κάποιες διακεκριµένες θέσεις φωτογράφησης. 
 
Πέραν, όµως, από τους χώρους και τις συνθήκες εργασίας τους, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θεωρούν 
επίσης πολύ σηµαντική τη διαµονή τους και τη µετακίνησή τους. Καθότι εργάζονται πάρα πολλές –
αλλά και παράξενες – ώρες, περιµένουν άνετα καταλύµατα, κοντά στο Βασικό Κέντρο Τύπου αλλά 
και στις εγκαταστάσεις.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Με αφορµή τους ΟΑ της Αθήνας το 2004, η προτεινόµενη έρευνα θα επιχειρήσει να προσδιορίσει την 
επιρροή των δηµοσιογράφων και των φωτογράφων στην επιτυχία των ΟΑ.  
 

Μεθοδολογία 
 
Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιηθεί θα αποτελείται τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική 
ανάλυση. Ερωτηµατολόγια θα µοιρασθούν σε εκπρόσωπους από µεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, 
κατά τη συµµετοχή τους σε ενηµερωτικές συναντήσεις που θα διοργανώνει η αρµόδια ∆ιεύθυνση της 
ΟΕΟΑ από τώρα µέχρι και το 2004, αλλά και στις προολυµπιακές δοκιµαστικές διοργανώσεις (test 
events), η πλειοψηφία των οποίων θα γίνει το 2003. Επίσης, θα πραγµατοποιηθούν συνεντεύξεις σε 
βάθος µε ανθρώπους-κλειδιά, µέλη των ΟΕΟΑ της Αθήνας, αλλά και του Σίδνεϊ, επαγγελµατίες 
έλληνες και ξένους δηµοσιογράφους και φωτογράφους µε µεγάλη Ολυµπιακή εµπειρία και βασικά 
στελέχη της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσιών Τύπου του ΑΘΗΝΑ 2004. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΘΟΥΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ 2000 
 
Μιχελάκης, Μ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 

Εισαγωγή 
 
∆ιαχείριση και Έλεγχος Πλήθους (∆ΕΠ) είναι το σύνολο των ενεργειών που έχουν στόχο να 
εξασφαλίσουν την άνετη και ασφαλή είσοδο, παραµονή και έξοδο των φίλαθλων σε µια αθλητική 
εγκατάσταση, ώστε να ευχαριστηθούν και να ψυχαγωγηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Κατά τη 
διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΑ) στο παρελθόν συνέβαιναν επεισόδια µεταξύ οπαδών 
διάφορων οµάδων, οπότε η εφαρµογή µίας τακτικής ελέγχου του «πλήθους» και η παρουσία ειδικά 
εκπαιδευµένων ανθρώπων για τη διατήρηση της «τάξης» ήταν απαραίτητη για την οµαλή τέλεσή τους 
(Lammer, 1983).  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εντοπίσει τις ενέργειες ∆ΕΠ που γίνονται κατά τη διάρκεια 
ΟΑ. 
  

Μεθοδολογία 
 
Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της παρατήρησης µε συµµετοχή στο 
Τµήµα των Υπηρεσίες Θεατών (Spectators Services) στους ΟΑ του Σίδνεϊ, την περίοδο 19 Ιουλίου 
έως 2 Οκτωβρίου 2000. 
 
Αποτελέσµατα  
 
Οι ενέργειες ∆ΕΠ ξεκινούν από την κατανόηση του βασικού τους στόχου, ο οποίος είναι να έχουν οι 
θεατές ενός γεγονότος µια ευχάριστη εµπειρία. Κάθε στοιχείο της διοργάνωσης, από το σχεδιασµό της 
εγκατάστασης έως τη διεξαγωγή ενός γεγονότος, αποτελεί µέρος της ∆ΕΠ (Antee & Swinburn, 1990; 
Farmer, Γαργαλιάνος & Αυθίνος, 1997). Πριν ξεκινήσει ο σχεδιασµός της ∆ΕΠ πρέπει να αναλυθούν 
ξεχωριστά τα εξής: 1) τα χαρακτηριστικά του γεγονότος (π.χ., είδος αθλητικού γεγονότος), 2) τα 
χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των εγκαταστάσεων (υπηρεσίες που προσφέρει, τεχνολογία, 
κλπ.), 3) ο αριθµός και η ενδεχόµενη συµπεριφορά των θεατών, 4) οι τρόποι επικοινωνίας µέσα στην 
εγκατάσταση, 5) τα σενάρια ∆ΕΠ (crisis management), 6) η ροή των φίλαθλων προς και από το 
γήπεδο, 7) οι «υπηρεσίες θεατών» και 8) η εκπαίδευση των στελεχών και των εθελοντών που 
ασχολούνται µε τη ∆ΕΠ.   
 
Στους ΟΑ του Σίδνεϊ, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Venue Manager, κάθε εγκατάσταση 
στελεχώθηκε από 5 ειδικούς µάνατζερ (Site, Operations, Competition, Venue Staffing και House 
Manager). Ο τελευταίος ήταν αρµόδιος και για τον τοµέα των Υπηρεσιών Θεατών., ο οποίος  
χωριζόταν στα εξής µικρότερα τµήµατα: Επόπτες Θεατών, Ελεγκτές Εισιτηρίων, Ταξιθέτες και 
Στελέχη Περιπτέρων Ενηµέρωσης. Ο κάθε υποτοµέας είχει ένα προϊστάµενο (supervisor) µε 
υφιστάµενους αρχηγούς οµάδας (team leaders), οι οποίοι µε τη σειρά τους διοικούσαν οµάδες 10 
ατόµων. Τα στελέχη του τοµέα αυτού είχαν άµεση επαφή µε τους θεατές, τους οποίους θεωρούσαν 
καλεσµένους. Αυτή η επαφή ήταν ζωτικής σηµασίας για τη διαµόρφωση της εµπειρίας και της 
εικόνας των θεατών. Οι εθελοντές στο τµήµα αυτό έπρεπε να παρέχουν πληροφόρηση και βοήθεια 
στο κοινό. Με αυτή την οργανωτική µορφή υπήρξε άριστο κλίµα συνεργασίας µεταξύ των τµηµάτων, 
µε αποτέλεσµα οι Αγώνες να στεφθούν µε επιτυχία. 
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Συζήτηση 
 
Στη σύγχρονη εποχή η ανάπτυξη του αθλητισµού είναι αλµατώδης. Τα χρηµατικά ποσά που 
επενδύονται στον αθλητισµό και οι «φανατικοί» του αθλητικού θεάµατος πολλαπλασιάζονται 
καθηµερινά. Από οικονοµικής πλευράς οι Υπηρεσιών Θεατών είναι πολύ σηµαντικές, επειδή οι 
χορηγοί που επενδύουν σε αθλητικές οµάδες – επιχειρήσεις (για παράδειγµα, η Adidas επενδύει σε 
αθλητικές χορηγίες το 13% του κύκλου εργασιών της) δεν επιθυµούν να συνδυάζεται το όνοµα και η 
φήµη τους µε την άσχηµη εµπειρία των φίλαθλων σε ένα αφιλόξενο και ανοργάνωτο γήπεδο.  
Επιβάλλεται, λοιπόν, οι οµάδες να υιοθετήσουν µια αποδεκτή πολιτική ∆ΕΠ που θα ενεργεί µε 
επίκεντρο τις ανάγκες και απαιτήσεις του φίλαθλου κοινού.   
 
Συµπέρασµα 
 
Η προσφορά της ∆ΕΠ στα  αθλητικά γεγονότα είναι σηµαντική. Η ανάγκη του θεατή να αισθανθεί ότι 
συµµετέχει ενεργά σε κάθε αθλητικό γεγονός µπορεί να ικανοποιηθεί µόνο εάν οι υπηρεσίες που του 
προσφέρονται στην εγκατάσταση είναι υψηλής ποιότητας.  
 
Βιβλιογραφία  
 
Farmer, P. (1999). Risk management: a threat to the management of sport and leisure in the USA and 
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Πλήθους», (σελ: 114-116).  

Lammer, M. (1988). Spectators and their behavior at contests in Ancient Greece. International 

Journal of Physical Education: 18-21. 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Μαργαρίτης, Η., Μοσκόφογλου, Ε., Μπεµπέτσος, Ε. & Θεοδωράκης, Ν. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
  
Εισαγωγή 
 
Ερευνητές από διαφορετικές επιστήµες και ιδιαίτερα από αυτή του αθλητικού µάνατζµεντ έχουν 
δηµοσιεύσει πολλές µελέτες σχετικά µε την έννοια της «ικανοποίησης». Το ενδιαφέρον τους 
στράφηκε περισσότερο στη γενικότερη έννοια της ικανοποίησης στον αθλητικό χώρο και λιγότερο 
στην ικανοποίηση των αθλητών. Το γεγονός αυτό υπογραµµίζεται και από τους Chelladurai & Riemer 
(1997), οι οποίοι αναφέρουν ότι οι αθλητές αποτελούν το σηµαντικότερο παράγοντα του αθλητικού 
συστήµατος. Η έννοια της ικανοποίησης του αθλητή, η οποία ορίζεται ως η θετική συναισθηµατική 
κατάσταση που προέρχεται από διάφορα γεγονότα, όπως είναι οι προηγούµενες εµπειρίες και οι 
προσδοκίες του αθλητή (Chelladurai & Riemer, 1997), αναφέρθηκε ως ανεξάρτητη, ή εξαρτηµένη 
µεταβλητή σε διάφορα θεωρητικά µοντέλα στο χώρο του αθλητισµού.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει το επίπεδο ικανοποίησης αθλητών οµαδικών 
αθληµάτων από την προσωπική τους αγωνιστική απόδοση και από τον προπονητή/τριά τους.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 76 αθλητές και 68 αθλήτριες (Ν = 144), οι οποίοι συµµετείχαν σε 4 

αθλήµατα (µπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο και πόλο). Ο µέσος όρος της ηλικίας τους ήταν ±17.7 
χρονών. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 οµάδες εµπειρίας: α) 1-4 χρόνια, β) 5-8 χρόνια και γ) >8 
χρόνια. 
 
Όργανα µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η «Kλίµακα 
Ικανοποίησης Αθλητών» του Chelladurai, Inamura, Yamaguchi, Oinuma & Miyauchi (1988), η οποία 
µεταφράστηκε στα ελληνικά µε τη µέθοδο της διπλής κατευθύνσης. Η κλίµακα αποτελούνταν από 10 
ερωτήµατα, χωρισµένα σε 2 διαστάσεις: 1) Ηγεσία (7 ερωτήµατα) και 2) Προσωπική Απόδοση 
(«personal outcome», 3 ερωτήµατα). Οι αθλητές/τριες µπορούσαν να απαντήσουν σε κάθε ερώτηµα 
µέσα από µία 7βάθµια κλίµακα, όπου 1 = απόλυτα δυσαρεστηµένος/η και 7 = απόλυτα 
ικανοποιηµένος/η. Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε και ερωτήµατα σχετικά µε την ηλικία, το φύλο, 
την αγωνιστική εµπειρία, την αγωνιστική κατηγορία και τις ώρες προπόνησης / εβδοµάδα.     
 
∆ιαδικασία: Το ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου από φοιτητές/τριες 
του ΤΕΦΑΑ ∆ΠΘ. Οι αθλητές ενηµερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και η συµµετοχή τους ήταν 
εθελοντική. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Η ανάλυση της αξιοπιστίας έδειξε ότι ο συντελεστής a του Cronbach για τον παράγοντα Ηγεσία ήταν 
.95 (στον παράγοντα αυτό δεν βρέθηκαν διαφορές µεταξύ αθλητών και αθλητριών), ενώ για τον 
παράγοντα Προσωπική Απόδοση ήταν .83 (στον παράγοντα αυτό διαπιστώθηκε στατιστικά 
σηµαντική διαφορά µεταξύ αθλητών και αθλητριών [t=2,26, p<0,05], αφού οι αθλητές [Μ=5,54] ήταν 
περισσότερο ικανοποιηµένοι από την απόδοσή τους από ό,τι οι αθλήτριες [Μ=5,09]).  
 
Για να εξεταστεί αν υπήρχαν διαφορές µεταξύ των 3 κατηγοριών αθλητικής εµπειρίας 
χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση διακύµανσης µε 1 παράγοντα και βρέθηκε ότι η αθλητική εµπειρία 
επηρέασε στατιστικά σηµαντικά την ικανοποίηση των αθλητών και στους 2 παράγοντες. Για να 
ελεγχθεί µεταξύ ποιων κατηγοριών αθλητικής εµπειρίας υπήρχαν διαφορές στον παράγοντα Ηγεσία 
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χρησιµοποιήθηκε το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων του Sheffe post hoc. Βρέθηκε ότι υπήρχαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των αθλητών/τριών µε τη µεγαλύτερη αθλητική εµπειρία (>8 
χρόνια, Μ=4,7) και αυτών που ανήκαν στις άλλες 2 κατηγορίες αθλητικής εµπειρίας (5-8 χρόνια, 
Μ=5,4 και 1-4 χρόνια, Μ=6,1). Αποτελέσµατα του ίδιου τεστ στον παράγοντα Προσωπική Απόδοση 
έδειξε ότι και πάλι υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των αθλητών/τριών που είχαν 
µεγαλύτερη αθλητική εµπειρία (>8 χρόνια, Μ=4,7) και των άλλων 2 κατηγοριών (5-8 χρόνια, Μ=5,2 
και 1-4 χρόνια, Μ=5,9).   

 
Συζήτηση 
 
Η παρούσα έρευνα ήταν µια πρώτη προσέγγιση στη διερεύνηση της ικανοποίησης των αθλητών από 
τον εαυτό τους και από τον προπονητή/τρια τους. Η απουσία παρόµοιων ερευνών στην Ελλάδα και το 
µικρό δείγµα αποτελούν παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την µε επιφύλαξη ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων.  
 
Γενικά µπορεί να ειπωθεί ότι οι αθλητές/τριες έδειξαν ότι είναι µάλλον ικανοποιηµένοι τόσο από την 
ηγετική συµπεριφορά του προπονητή, όσο και από την προσωπική τους απόδοση. Το άθληµα δεν 
επηρέασε το επίπεδο ικανοποίησής τους τόσο ως προς τον παράγοντα Ηγεσία, όσο και ως προς τον 
παράγοντα Προσωπική Απόδοση. Επίσης, φάνηκε ότι οι αθλητές ήταν περισσότερο ικανοποιηµένοι 
από τις αθλήτριες από την προσωπική τους απόδοση, γεγονός που ενδεχόµενα να σηµαίνει ότι οι 
αθλήτριες κρίνουν αυστηρότερα τους εαυτούς τους. Επιπλέον, η αθλητική εµπειρία φαίνεται ότι 
επηρεάζει τα επίπεδα ικανοποίησης των αθλητών/τριών. Αναλυτικότερα, οι αθλητές/τριες µε 
µεγαλύτερη αθλητική εµπειρία ασκούν αυστηρότερη κριτική στην ηγετική συµπεριφορά του 
προπονητή/τρια τους από ό,τι οι αθλητές/τριες µε µικρότερη αγωνιστική εµπειρία. Όµοια, οι πιο 
έµπειροι αθλητές/τριες φαίνεται ότι είναι λιγότεροι ικανοποιηµένοι από την απόδοσή τους.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Η έννοια της ικανοποίησης αθλητών έχει απασχολήσει ελάχιστα τους ερευνητές τόσο από το χώρο 
του αθλητικού µάνατζµεντ, όσο και τα διοικητικά στελέχη και τους προπονητές των οµάδων. 
Ειδικότερα στον ερασιτεχνικό αθλητισµό, η διερεύνηση της ικανοποίησης των αθλητών είναι 
απαραίτητη όχι µόνο για τη βελτίωση των προγραµµάτων, αλλά και για την αύξηση του αριθµού των 
συµµετεχόντων σε αυτά (Θεοδωράκης & Μπεµπέτσος, 2002). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ  
ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ 

 
Τόλκα, Β. & Τζέτζης, Γ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Η επιχειρησιακή χορηγία αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες πηγές εσόδων στο χώρο του 
αθλητισµού. Στοιχεία που προέρχονται κυρίως από Ευρωπαϊκές και Αµερικανικές πηγές δείχνουν ότι 
διεθνώς δαπανώνται τεράστια ποσά για αθλητικές χορηγίες. Στις ΗΠΑ, όπου ο θεσµός της χορηγίας 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα µεγέθη είναι εντυπωσιακά: το 1991, οι χορηγίες των επιχειρήσεων της 
Βόρειας Αµερικής υπολογίζονται ότι ανήλθαν σε $4.1 δις, ποσό που το 2000 έφτασε τα $8.7 δις (The 
Special Events Report). Παρόµοια, το 1999, το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε από ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις ήταν της τάξης των $6.5 δις, ενώ σε παγκόσµιο επίπεδο έφτασε τα $28.2 δις (Institute of 
Sports Sponsorship).  
 
Στην Ελλάδα, ο θεσµός της χορηγίας του αθλητισµού ξεκίνησε από τα αρχαία χρόνια, όταν επιφανείς 
Αθηναίοι πολίτες αναλάµβαναν τις δαπάνες διοργάνωσης αθλητικών και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Στη σύγχρονη εποχή, πρόσφατες µελέτες αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια όλο και 
περισσότερες επιχειρήσεις συµµετέχουν ως χορηγοί σε αθλητικές εκδηλώσεις. Οι κυριότεροι λόγοι 
της ανάπτυξης αυτής, είναι: 1) η τάση των κυβερνήσεων σε περιόδους οικονοµικής κρίσης να 
περικόπτουν τον προϋπολογισµό για τον αθλητισµό και να καθιστούν αναγκαίες άλλες πηγές πόρων 
για τη στήριξή του, 2) ο κορεσµός του χώρου της διαφήµισης, 3) η εξέλιξη τόσο του επαγγελµατικού, 
όσο και του µαζικού λαϊκού αθλητισµού, 4) ο αυξηµένος ανταγωνισµός των επιχειρήσεων και κατ’ 
επέκταση η ανάγκη για image advertising και επικοινωνία µε νέες αγορές-στόχους, 5) η ανάπτυξη της 
εµπορικότητας των διοργανώσεων, 6) οι ανακατατάξεις στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης µε 
κύριες αιχµές τη δηµιουργία ελεύθερης ραδιοφωνίας και τη λειτουργία ιδιωτικής και δορυφορικής 
τηλεόρασης και 7) η ευρωπαϊκή οικονοµική ενοποίηση και η αναµενόµενη αλλαγή της νοµοθεσίας 
 
Με δεδοµένα τα παραπάνω στοιχεία, πολλοί επιχειρηµατίες επιλέγουν την αθλητική χορηγία ως τρόπο 
προώθησης των προϊόντων / εταιριών τους για να: 1) παρουσιαστούν ως «καλοί πολίτες» στην 
κοινωνία, 2) εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κοινωνία και τις δραστηριότητές της, 3) 
σταθεροποιήσουν και να αυξήσουν τη γνώση του ονόµατος της εταιρίας τους (brand awareness), 4) 
επικοινωνήσουν µε νέες αγορές - στόχους, 5) δηµιουργήσουν µία θετική εικόνα της επιχείρησης, 6) 
διαφηµιστούν, 7) προβληθούν και 8) να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. 
 
Το 1ο βήµα στη διαδικασία ανεύρεσης χορηγών από ένα αθλητικό σωµατείο θα πρέπει να είναι η 
συγκρότηση µίας ολοκληρωµένης πρότασης χορηγίας, η οποία αυξάνει την αξιοπιστία των στοιχείων 
που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. Στη συνέχεια, και αφόσον επιτευχθεί 
συµφωνία συνεργασίας, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στη λεπτοµερή εκτέλεση του χορηγικού 
προγράµµατος. Από τις πιο σηµαντικές ενέργειες που επιβάλλεται να γίνουν στη φάση αυτή, είναι: α) 
η υπογραφή συµβολαίων που θα βασίζονται σε αναλυτικό σχεδιασµό, β) η πρόβλεψη και η εφαρµογή 
συστηµάτων ελέγχου για την εφαρµογή του συνολικού προγράµµατος χορηγίας, γ) η εκπαίδευση 
όλων των στελεχών του οργανισµού πάνω στο ρόλο της χορηγίας και δ) η πρόσληψη ειδικών 
επαγγελµατιών. Τέλος, µετά την εκτέλεση, η απαραίτητη διοικητική διαδικασία που πρέπει να 
υπάρχει σε κάθε πρόγραµµα χορηγίας είναι ένας αναλυτικός απολογισµός, στο πλαίσιο του οποίου θα 
πρέπει να γίνεται και µία αξιολόγηση της αποδοτικότητας του όλου προγράµµατος.  
 
Η αντικειµενική αξιολόγηση της αξίας της χορηγίας µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους. Ένας από 
αυτούς είναι µε τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητάς της όσον αφορά στην επίτευξη των 
επικοινωνιακών στόχων του χορηγού. Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική για το χορηγό 
διότι του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει πόσο σωστά επενδύονται τα χρήµατα που επενδύει. Κατ’ 
επέκταση, είναι εξίσου σηµαντική και για τη µακροβιότητα της συµφωνίας χορηγίας, καθώς εκφράζει 
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επαγγελµατισµό, συνέπεια και καλή οργάνωση στη συνεργασία του αθλητικού οργανισµού µε την 
επιχείρηση - χορηγό.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των χορηγιών 
ποδοσφαίρου, ως µέσο υλοποίησης των επικοινωνιακών στόχων των χορηγών.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγµα φιλάθλων επαγγελµατικών 
οµάδων ποδοσφαίρου, οι οποίοι παρακολουθούσαν τους αγώνες στο γήπεδο και ήταν εγγεγραµµένοι 
στις βάσεις δεδοµένων των οµάδων. Συµµετείχαν 110 άτοµα, όλοι άνδρες και σε ποσοστό 90% 
κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, οι οποίοι επιλέχθηκαν µε τη µέθοδο της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας. 
Προκειµένου να εξισορροπηθούν τυχόν παράγοντες µεροληψίας το δείγµα σταθµίστηκε εκ των 
υστέρων ως προς την περιοχή κατοικίας των ερωτώµενων όπως καταγράφηκε από τη βάση 
δεδοµένων. 
 
Όργανο µέτρησης: Η έρευνα έγινε µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου, το οποίο εξέταζε τους 
παρακάτω παράγοντες: α) την άποψη των φιλάθλων για το θεσµό της χορηγίας, β) το ποσοστό της 
«αυθόρµητης αναγνωρισιµότητας» (ανάκλησης) της εταιρίας - χορηγού και των προϊόντων της από 
την αγορά - στόχο, γ) την αντιλαµβανόµενη εικόνα της εταιρίας - χορηγού (µεγάλη, κερδοφόρα, 
αναπτυσσόµενη, µε κοινωνική προσφορά, αξιόπιστη, κλπ.), δ) την αντιλαµβανόµενη συµβατότητα της 
εταιρίας - χορηγού µε το σπορ και την οµάδα, ε) τη δυναµική διείσδυσης των προϊόντων του χορηγού 
στην αγορά - στόχο και στ) τη δυναµική προτίµησης προϊόντων / υπηρεσιών licencing από τους 
φιλάθλους. Οι επιµέρους παράγοντες που διερευνήθηκαν, ήταν: α) το δηµογραφικό και κοινωνικο-
οικονοµικό προφίλ των φιλάθλων και β) οι βασικές παράµετροι lifestyle τους. Τα ερωτηµατολόγια 
συµπληρώθηκαν ανώνυµα. Η συµπλήρωσή τους από τους φιλάθλους γινόταν κατά την προσέλευση, ή 
την αποχώρησή τους από το γήπεδο.  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Για την κατασκευή του ερωτηµατολογίου, τη στάθµισή του, τη διανοµή και τη 
συλλογή του, την κωδικοποίηση και την ανάλυση µε το στατιστικό πακέτο SPSS και, τέλος, για την 
ερµηνεία των αποτελεσµάτων εργάστηκε εξειδικευµένο ερευνητικό προσωπικό του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ.  
 

Αποτελέσµατα  
 
Βρέθηκε ότι το 65% των συµµετεχόντων στην έρευνα είχε θετική γνώµη για το θεσµό της χορηγίας 
και το 25% µάλλον θετική, αθροίζοντας ένα ποσοστό θετικών απόψεων 90% (το 10% δεν εξέφρασε 
άποψη). Σχετικά µε το ποσοστό αυθόρµητης αναγνωρισιµότητας της εταιρίας - χορηγού και των 
προϊόντων της από την αγορά - στόχο, βρέθηκε ότι το 80% όσων πήγαιναν στο γήπεδο αναγνώριζαν 
αυθόρµητα το χορηγό της οµάδας τους. Όσον αφορά στην αντιλαµβανόµενη εικόνα της εταιρίας - 
χορηγού, το 65% των ερωτώµενων θεωρούσε ότι µία εταιρεία που γίνεται χορηγός είναι κερδοφόρα, 
το 74% ότι είναι µεγάλη, το 26% ότι είναι αναπτυσσόµενη, το 42% ότι έχει κοινωνική προσφορά και 
το 48% ότι διαθέτει τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα προϊόντα.  
 
Αναφορικά µε την αντιλαµβανόµενη συµβατότητα 4 διαφορετικών κλάδων επιχειρήσεων µε την 
οµάδα, βρέθηκε ότι οι κλάδοι των ασφαλειών / τραπεζών, ηλεκτρονικών / τηλεπικοινωνιών και 
αυτοκινήτου γίνονται περισσότερο αντιληπτοί ως πιθανοί χορηγοί της οµάδας σε ποσοστά που 
κινούνταν στα επίπεδα του 77% (85%, 75% και 70% αντίστοιχα απάντησαν ότι θα ταίριαζε πολύ, ή 
αρκετά). Ακολουθούσε ο κλάδος των τροφίµων / ποτών µε 45%.  
 
Σχετικά µε τη δυναµική διείσδυσης των προϊόντων των χορηγών στην αγορά - στόχο, βρέθηκε ότι η 
πιθανότητα να επιλέξουν οι φίλαθλοι ένα προϊόν / υπηρεσία του χορηγού ήταν 90% για είδη ένδυσης 
(πολύ και αρκετά πιθανό), 60% για ποτά και τρόφιµα, 45% για ηλεκτρονικά είδη, 34% για αυτοκίνητα 
και 33% για ασφαλιστικές / τραπεζικές υπηρεσίες. Τέλος, βρέθηκε ότι το 95% περίπου των φιλάθλων 
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ήταν πολύ πιθανόν να προτιµήσουν κάποια προϊόντα (όπως ποτά, αναψυκτικά, casual ρούχα, κλπ.), ή 
υπηρεσίες (π.χ., ταξιδιωτικές, κλπ.) που φέρουν τη φίρµα της οµάδας τους, αν αυτά έχουν την ίδια, ή 
καλύτερη ποιότητα και κόστος µε άλλα προϊόντα της αγοράς και αν µε την αγορά τους έχουν τη 
δυνατότητα να βοηθήσουν οικονοµικά την οµάδα.  
 
Όσον αφορά στην οικογενειακή τους κατάσταση, βρέθηκε ότι το 66% ήταν παντρεµένοι, το 31% 
ανύπαντροι και το 3% χωρισµένοι. Από αυτούς, το 44% είχαν παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ το 
υπόλοιπο ποσοστό είχαν παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας, ή δεν είχαν καθόλου παιδιά. Το 61% όσων 
είχαν παιδιά, τα έπαιρναν µαζί τους στο γήπεδο. Οι παράγοντες που βρέθηκε ότι λειτουργούσαν 
ανασταλτικά στο να φέρουν τα παιδιά τους στο γήπεδο ήταν η βία, η έλλειψη ασφάλειας, οι κακές 
γηπεδικές εγκαταστάσεις και το νεαρό της ηλικίας τους. Το 85% δήλωσαν ότι θα ήθελαν να τα 
παίρνουν µαζί τους εάν εξέλειπαν οι παραπάνω παράγοντες.  
 
Σχετικά µε τον τοµέα απασχόλησής τους, βρέθηκε ότι το 55% ήταν ελεύθεροι επαγγελµατίες, το 35% 
ιδιωτικοί υπάλληλοι και το υπόλοιπο 10% δηµόσιοι υπάλληλοι. Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους (25%) 
είχαν µηνιαίο εισόδηµα από 1174 έως 1467 ευρώ, µε δεύτερο µεγαλύτερο (22%) αυτό της τάξεως των 
880-1174 ευρώ.  
 
Σχετικά µε τη βαθµίδα εκπαίδευσής τους, βρέθηκε ότι το 14% διέθεταν µεταπτυχιακό, το 40% είχαν 
τελειώσει το πανεπιστήµιο, το 36% το λύκειο και το 10% το γυµνάσιο. Σε ό,τι αφορά στα βασικά 
χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής τους (lifestyle) βρέθηκε ότι: 1) το 85% πήγαιναν στο γήπεδο µε 
ιδιωτικό µέσο, το 68% κατείχαν δικό τους αυτοκίνητο, το 25% οδηγούσαν δίκυκλο ή µηχανή, 2) 
περίπου το 60% σκεφτόταν να αγοράσει αυτοκίνητο και το 27% δίκυκλο, ή µηχανή τους επόµενους 
12 µήνες, 3) πήγαιναν στον κινηµατογράφο κατά µέσο όρο 1 φορά την εβδοµάδα, 4) έτρωγαν σε 
εστιατόρια και ταβέρνες 2 φορές την εβδοµάδα, 5) διασκέδαζαν σε µπαρ, ή κλαµπ 2,5 φορές την 
εβδοµάδα, 6) αθλούνταν 3 φορές την εβδοµάδα, 7) αγόραζαν είδη ένδυσης τουλάχιστον 1 φορά το 
µήνα, 8) κατανάλωναν αναψυκτικά 4 φορές την εβδοµάδα, αλκοολούχα ποτά (όπως µπύρα / κρασί) 3 
φορές την εβδοµάδα και αλκοολούχα ποτά (όπως ουίσκι / βότκα) 1,5 φορές την εβδοµάδα, 9) 
πήγαιναν στο γήπεδο κατά µέσο όρο 20 χρόνια και 10) το 84% προτιµούσαν να πηγαίνουν στο γήπεδο 
µε την παρέα τους παρά µόνοι τους, µε τη σύζυγο, ή µε τα παιδιά τους.  

 
Συζήτηση 
 
Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της χορηγίας είναι η αύξηση της αυθόρµητης 
αναγνωρισιµότητας (ανάκλησης) της εταιρείας - χορηγού και των προϊόντων της από την αγορά - 
στόχο, µέσω της προβολής της ίδιας της εταιρείας, ή των προϊόντων / υπηρεσιών της. Όπως προέκυψε 
από την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των φίλαθλων που πηγαίνουν στο γήπεδο αναγνωρίζουν 
αυθόρµητα την εταιρία - χορηγό, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσµατικότητα της χορηγίας ως 
µέσο υλοποίησης του συγκεκριµένου στόχου. Το γεγονός ότι ο θεσµός της χορηγίας βρίσκει ευρύτατη 
αποδοχή από τους φίλαθλους των επαγγελµατικών οµάδων ποδοσφαίρου, σε συνδυασµό µε την 
υψηλή δυναµική διείσδυσης των προϊόντων των χορηγών στους φίλαθλους, υπογραµµίζει ότι είναι 
εφικτό για µία εταιρεία - χορηγό να στοχεύσει στις συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού.  
 
Όσον αφορά στην αντιλαµβανόµενη εικόνα της εταιρίας - χορηγού, βρέθηκε ότι το µεγαλύτερο 
ποσοστό των φίλαθλων θεωρούν ότι για να είναι µία εταιρία - χορηγός της οµάδας τους σηµαίνει ότι 
είναι κερδοφόρα, µεγάλη και αναπτυσσόµενη, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η χορηγία έχει εξαιρετικά 
θετικό αντίκτυπο στο positioning µιας εταιρίας - χορηγού, ενώ η εξαιρετικά υψηλή δυναµική 
προτίµησης από τους φίλαθλους για προϊόντα µε το λογότυπο των οµάδων τους δείχνει ότι οι χορηγοί 
µπορούν να αξιοποιήσουν και τη δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης co-branding προϊόντων.  
 
Τέλος, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν αναφορικά µε το κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ των 
φίλαθλων των επαγγελµατικών οµάδων ποδοσφαίρου αναδεικνύουν ένα δυναµικό κοινό µε έντονο 
τρόπο ζωής και αγοραστική δυναµική, πράγµα που σηµαίνει ότι η συγκεκριµένη οµάδα – στόχος 
διαθέτει ελκυστικά χαρακτηριστικά για µία υποψήφια εταιρεία - χορηγό. Τα αποτελέσµατα της 
συγκεκριµένης έρευνας συµφωνούν µε τη βιβλιογραφία που αναφέρει ότι η διερεύνηση των 
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παραπάνω παραγόντων µε τη χρήση ειδικά διαµορφωµένου ερωτηµατολόγιου µέσα στο γήπεδο, µε 
σκοπό τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας ως µέσο υλοποίησης των στόχων του 
χορηγού αποτελεί µία αντικειµενική µέθοδο αξιολόγησης χορηγιών σε επαγγελµατικά σωµατεία. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Τα συµπεράσµατα από τη συγκεκριµένη έρευνα µπορούν να χρησιµεύσουν συµβουλευτικά στις 
διοικήσεις των επαγγελµατικών σωµατείων ποδοσφαίρου, προκειµένου να προχωρήσουν στο 
σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων αξιολόγησης χορηγιών. Η τακτική καταγραφή και 
αξιολόγηση βελτιώνει τις σχέσεις του χορηγού και του χορηγούµενου και αυξάνει την αξία των 
χρηµάτων που επενδύονται. Συνεπώς, µπορεί να βοηθήσει στην ανανέωση, ή ανεύρεση νέων 
χορηγών, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην εξασφάλιση οικονοµικών πόρων και πηγών 
αυτοχρηµατοδότησης, γεγονός πολύ σηµαντικό για τη λειτουργία και επιβίωση των σωµατείων.  
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΑΡΚΑΣ (BRAND EXTENSION) 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤA ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  
 
Αναγνώστου, Μ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 

 

Εισαγωγή 
 
Πηγές εσόδων για τις µεγάλες ποδοσφαιρικές οµάδες της Ευρώπης αποτελούν σήµερα τα εισιτήρια 
των αγώνων που δίνουν (απλά και διαρκείας), οι χορηγίες, οι διαφηµίσεις, τα τηλεοπτικά δικαιώµατα, 
τα καταναλωτικά είδη που σχετίζονται µε την οµάδα, η πώληση παικτών, η εταιρική φιλοξενία, και το 
pay per view (Inglis, 1994). Τα τελευταία χρόνια, οι οµάδες αυτές προχώρησαν και σε µία σειρά 
αλλαγών σχετικά µε την εµπορική αξιοποίηση του «ονόµατος – µάρκας» (brand name) τους. 
∆υστυχώς, λίγες ελληνικές οµάδες έχουν συστήσει θυγατρικές εµπορικές εταιρείες µε αντικείµενο την 
εµπορική αξιοποίηση του ονόµατός τους και τη δηµιουργία, εµπορία και πώληση προϊόντων και 
υπηρεσιών στους φιλάθλους τους.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει διάφορες πτυχές του τοµέα «επέκταση µάρκας» 
(brand extension), καθώς και την αλληλεπίδρασή του µε άλλες περιοχές, όπως είναι η αξία µάρκας 
(brand equity) και τους συνειρµούς µάρκας (brand associations), στην ευρύτερη περιοχή επέκτασης 
µάρκας προϊόντων.  
 
Μεθοδολογία 
 
Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας περιελάµβανε 
επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, προσωπική παρατήρηση λειτουργίας εµπορικών τµηµάτων 
σε ποδοσφαιρικές οµάδεςς της Μ. Βρετανίας και της Ελλάδας, καθώς και µελέτη σχετικών άρθρων 
του Τύπου. 
 

Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Στην επέκταση µάρκας ένα ισχύων όνοµα µάρκας (brand name) χρησιµοποιείται για την εισαγωγή σε 
µία διαφορετική κατηγορία, ή κλάση προϊόντων (Aaker & Keller, 1990; Reddy et al. 1994). Σύµφωνα 
µε έρευνα των Bhat et al. (1997), σχετικά µε τη διερεύνηση των αντιδράσεων των καταναλωτών στη 
χρήση διαφορετικών brand names, υπάρχουν 4 µέθοδοι ονοµασίας νέων προϊόντων για τους οποίους 
παραθέτουν και παραδείγµατα: 1) νέο brand name, 2) επέκταση µάρκας (brand extension), δηλαδή 
επέκταση της µάρκας σε νέες κατηγορίες προϊόντων, 3) sub branding, δηλαδή προϊόντα όπου το νέο 
brand name χρησιµοποιείται παρακείµενα σε ένα υπάρχον και 4) nested brand, όταν ένα νέο προϊόν 
συστήνεται µερικώς από µία υπάρχουσα µάρκα εξυπηρετώντας την αποµάκρυνση των συνειρµών που 
κάνει ο καταναλωτής για το γονεϊκό brand.  
 
Ειδικότερα, µία στρατηγική επέκτασης µάρκας (brand extension) ελπίζει να κεφαλαιοποιήσει ευθέως 
στην αξία µάρκας (brand equity) του υπάρχοντος brand name. O Woo (2001), εξετάζει το πως τα 
γονεϊκά brands µπορούν επιτυχώς να επεκταθούν σε διαφορετικά προϊόντα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 
ότι µία κοντινή επέκταση ενός θετικού γονεϊκού προϊόντος οδήγησε σε σηµαντικά υψηλότερα σκορ 
εκτίµησης στα προϊόντα επέκτασής του παρά σε µία µακρινή επέκταση. Επίσης, µία µάρκα µε υψηλή 
ποιότητα προϊόντος οδήγησε σε σηµαντικά υψηλότερα σκορ εκτίµησης από τους καταναλωτές. Η 
συµβολική και λειτουργική αλληλουχία µεταξύ των γονεϊκών προϊόντων και προϊόντων επέκτασης 
βρέθηκε να έχει θετική επιρροή στις εκτιµήσεις.  
 
Επίσης, υποστηρίχθηκε και µία επιρροή της αλληλεπίδρασης µεταξύ ποιότητας και επέκτασης του 
image (συµβολικό vs λειτουργικό). Σε κατάσταση υψηλής ποιότητας η συµβολική µάρκα είχε 
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υψηλότερες εκτιµήσεις από τη λειτουργική, πράγµα που φαίνεται να είναι θετικό για τις 
ποδοσφαιρικές οµάδες, αφού το brand name τους είναι περισσότερο συµβολικό παρά λειτουργικό. Τα 
ευρήµατα συστήνουν διαφορετικές στρατηγικές βασισµένες σε µία αλληλεπίδραση µεταξύ ποιότητας 
προϊόντος, επέκτασης εικόνας και κυρίαρχων συνειρµών µάρκας. 
 
Οι Pitta & Katsanis (1995), ισχυρίστηκαν ότι αξιοποιώντας το brand equity µίας επιτυχηµένης µάρκας 
η εισαγωγή νέων προϊόντων γίνεται οικονοµικότερη. Επίσης, διαπίστωσαν ότι πετυχηµένες 
επεκτάσεις µάρκας ξοδεύουν λιγότερα χρήµατα στη διαφήµιση από ότι ανταγωνιστικά νέου ονόµατος 
προϊόντα και ότι µία από τις σηµαντικότερες επιπτώσεις της οικονοµικής ύφεσης στη δεκαετία του 
1990 ήταν οι µάρκετινγκ µάνατζερς να αυξήσουν τις επεκτάσεις των brands για να µειώσουν το 
κόστος και να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό. Οι ποδοσφαιρικές οµάδες που έχουν ένα γνωστό 
brand name και δικό τους αγοραστικό κοινό µπορούν να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να τα 
διαφηµίσουν χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήµατα. 
 
Αν και µία πετυχηµένη επέκταση µάρκας µπορεί να δώσει πολλά οφέλη (π.χ., µείωση διαφηµιστικού 
κόστους, µείωση κινδύνων εισαγωγής), η διοίκηση δεν πρέπει να αγνοεί το ρίσκο της αποτυχίας της 
επέκτασης που θα µπορούσε να βλάψει το γονεϊκό brand µε τη δηµιουργία ανεπιθύµητων συνειρµών, 
ή βλάπτοντας την αντιλαµβανόµενη ποιότητα (Aaker, 1990) Η έρευνα της Romeo (1991), έδειξε ότι 
όταν η επέκταση γίνεται σε παρόµοια κατηγορία προϊόντων µε το γονεϊκό brand, η αρνητική 
πληροφορία δεν οδηγεί σε σηµαντική πτώση της εικόνας του γονεϊκού brand. Επίσης, η έρευνα των 
Keller & Aaker (1992), έδειξε ότι µία αποτυχηµένη επέκταση για µέσες και µακρινές επεκτάσεις δεν 
επηρέασε τις εκτιµήσεις για υψηλής ποιότητας µάρκες. Οι Cheng & Shaw (2000), βρήκαν ότι η 
αρνητική επιρροή συµβαίνει για equity µάρκες είτε «λειτουργικού τύπου», είτε «συµβολικού τύπου». 
Επίσης, βρέθηκε ότι η αρνητική επιρροή δεν είναι διαφορετική σε κοντινές και µακρινές επεκτάσεις, 
ενώ όταν το επίπεδο του equity στο γονεϊκό brand είναι υψηλό η αρνητική επιρροή είναι πιθανότερο 
να είναι πιο σηµαντική. Σε σχετική έρευνα, ο Siew (1997), διαπίστωσε ότι σε λιγότερο κυρίαρχες – 
γνωστές µάρκες παρατηρήθηκε µεγαλύτερη αρνητική επιρροή της αποτυχηµένης επέκτασης στο 
γονεϊκό brand και λιγότερη σε master brands. 
 
Είναι καλά τεκµηριωµένο ότι οι καταναλωτές µεταφέρουν τους συνειρµούς για ένα γονεϊκό brand σε 
µία επέκτασή του (Aaaker & Keller, 1990; Boush & Lokens, 1991). Οι Bhat & Reddy (2001), 
υπογραµµίζουν τη σπουδιαότητα ενός ταιριάσµατος της επέκτασης µε την εικόνα του γονεϊκού 
προϊόντος, ενώ την ίδια στιγµή συστήνουν ότι η οµοιότητα κατηγοριών µεταξύ της επέκτασης και της 
γονεϊκής µάρκας είναι χωρίς συνέπεια για την εκτίµηση της επέκτασης από τους καταναλωτές. 
Απευθείας µεταφορά της επιρροής της γονεϊκής µάρκας προς την επέκταση µπορεί να συµβεί µόνο µε 
συµβολικές µάρκες. Η ποιότητα της γονεϊκής µάρκας είχε σηµαντική επιρροή στο σχηµατισµό µίας 
γνωστικής δοµής από τον καταναλωτή για την επέκταση, που, µε τη σειρά του, επηρεάζει την τάση 
για αγορά της επέκτασης. Η οµοιότητα µεταξύ των κατηγοριών προϊόντων δεν βρέθηκε να επηρεάζει 
τη στάση των καταναλωτών για την επέκταση, αντίθετα από το ταίριασµα µεταξύ της εικόνας της 
γονεϊκής µάρκας και της επέκτασης. Φτάνει, λοιπόν, να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά της εικόνας 
µίας οµάδας για να αποφασιστεί σε τι προϊόντα πρέπει, ή δεν πρέπει να επεκταθεί το brand της.  
 
Οι Rio et al. (2001), εξετάζουν τις διαστάσεις του brand image, εστιάζοντας στις λειτουργίες, ή την 
αξία (value) µάρκας όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο 
αναγνωρίζονται 4 κατηγορίες λειτουργιών: α) η εγγύηση, β) η προσωπική αναγνώριση, γ) η κοινωνική 
αναγνώριση και δ) το status. Η υπόθεση της έρευνας είναι ότι αυτές οι λειτουργίες έχουν θετική 
επιρροή στην προθυµία των καταναλωτών να συστήσουν τη µάρκα, να πληρώσουν πρόσθετα γι’ αυτή 
και να αποδεχθούν επεκτάσεις της, κάτι που υποστηρίζεται και από τη σχετική βιβλιογραφία. 
Σύµφωνα µε την ανάλυση όσο πιο θετική είναι η αντίληψη των καταναλωτών για τη λειτουργία 
εγγύησης της µάρκας, τόσο πιο πρόθυµοι είναι να αποδεχτούν τις επεκτάσεις της σε άλλες κατηγορίες 
προϊόντων. Επίσης, η λειτουργία της κοινωνικής ταύτισης έδειξε σηµαντικά στατιστική επιρροή στις 
µεταβλητές της αποδοχής των επεκτάσεων µάρκας, όπως επίσης και η λειτουργία status. Αυτό που 
τονίζουν οι ερευνητές είναι ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα µια περιεκτική πολυκατηγορική ανάλυση µε 
σκοπό τον προσδιορισµό της σηµαντικότητας ποικίλων λειτουργιών µάρκας σε διαφορετικές 
κατηγορίες προϊόντων.  
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Συµπεράσµατα 
 
Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για την επέκταση του brand name τους σε άλλες κατηγορίες 
προϊόντων πρέπει να δώσουν µεγάλη προσοχή στους συνειρµούς µάρκας που συνδέονται µε τις 
λειτουργίες της εγγύησης, της κοινωνικής ταύτισης – αναγνώρισης και του status. Οι brand managers 
µπορούν να χρησιµοποιήσουν την τοποθέτηση (positioning) στρατηγικά στις επεκτάσεις µάρκας για 
να ελέγχουν το όριο στο οποίο οι καταναλωτές επηρεάζουν τα πιστεύω τους για τη γονεϊκή µάρκα και 
την κατηγορία επέκτασης. Για παράδειγµα, µπορούν να µεγιστοποιήσουν τον επηρεασµό όταν το 
ταίριασµα µάρκας – κατηγορίας είναι καλό και το equity της µάρκας είναι δυνατό. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις µπορούν να χρησιµοποιήσουν την τοποθέτηση µάρκας για να µεγιστοποιήσουν την 
δύναµη των «πιστεύω» για τη µάρκα, καθώς και τη µεταφορά στάσης από τη γονεϊκή µάρκα. Η 
σχετικότητα των ειδικών συνειρµών µάρκας είναι σηµαντική για τους µάνατζερ στη στρατηγική 
επέκτασης µάρκας, διότι ένας σχετικός συνειρµός µάρκας µπορεί να αντιστρέψει ακόµη και την 
αρχική προτίµηση µάρκας. Εδώ θα µπορούσε να ειπωθεί ότι στην περίπτωση των ποδοσφαιρικών 
brands ως ανταγωνιστικά δεν νοούνται προϊόντα άλλων οµάδων, αλλά οµοειδή προϊόντα επέκτασης 
άλλων εταιρειών, αφού θεωρείται ότι κάθε φίλαθλος είναι πελάτης µίας και µόνο οµάδος.  
 
Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι λόγω των σχετικών συνειρµών µάρκας θα µπορούσαν να υπάρξουν 
επιπρόσθετες ευκαιρίες επέκτασης σε µακρινές κατηγορίες. Η απ΄ ευθείας µεταφορά της επιρροής από 
µία γονεϊκή µάρκα σε µία επέκταση µοιάζει να είναι δυνατή µε βάση την εκτίµηση της επέκτασης 
µόνο µε επεκτάσεις «µη διαρκών» (non durable) προϊόντων συµβολικών brands. Γι’ αυτό οι µάνατζερ 
µπορούν να βρουν ότι απλά ένα µίγµα µάρκετινγκ µπορεί να γεννήσει ενδιαφέρον και δοκιµή. Οι 
µάρκετερ πρέπει να ενδιαφέρονται περισσότερο µε το αν η επέκταση ταιριάζει περισσότερο µε τη 
συνολική εικόνα της γονεϊκής µάρκας και όχι στις φυσικές οµοιότητες της επέκτασης και των 
προϊόντων της. Η επέκταση µάρκας ενός υψηλής ποιότητας brand name θα ήταν περισσότερο 
επιτυχής αν χρησιµοποιούνταν στρατηγική συµβολικού παρά λειτουργικού προσανατολισµού. 
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Εισαγωγή 
 
Η χορηγία στον αθλητισµό είναι ένας θεσµός που εµφανίστηκε στην Ελλάδα στα αρχαία χρόνια. Στη 
σύγχρονη εποχή πολλές επιχειρήσεις γίνονται χορηγοί αθλητικών οµάδων, γεγονότων, αθλητών, κλπ., 
για να προωθήσουν την εταιρεία, ή/και τα προϊόντα τους.  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να δώσει µια εµπεριστατωµένη εικόνα των αθλητικών χορηγιών 
στην Ελλάδα και να υπογραµµίσει τα στοιχεία που θεωρούνται σηµαντικά από τις εταιρίες που είναι 
χορηγοί συγκεκριµένων οµάδων, ή αθλητικών γεγονότων. Επίσης, είχε ως στόχο να προσδιορίσει τα 
άτοµα που είναι υπεύθυνα για την επιλογή, την περάτωση και την αξιολόγηση των χορηγικών 
συµφωνιών.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν διευθυντές µάρκετινγκ 26 εταιριών που ήταν χορηγοί οµάδων, ή 
αθλητικών γεγονότων.  
 
Όργανο µέτρησης: Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο ήταν 
χωρισµένα σε 2 µέρη: το πρώτο αφορούσε δηµογραφικές πληροφορίες (όπως φύλο, ηλικία και 
επίπεδο µόρφωσης των συµµετεχόντων). Το δεύτερο περιλάµβανε ερωτήσεις που αφορούσαν στη 
διάρκεια της χορηγικής συµφωνίας, την ύπαρξη συστηµάτων αξιολόγησης και την εναρµόνιση της 
χορηγίας µε τις άλλες δραστηριότητες του επιχειρησιακού πλάνου. Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν το επίπεδο σηµαντικότητας της χορηγίας για την εταιρία τους, τους πιθανούς στόχους 
µιας χορηγίας, καθώς και τα κίνητρα που οδήγησαν στην ανάληψη µιας συγκεκριµένης χορηγίας. 
Τέλος, ρωτήθηκαν ποιο τµήµα της εταιρίας τους είναι υπεύθυνο για την επιλογή, ανάληψη και 
περάτωση των χορηγιών, καθώς και να προσδιορίσουν αν οι χορηγίες που αναλαµβάνουν αφορούν 
κυρίως ανδρικά, ή γυναικεία αθλήµατα. Τα ερωτηµατολόγια στάλθηκαν στις 22 Αυγούστου του 2001 
και επιστράφηκαν µέχρι και την 1η Οκτωβρίου του ίδιου έτους.  
 
Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS). Υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και συστάθηκαν πίνακες αποτελεσµάτων 
για τα σηµαντικότερα των ερωτηµάτων.     
 
Αποτελέσµατα 
 
Το ποσοστό ανταπόκρισης στην έρευνα ήταν 46% (επιστράφηκαν 12 από τα 26 ερωτηµατολόγια µε 
όλες τις ερωτήσεις απαντηµένες). Όσον αφορά στα δηµογραφικά στοιχεία, 9 από τους 12 ερωτηθέντες 
ήταν άνδρες (75%), ενώ οι 3 (25%) ήταν γυναίκες. Ο µέσος όρος ηλικίας όλων των ερωτηθέντων ήταν 
38,25 έτη. Αναφορικά µε το επίπεδο µόρφωσης, 9 από τους 12 (75%) ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακού 
τίτλου, ενώ οι 3 (25%) ήταν κάτοχοι πτυχίου πανεπιστηµίου.  
 
Στο δεύτερο µέρος της έρευνας εξετάσθηκαν τα στοιχεία που θεωρούνται σηµαντικά για τις χορηγίες. 
Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι ο µέσος όρος διάρκειας της τρέχουσας αθλητικής χορηγίας των εταιριών 
ήταν 2,4 έτη, ενώ η συνήθης διάρκεια των αθλητικών χορηγιών βρέθηκε ότι ήταν 1,75 έτη. Η τρίτη 
ερώτηση αφορούσε στην ύπαρξη συστηµάτων αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της χορηγίας 
και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 9 από τις 12 εταιρείες (75%) χρησιµοποιούσαν ένα τέτοιο σύστηµα.  
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Στην επόµενη ερώτηση, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν αν η αθλητική χορηγία αποτελούσε 
µέρος του µακροπρόθεσµου σχεδιασµού και 10 από τους 12 ερωτηθέντες (83,3%) απάντησαν θετικά, 
ενώ οι υπόλοιποι 2 (16,7%) πως είναι αυτόνοµη. Η τέταρτη ερώτηση αφορούσε στους στόχους που 
θεωρούνταν σηµαντικοί για µια χορηγική συµφωνία. Ως πιο σηµαντικός παράγοντας δηλώθηκε η 
αύξηση αναγνώρισης από το κοινό και ακολούθησε η αύξηση της γνώσης από το κοινό που ενδιέφερε 
την κάθε εταιρία. Η καλυτέρευση της εικόνας της εταιρίας, η µεγαλύτερη προβολή από τα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης και η ανάµειξη στα κοινωνικά δρώµενα ήταν µε τη σειρά τους οι στόχοι που 
θεωρήθηκαν ως οι αµέσως πιο σηµαντικοί. Στόχοι όπως η διασκέδαση πελατών και η παραγωγή 
εισοδήµατος δεν θεωρήθηκαν καθόλου σηµαντικοί.  
 
Τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγεται το αθλητικό γεγονός, ή η οµάδα που θα στηριχτεί µε µια χορηγία 
ήταν το αντικείµενο της επόµενης ερώτησης. Ως σηµαντικότερο κριτήριο κρίθηκε η εναρµόνιση της 
χορηγίας µε το επιχειρησιακό πλάνο και ακολούθησαν η κάλυψη από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 
και το πόσο δηµοφιλές είναι το γεγονός, ή το άθληµα. Η έβδοµη ερώτηση είχε ως στόχο να 
καταστήσει γνωστό ποιο τµήµα της εταιρίας είναι υπεύθυνο για την επιλογή, την ανάληψη και την 
περάτωση της αθλητικής χορηγίας. Αυτό που κατεξοχήν εµφανίστηκε ως υπεύθυνο για αυτές τις 
δραστηριότητες ήταν το τµήµα µάρκετινγκ και ακολούθησαν το τµήµα δηµοσίων σχέσεων και 
συνδυασµός των 2 προαναφερθέντων τµηµάτων.  
 
Στην όγδοη ερώτηση ζητήθηκε να δηλώσουν οι ερωτηθέντες τα αθλήµατα στα οποία έχουν κάνει 
χορηγία. Οι περισσότεροι δήλωσαν το µπάσκετ και το στίβο και ακολούθησαν το βόλεϊ, το 
ποδόσφαιρο και η ιστιοπλοία. Τέλος, αντικείµενο της τελευταίας ερώτησης ήταν το αν οι χορηγίες 
που αναλαµβάνουν οι εταιρίες απευθύνονται κυρίως σε ανδρικά ή γυναικεία αθλήµατα. Οι µισοί από 
τους ερωτηθέντες δήλωσαν πως απευθύνονται και στα 2, ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι απευθύνονται 
κυρίως σε ανδρικά αθλήµατα.  
 
Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δηµιουργούν µία αρκετά εµπεριστατωµένη εικόνα για τις χορηγίες 
στον ελληνικό χώρο. Θέµατα όπως αυτό του φύλου σε διοικητικές θέσεις, καθώς και του επιπέδου 
µόρφωσης των ατόµων αυτών χρήζουν ιδιαίτερου σχολιασµού. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η 
χρονική διάρκεια της αθλητικής χορηγίας που δηλώθηκε δεν είναι επαρκής για να εκπληρωθούν οι 
στόχοι που πιθανώς έχουν τεθεί, αφού χρειάζεται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για να γίνει η 
σύνδεση του ονόµατος του χορηγού µε αυτό του χορηγούµενου. Η ύπαρξη συστήµατος αξιολόγησης 
και η εναρµόνιση της χορηγίας µε το επιχειρησιακό πλάνο είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή 
πραγµάτωση της χορηγίας. Όσον αφορά στους στόχους που θεωρούνται σηµαντικοί, αποτέλεσε 
έκπληξη το γεγονός ότι το θέµα της εικόνας της εταιρίας δεν τέθηκε πρώτο στις προτιµήσεις. Το 
κίνητρο του αρµονικού συνδυασµού µε το επιχειρησιακό πλάνο για την επιλογή µιας συγκεκριµένης 
χορηγίας δείχνει την έναρξη µίας νέας εποχής για τις χορηγίες στον ελληνικό χώρο, αφού αποτελεί 
αποτέλεσµα στρατηγικού σχεδιασµού για τις περισσότερες εταιρίες. Ήταν αναµενόµενο το τµήµα 
µάρκετινγκ να θεωρείται υπεύθυνο για την ανάληψη και την περάτωση των χορηγιών, από την άλλη, 
όµως, διακρίνεται κάποια έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού σε αυτόν τον τοµέα.  
 

Συµπεράσµατα 
 
Παρά τα ενθαρρυντικά βήµατα που έχουν γίνει στον τοµέα των αθλητικών χορηγιών, υπάρχει ακόµα 
µακρύς δρόµος να διανυθεί για την προσαρµογή στις συνεχείς αλλαγές που πραγµατώνονται στο χώρο 
και να αντιµετωπιστεί η πρόκληση που αποτελούν για το χώρο αυτό οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004.  
 

Βιβλιογραφία 
 
Αmis, J., Slack, T. & Berrett, T. (1999). Sport sponsorship as a distinctive competence. European 

Journal of Marketing, 33: 250-272.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 

 
Τζέτζης, Γ.  & Τάχης, Σ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Ο αθλητισµός αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόµενο που αλληλοεπηρεάζεται από τους κοινωνικούς 
θεσµούς. Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού σαγηνεύεται από τον αθλητισµό και πολλές 
φορές επιδιώκει ταύτιση µε τους αθλητές. Λόγω της επαγγελµατοποίησης του ποδοσφαίρου και της 
εταιρικής λειτουργίας των οµάδων η λειτουργία ενός τµήµατος µάρκετινγκ σε κάθε Ποδοσφαιρική 
Ανώνυµη Εταιρεία (ΠΑΕ) θα συνέβαλλε στην αύξηση της εισροής εσόδων στα ταµεία της µέσα από 
διαδικασίες προσέλκυσης, ικανοποίησης και διατήρησης των πελατών / φιλάθλων. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των αναγκών, των συνηθειών χρήσης και των 
προτιµήσεων των φιλάθλων ενός επαγγελµατικού ποδοσφαιρικού σωµατείου.    
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 150 φίλαθλοι ενός επαγγελµατικού ποδοσφαιρικού σωµατείου. 

 
Όργανο µέτρησης: Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα ειδικά 
διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Οι συµµετέχοντες στην έρευνα συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο πριν από την 
έναρξη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.  
 

Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Το 70% των φιλάθλων δήλωσαν ότι πηγαίνουν στο γήπεδο τον Αύγουστο, το 99% τους µήνες 
Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο και Απρίλιο, το 98% το Φεβρουάριο, το 96% το ∆εκέµβριο και τον 
Ιανουάριο, το 100% το Μάρτιο, ενώ το 94% το Μάϊο. Μόνο το 5% των φιλάθλων ήταν πολύ 
ικανοποιηµένοι από τους χώρους υγιεινής, το 23% ήταν µέτρια ικανοποιηµένοι, ενώ το 72% λίγο 
ικανοποιηµένοι. Αναφορικά µε τις συνήθειες χρήσης των υπηρεσιών και προϊόντων της οµάδας 
διαπιστώθηκε πως οι περισσότεροι φίλαθλοι πηγαίνουν στο γήπεδο σχεδόν σε όλους τους αγώνες. 
Επίσης , οι περισσότεροι προτιµούν να πηγαίνουν στο γήπεδο µε την παρέα τους παρά µε τη σύζυγό 
τους. Σχετικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών, το µεγαλύτερο ποσοστό των φιλάθλων ήταν λίγο 
ικανοποιηµένοι από τα καθίσµατα και το προσωπικό του γηπέδου, ενώ η µεγαλύτερη ικανοποίηση 
εκδηλώθηκε για τη µπουτίκ της οµάδας. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που δηλώθηκαν ότι 
εµποδίζουν τους φιλάθλους κατά την παραµονή τους στο γήπεδο ήταν η βία και η έλλειψη ασφάλειας. 

 

Βιβλιογραφία  
 

Bristow, D.N. & Sebastian, J.R. (2001). Holy cow! Wait 'til next year! A closer look at the brand 
loyalty of Chicago Cubs baseball fans. The Journal of Consumer Marketing, 18(3): 256-275. 

Hunt, K.A., Bristol, T. & Bashaw, R.E. (1999). A conceptual approach to classifiying sports fans. 
Journal of Services Marketing, 13(6): 439-452. 

Grove, J.R., Hanrahan, S.J. & Mclman, Α. (1991). Success / failure bias in attributions across 
involvement categories in sport. Personality and Social Psychology Bulletin, 17: 93-97.   

Mann , L. (1974). On being a sore loser: how fans react to their teams failure. Australian Journal of 

Psychology, 39: 37-47. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
 
Τάχης, Σ. & Τζέτζης, Γ.  
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ  
 

Εισαγωγή 
 
Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον αθλητισµό ονοµάζονται φίλαθλοι. Πολλοί από αυτούς 
ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο και παρακολουθούν τακτικά αγώνες, ενώ για ορισµένους το άθληµα 
αυτό καθίσταται τρόπος ζωής, αναπόφευκτο µέρος της καθηµερινότητάς τους και της ανάγκης τους 
για εκτόνωση από τα προβλήµατά τους. Είναι χρήσιµο να γίνει ένας διαχωρισµός των φιλάθλων σε 
κατηγορίες ώστε να καταστεί εφικτό να δηµιουργηθούν κριτήρια για την προσέλκυσή τους. Οι Hunt, 
Bristol & Bashaw (1999), ταξινόµησαν τους φίλαθλους σε 5 κατηγορίες: α) προσωρινούς (temporary), 
β) τοπικούς (local), γ) πιστούς - αφοσιωµένους (devoted), δ) φανατικούς (fanatical) και ε) 
δυσλειτουργικούς (dysfunctional). 
 

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 150 φίλαθλοι ενός επαγγελµατικού ποδοσφαιρικού σωµατείου. 
 
Όργανο µέτρησης: Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας δηµιουργήθηκε ειδικά διαµορφωµένο 
ερωτηµατολόγιο που αξιολογούσε τα κίνητρα που ωθούν τους φίλαθλους να συµµετέχουν είτε 
τακτικά , είτε προσωρινά σε αγώνες επαγγελµατικού ποδοσφαίρου. 
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Οι συµµετέχοντες συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο πριν από την έναρξη του 
αγώνα. 

 
Αποτελέσµατα 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι ο πιο σηµαντικός λόγος που προτρέπει τους φίλαθλους να πάνε στο γήπεδο είναι η 
ηµέρα του αγώνα (17%), ο αντίπαλος (15%), η βαθµολογική θέση της οµάδας (14%), ένας πολύ 
καλός παίκτης (12%), η προβολή από την τηλεόραση (11%), το αγωνιστικό επίπεδο της οµάδας 
(11%), οι καιρικές συνθήκες (10%), η τιµή του εισιτηρίου (6%) και η ώρα του αγώνα (3%). Τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν ήταν η βία, η έλλειψη ασφάλειας και η µη παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών στο γήπεδο.  
 

Συζήτηση 
 
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διαπιστώθηκε πως η µέρα διεξαγωγής του αγώνα είναι ο πιο 
σηµαντικός λόγος που προτρέπει τον φίλαθλο να παρακολουθήσει αγώνες ποδοσφαίρου παρά η 
βαθµολογική θέση της οµάδας και ο αντίπαλος. 

 

Συµπεράσµατα 
 
Είναι επιβεβληµένο να γίνουν έρευνες αγοράς για την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών µε στόχο την 
µαζική προσέλκυση των φιλάθλων. 
 
Βιβλιογραφία  
 
Hunt, K. A., Bristol, T. & Bashaw, R.E. (1999). A conceptual approach to classifiying sports fans. 

Journal of Services Marketing, 13(6): 439-452. 
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ΑΠΟ ΤΟ LICENCE FEE ΕΩΣ TO DIGITAL VIRTUAL PUBLICITY:  

ΤΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
Γαργαλιάνος, Σ. 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
Εισαγωγή 
 
Η ραδιοτηλεοπτική αναµετάδοση αθλητικών γεγονότων τείνει να καταστεί παγκοσµίως οικονοµικό 
αγαθό και µάλιστα ιδιαίτερα σηµαντικής αξίας, τόσο για τους σχετιζόµενους αθλητικούς 
οργανισµούς, όσο και για τους εµπλεκόµενους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.  Μετά την κατάργηση του 
µονοπωλίου των κρατικών  τηλεοπτικών σταθµών στις χώρες της Ευρώπης, στις αρχές της δεκαετίας 
του ’90, ο ανταγωνισµός µεταξύ των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών για την εξασφάλιση του 
δικαιώµατος µετάδοσης σηµαντικών αθλητικών γεγονότων έχει υπερπολλαπλασιάσει την οικονοµική 
αξία του σχετικού δικαιώµατος. Η άνθηση της συνδροµητικής τηλεόρασης στις  αρχές της δεκαετίας 
του ’90, έδωσαν άλλη διάσταση στον ανταγωνισµό. Παρά το ότι η τηλεόραση επίγειας και ελεύθερης 
λήψης εξακολουθεί να είναι διαθέσιµη, τα συνδροµητικά κανάλια -ελεγχόµενα από επιχειρηµατίες ή 
συνασπισµούς επιχειρήσεων- προσπαθούν να εξασφαλίσουν ιδιαίτερα ελκυστικά πακέτα 
προγραµµάτων, µε στόχο την προσέλκυση µεγάλου αριθµού συνδροµητών.   
 

Μεθοδολογία  
 
Για την πραγµατοποίηση της εισήγησης αυτής µελετήθηκαν, αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν άρθρα του 
Αστικού Κώδικα που σχετίζονται µε τη νοµοθεσία περί ραδιοτηλεοπτικών και συγκεκριµένα οι ν. 
22121/1993, 2725/1999, καθώς και ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας σε σχέση µε το νέο αθλητικό 
νοµοσχέδιο του Υφυπουργείου Αθλητισµού. Στη συνέχεια συνεκρίθησαν δηµοσιευµένοι πίνακες 
ραδιοτηλεοπτικών εσόδων των αθλητικών σωµατείων, ενώ διεξήχθησαν ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις 
µε τους νοµικούς συµβούλους των ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και των γενικών διευθυντών των ΚΑΕ 
Παναθηναϊκός και Ολυµπιακός, των περιόδων 1999-2002. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 84, του ν. 2725/1999, κάθε συλλογικός αθλητικός φορέας (αθλητικό σωµατείο, 
ΤΑΑ ή ΑΑΕ) έχει το δικαίωµα να επιτρέπει έναντι αµοιβής τη ραδιοφωνική, ή τηλεοπτική µετάδοση, 
την αναµετάδοση, την εγγραφή σε υλικό φορέα, την αναπαραγωγή, κλπ., των αθλητικών 
διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται, σύµφωνα µε τους οικείους κανονισµούς, γηπεδούχος. 

 
Χώρα Κανάλια Συµφωνηθέν 

ποσό 
Περίοδος / 

γεγονός 
Συνεργαζόµενος 

φορέας 

Αγγλία • BskyB 

• ITV Digital 

• NTL (Microsoft) 

• BBC 

65 εκ. € 
215 εκ. € 
224 εκ. € 
47,9 εκ. € 

2002-2004 
1999-2004 
1998-2002 
1998-2000 

Αγγλική 
Ποδοσφαιρική 
Οµοσπονδία 

Γερµανία • Premier Sport  
     (Οµιλ. ISL-Kirch) 

• SAT1 

359 εκ. € 1999-2001 Γερµανική 
Ποδοσφαιρική 
Οµοσπονδία 

Γαλλία • Canal + 

• TPS (Television 
par Satellite) 

• TF1 

300 εκ. € 1997-2001 Γαλλική 
Ποδοσφαιρική 
Οµοσπονδία - 
LFP 

Ιταλία • Telepiu 

• Stream 

• RAI 
 

530 εκ. € 1998-2002 Ιταλικό 
Καµπιονάτο 
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Ισπανία • Via Digital 

• CSD (Canal 
Satelite Digital) 

---- ---- Πριµέρα 
Ντιβιζιόν 

Ελλάδα • FILMNET 
      (Netmed) 

• ALPHA Dig. 

220  εκ. € 1996-2002 ΕΠΑΕ 

Ευρώπη • EBU (European 
Broadcasting 
Union)  

135 εκ. € Mundial ‘98 FIFA 

Παγκοσµίως • Οµιλος Κirch 2,36 δισ. € Mundial ’02 
&‘06 

FIFA 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 84, του ν. 2725/1999 διασφαλίζεται η εισφορά οργανωτικής υποδοµής και 
οικονοµικών µέσων από τη γηπεδούχο οµάδα σε συνδυασµό µε το εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα 
της οµάδας αυτής επί του χώρου του γηπέδου. Στον ίδιο προστατευτικό σκοπό της διάταξης εµπίπτει 
και το δικαίωµα των ποδοσφαιριστών για οικονοµική εκµετάλλευση στοιχείων της προσωπικότητάς 
τους (right of publicity). Η ίδια νοµοθεσία απαγορεύει σε εταιρείες τηλεοπτικής κάλυψης να είναι 
µέτοχοι ποδοσφαιρικών εταιρειών, κάτι που σηµαίνει πως δεν υφίσταται πλέον το προνόµιο των 
εξαιρετικά ανεπτυγµένων επιχειρήσεων να δρουν ανεξέλεγκτα και µονοπωλιακά στον ελληνικό 
αθλητισµό. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Στην Ελλάδα εφαρµόζεται το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης, όπου ΠΑΕ απαλλάσονται δια νόµου 
από τα υπέρογκα χρέη τους, απειλώντας µάλιστα ότι δεν θα καταβάλλουν τα δεδουλευµένα σε 
ποδοσφαιριστές που έχουν κερδίσει τις προσφυγές τους στην αρµόδια Πειθαρχική Επιτροπή της 
FIFA. Ταυτόχρονα, ορισµένες ΠΑΕ εισηγούνται στην επίσηµη Ένωσή τους να αντιπαρατεθεί 
δυναµικά µε την Πολιτεία, προκειµένου να διεκδικήσουν ρύθµιση χρεών, τηλεοπτικές συµβάσεις µε 
τα κρατικά κανάλια και βελτιώσεις των γηπεδικών τους εγκαταστάσεων. 
 
Κανείς, όµως, δεν σκέφθηκε πως η αύξηση του ετήσιου αριθµού οργάνωσης και τηλεµετάδοσης 
ποδοσφαιρικών αγώνων θα προκαλούσε κορεσµό των θεατών και κυρίως εκείνων που 
παρακολουθούν από τις οικίες τους και που, σηµειωτέον, µπορούν να επιλέξουν από µια πληθώρα 
άλλων µορφών διασκέδασης. Έτσι, το διευρυµένο Champions League των περιόδων 1996-2003 θα 
περιορισθεί δραστικά από την ακριβώς επόµενη χρονιά τόσο σε αριθµό αγώνων, όσο και σε 
αντίστοιχα έσοδα.  
 
Ως συνέπεια των ανωτέρω, στον αγώνα των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωµάτων εισήλθε το ζήτηµα των 
εµπορικών διαφηµίσεων. Με τη συνδροµή της τεχνολογίας, ο ρόλος τους έφθασε στο σηµείο να είναι 
καταλυτικός. Φυσικά, ο δρόµος από το Licence Fee (LF) µέχρι το Digital Virtual Publicity (DVP) 
υπήρξε µακρύς και επίπονος. Όσα έσοδα δεν µπορούσαν να καλύψουν τα  LF τώρα έρχεται η DVP 
για να τα υπερκεράσει και να ανοίξει νέους οικονοµικούς ορίζοντες. Η εικονική διαφήµιση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε όλους τους αγώνες που γίνονται υπό την αιγίδα της FIFA, από τις αναγνωρισµένες 
συνοµοσπονδίες, τις εθνικές οµοσπονδίες και στις οµάδες που ανήκουν στο δυναµικό τους. Βασική 
προϋπόθεση είναι η καταβολή του τιµήµατος που θα συµφωνηθεί στον κάτοχο των διαφηµιστικών 
δικαιωµάτων του αγώνα, η συγκατάθεση των διοργανωτών και η χρήση των καθορισµένων χώρων 
του γηπέδου όπου µπορεί να προβληθεί ψηφιακά το διαφηµιστικό µήνυµα. Οι χώροι αυτοί είναι 
κυρίως σηµεία του αγωνιστικού και περιβάλλοντα χώρου (όπως είναι ο κύκλος στο κέντρο του 
γηπέδου, οι εστίες, οι πάγκοι, οι κερκίδες και οι ειδικές πινακίδες) και οι αθλητές. Πρόκειται για  µια 
επιπλέον πηγή εσόδων που ανοίγει νέες προοπτικές σε κανάλια και αθλητικούς φορείς. 
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Συζήτηση 
 
Τα κρατικά τηλεοπτικά κανάλια δεν µπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς 
που διαρκώς διογκώνονται. Το LF, δηλαδή το ανταποδοτικό τέλος όλων των τηλεθεατών, 
αποδείχθηκε πολύ µικρό για τα νέα τηλεοπτικά δεδοµένα. Είναι γεγονός ότι ελληνικοί και ξένοι 
αθλητικοί οργανισµοί θεµελίωσαν τον οικονοµικό  προγραµµατισµό τους στα τηλεοπτικά δικαιώµατα, 
τα οποία γνώρισαν µια ιδιαίτερη άνθηση κατά την τελευταία δεκαετία, χαρίζοντας στον αθλητισµό 
και τους θεατές του πολλές στιγµές ευφορίας. Όµως, στην οικονοµία υπάρχουν οι καµπύλες ανόδου 
και καθόδου, κάτι που δεν απέφυγε και ο αθλητισµός, ειδικότερα το ποδόσφαιρο και η 
καλαθοσφαίριση. ΄ 
 
Ετσι, τα τελευταία 2 χρόνια οι πτωχεύσεις ιδιωτικών καναλιών επηρέασαν σε µεγάλο βαθµό την 
αγωνιστική, αλλά και την κοινωνική πορεία των ποδοσφαιρικών οµάδων, οι οποίες όχι µόνο 
αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις µεταγραφικές τους κινήσεις, αλλά και να µειώσουν τις αµοιβές 
παικτών και προπονητών. Ως έσχατη λύση προτάθηκαν ακόµη και συγχωνεύσεις οµάδων, οι οποίες 
φαίνεται πως ακολούθησαν τις αντίστοιχες των καναλιών που και αυτά νοιώθουν την ανάγκη 
συνεργασίας. Το φάσµα της πτώχευσης είναι πλέον ορατό και για τις 2 εµπλεκόµενες πλευρές 
(κανάλια - οµάδες), έτσι οι λύσεις πρέπει να είναι αναπόφευκτα εξαιρετικά δραστικές. Οι κυβερνήσεις 
παρεµβαίνουν για να εγγυηθούν κάποια χρήµατα και να διασώσουν σωµατεία, κρίνοντας ότι ο 
επαγγελµατικός αθλητισµός που εισήχθη στο χρηµατιστήριο εξακολουθεί να διατηρεί το χαρακτήρα 
του κοινωνικού αγαθού και πρέπει να προστατευθεί.  
 
Για να αποφευχθεί η οικονοµική καταστροφή, οι ευρωπαϊκές οµοσπονδίες, µε προεξάρχουσα την 
αγγλική, σχεδιάζουν να εφαρµόσουν το salary cap, δηλαδή ένα ανώτερο επιβαλλόµενο µισθολογικό 
όριο, καθώς και να εποπτεύσουν το σύστηµα των µεταγραφών. Μετά την αποδέσµευση των  οµάδων 
από τις επίσηµες ενώσεις τους στο ζήτηµα των τηλεοπτικών δικαιωµάτων, το ζητούµενο πλέον είναι 
αν στους αθλητικούς οργανισµούς συµφέρει να διαπραγµατεύονται συνολικά τα ποσά που δικαιούνται 
ή ατοµικά ο καθένας.   
 

Συµπεράσµατα 
 
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κανάλια πλειοδοτούν για ξεχωριστά «κοµµάτια» των ποδοσφαιρικών 
µεταδόσεων. Έτσι, για τη µέθοδο «Pay Per View» υπάρχει πλέον εξειδικευµένο κανάλι και το ίδιο 
συµβαίνει για τη µέθοδο των «στιγµιότυπων» από τους µαγνητοσκοπηµένους αγώνες, όπως επίσης 
και για τις ελεύθερες µεταδόσεις. Το Pay Per View είναι ένα ειδικό σύστηµα συνδροµητικής σχέσης 
ανάµεσα σε κανάλι και τηλεθεατή, κατά το οποίο ο συνδροµητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον 
αγώνα που επιθυµεί ανάµεσα από µια πλειάδα ταυτόχρονα προσφερόµενων. 
 
Εντούτοις, ακόµη και αν όλες οι οµάδες µιας χώρας έχουν τη βούληση να δώσουν το σύνολο αυτών 
των δικαιωµάτων σε έναν µόνο τηλεοπτικό σταθµό, κανένα κανάλι δεν είναι σε θέση να καταβάλει 
τόσο υψηλά συνολικά ποσά. Το σηµαντικότερο συµπέρασµα είναι πως ανατέλει µία νέα 
ραδιοτηλεοπτική περίοδο όσον αφορά στα αθλητικά γεγονότα, η οποία θα αποτελέσει σηµαντικό 
πεδίο ερευνών στο επίπεδο της οικονοµίας του αθλητισµού για τα επόµενα χρόνια. 
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ (BADMINTON) 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004 

Μαυρίδης, Θ., Ξουργιάς, Ι., Παπαθανασίου, Ι. & Αντωνίου, Π. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την πορεία του αθλήµατος της αντιπτέρισης από την 
εµφάνισή της στην Ελλάδα έως λίγο πριν από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004.  Η µέθοδος 
καταγραφής των δεδοµένων έγινε µε συστηµατική διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και 
ερµηνείας των κατεγραµµένων στοιχείων που υπάρχουν στο αρχείο της Ελληνικής Οµοσπονδίας 
Φιλάθλων Σωµατείων Αντιπτέρισης, µε κυρίαρχο στόχο την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και 
την ανατροφοδότηση προς την κατεύθυνση βελτίωσης της παρεχόµενης οργάνωσης. Η ανάλυση των 
δεδοµένων έδειξε ότι η εξέλιξη του αθλήµατος στηρίχθηκε σε πρώτη φάση στο χώρο του ΤΕΦΑΑ της 
Κοµοτηνής και σε συγκεκριµένα άτοµα που ασχολήθηκαν µε αυτό. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε σε 
περιοχές όπου υπήρχε πρόσφορο έδαφος δηµιουργίας γηπέδων για τη διεξαγωγή προπονήσεων και 
αγώνων. Οι προσπάθειες µεµονοµένων σωµατείων και της οµοσπονδίας οδήγησε στην ποιοτική 
εξέλιξη και αριθµητική αναβάθµιση του αθλήµατος σε µικρές πόλεις (Σιδηρόκαστρο, Τύρναβος). Η 
ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, φαίνεται να προσδίδει µία νέα δυναµική στην 
αγωνιστική πορεία µε τη δηµιουργία προολυµπιακής οµάδος που συµµετέχει σε διεθνή τουρνουά. Η 
γνωριµία µε την αντιπτέριση µέσα από το πρόγραµµα διάδοσης µη γνωστών ολυµπιακών αθληµάτων, 
αλλά και η συνεχής επιµόρφωση των προπονητών µέσα από επιµορφωτικά σεµινάρια οδηγεί την 
ελληνική αντιπτέριση σε ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης. 
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Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  

ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
 

Κριεµάδης, Θ.,1 Puronaho, Κ.2 & Emery, P.3 

1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
2 University of Jyvaskyla, Finland 
3 University of Northumbria at Newcastle, UK 
 

Εισαγωγή 
 
Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού που έχει αναπτυχθεί στον ιδιωτικό τοµέα µπορεί να 
βοηθήσει τους δηµόσιους και µη-κερδοσκοπικούς οργανισµούς να προβλέπουν και να 
ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσµατικά στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο 
λειτουργούν (Agwu, 1992; Bank, 1992; Bryson, 1988; Duncan, 1990; Espy, 1988; Laycock, 1990; 
Medley, 1988; Nelson, 1990; Robinson, 1992; Wilson, 1990; Kriemadis, 1997; Busler, 1992; 
Kriemadis, Emery & Puronaho, 2001).   
 
Τα στελέχη των αθλητικών οργανισµών καλούνται να αντιµετωπίσουν αλλαγές σε πολλούς τοµείς 
(π.χ., τεχνολογία, δηµογραφικά χαρακτηριστικά, ανταγωνισµός, αθλητικές εγκαταστάσεις, κόστος 
λειτουργίας, κλπ.). Για να ανταποκριθούν σε αυτές πρέπει να είναι ικανά να τις προβλέπουν, να 
υιοθετούν προγράµµατα και να δεσµεύουν πόρους για την αντιµετώπισή τους (Bucher, 1987). Η 
εφαρµογή της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασµού βοηθά τους αθλητικούς οργανισµούς να 
προβλέπουν και να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στις καταστάσεις που διαµορφώνονται στο 
εξωτερικό περιβάλλον και να αναπτύσσουν τις απαραίτητες για την επιβίωση και την περαιτέρω 
ανάπτυξή τους στρατηγικές (Dyson et al., 1989; Smith, 1985; Sutton & Migliore, 1988; Kriemadis, 
1997). 
 
Οι αθλητικοί οργανισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) έχουν ήδη αρχίσει την εφαρµογή της 
διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασµού, ώστε να αντλήσουν οφέλη και να δηµιουργήσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Οι Kriemadis, Emery & Puronaho (2001), µελέτησαν θέµατα 
στρατηγικού σχεδιασµού των 101 πιο σηµαντικών µελών της Αθλητικής Ένωσης των Βρετανικών 
Πανεπιστηµίων (British Universities Sports Association - BUSA) και βρήκαν ότι το 60% των 
αθλητικών τµηµάτων των Βρετανικών Πανεπιστηµίων εφαρµόζουν τη διαδικασία του στρατηγικού 
σχεδιασµού, ενώ το 40% εφαρµόζουν βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό.       
  
Θεωρήθηκε σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί και µία µελέτη σε άλλη χώρα της Ε.Ε., και για το σκοπό 
αυτό επιλέχθηκε η Αθλητική Οµοσπονδία της Φινλανδίας (Finnish Sports Federation), στην οποία 
υπάγονται 15 περιφερειακοί αθλητικοί οργανισµοί (regional sport organizations). Σκοπός των 
οργανισµών αυτών είναι: α) η ανάπτυξη του αθλητισµού σε περιφερειακό επίπεδο, β) η σύνδεση 
µεταξύ της Αθλητικής Οµοσπονδίας και των τοπικών αθλητικών σωµατείων και γ) η εκπροσώπηση 
της Αθλητικής Οµοσπονδίας σε τοπικό επίπεδο (Finnish Ministry of Education, 1999). 
 
Σκοποί της έρευνας 
 
Οι σκοποί της παρούσας έρευνας ήταν: α) να καθορίσει το βαθµό στον οποίο εφαρµόζεται η 
διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού στους περιφερειακούς αθλητικούς οργανισµούς της 
Φινλανδίας και β) να προσδιορίσει τους παράγοντες που αποθαρρύνουν την εφαρµογή της 
διαδικασίας αυτής στους ίδιους οργανισµούς.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα κλήθηκαν να συµµετέχουν οι 15 περιφερειακοί αθλητικοί οργανισµοί της 
Αθλητικής Οµοσπονδίας της Φινλανδίας, από τους οποίους ανταποκρίθηκαν οι 10 (66%). Το 
ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα του περιεχοµένου του και, 
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µέσω του συντελεστή a του Cronbach, για την αξιοπιστία του (όλοι οι συντελεστές ήταν σε αποδεκτά 
επίπεδα) (Nunnally, 1967).  

 
Αποτελέσµατα 

 
Βρέθηκε ότι το 100% των περιφερειακών αθλητικών οργανισµών της Φινλανδίας έχουν αναπτύξει 
όραµα, αντικειµενικούς στόχους και µακροπρόθεσµα σχέδια, το 90% έχουν διαµορφώσει την 
αποστολή του οργανισµού, έχουν διεξάγει ανάλυση των ισχυρών και των αδύνατων σηµείων τους, το 
80% έχουν διεξάγει ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών που υπάρχουν στο περιβάλλον και 
έχουν αναπτύξει βραχυπρόθεσµα σχέδια, το 60% αξιολογούν την επίδοση της διαδικασίας 
σχεδιασµού, ενώ το ίδιο ποσοστό αξιολογεί την επίδοσή τους σχετικά µε το βαθµό επίτευξης των 
αντικειµενικών τους στόχων. 
 
Μόνο το 50% των οργανισµών αυτών µπορεί να θεωρηθεί ότι εφαρµόζουν πλήρως τη διαδικασία του 
στρατηγικού σχεδιασµού (και, εποµένως, µπορεί να ταξινοµηθεί στη κατηγορία των στρατηγικών 
σχεδιαστών) διότι µόνο αυτό το ποσοστό ικανοποίησε κριτήρια όπως: α) ύπαρξη γραπτών 
µακροπρόθεσµων σχεδίων, β) ανάλυση SWOT και γ) καθιέρωση στρατηγικών µε βάση την αποστολή 
και τους στόχους τους. Ένα ίδιο ποσοστό, ακόµα και αν έλαβε υπόψη του µερικούς παράγοντες της 
διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασµού, δεν µπορεί να ταξινοµηθεί στην παραπάνω κατηγορία διότι 
το 40% αυτών εφαρµόζουν βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό (δηλαδή, έχουν διαµορφώσει γραπτά σχέδια 
και προϋπολογισµούς µόνο για την τρέχουσα οικονοµική περίοδο), ενώ το υπόλοιπο 10% εφαρµόζει 
βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό που υπάρχει µόνο στη µνήµη των διοικητικών στελεχών του αθλητικού 
οργανισµού. 
 
Το 70% λάµβανε σε «πολύ µεγάλο», ή «µεγάλο» βαθµό υπόψη του στη διαµόρφωση των σχεδίων του 
τους εξής εξωτερικούς παράγοντες: α) τις κοινωνικές τάσεις, (β) τους έφορους - Johtokunta (Board of 
Trustees), γ) τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δ) τις κρατικές εντολές - κατευθύνσεις και ε) το 
οικονοµικό / φορολογικό περιβάλλον. Το ίδιο ποσοστό λάµβανε υπόψη του σε «πολύ µεγάλο», ή 
«µεγάλο» βαθµό τους εσωτερικούς παράγοντες: α) οικονοµική επίδοση και β) επίδοση του 
προσωπικού του. Η επάρκεια των αθλητικών εγκαταστάσεων ήταν ένας εσωτερικός παράγοντας που 
λαµβάνονταν υπόψη σε «µέτριο» βαθµό από το 80% των οργανισµών. 
 
Η ανεπάρκεια οικονοµικών πόρων και η έλλειψη χρόνου ήταν οι παράγοντες που αποθάρρυναν το 
50% των οργανισµών σε «πολύ µεγάλο», ή «µεγάλο» βαθµό στην εφαρµογή της διαδικασίας του 
στρατηγικού σχεδιασµού. Επίσης, η έλλειψη επαρκούς συνεργασίας ήταν ένας παράγοντας που 
αποθάρρυνε το 70% των οργανισµών σε «µέτριο» βαθµό. 
 
Το Οικονοµικό Σχέδιο και το Σχέδιο των Ανθρώπινων Πόρων ενσωµατώνονταν σε «πολύ µεγάλο», ή 
«µεγάλο» βαθµό από το 70% των οργανισµών στις δραστηριότητες σχεδιασµού τους. Το σχέδιο 
µάρκετινγκ ενσωµατωνόταν σε «µέτριο βαθµό» από το 60% των οργανισµών. 
  

Συµπεράσµατα 
 

Αν και περισσότερο από το 70% των Φινλανδικών περιφερειακών αθλητικών οργανισµών δήλωσαν 
ότι είχαν αναπτύξει δραστηριότητες στρατηγικού σχεδιασµού µόνο το 50% µπορεί να θεωρηθεί ότι 
εφαρµόζουν πλήρως αυτή τη διαδικασία (και, εποµένως, µπορεί να ταξινοµηθεί στη κατηγορία των 
στρατηγικών σχεδιαστών). Προτείνεται η δηµιουργία συστηµάτων και διαδικασιών στρατηγικού 
σχεδιασµού, καθώς και επιτροπών στρατηγικού σχεδιασµού µε σκοπό την ενδυνάµωση του τοµέα 
σχεδιασµού στους οργανισµούς αυτούς. 
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥΣ 
 

∆ράκου, A.,1 Τζέτζης, Γ.,1 Αναγνώστου, Μ.2 & Κιουµουρτζόγλου, Ε.2 

1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ   
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ  
 
Εισαγωγή 
 
Οι δεξιότητες της οργάνωσης - διοίκησης είναι απαραίτητες για έναν αποτελεσµατικό µάνατζερ 
(Byars & Rue, 1997) και περιλαµβάνονται στους εκπαιδευτικούς στόχους των οργανισµών που 
φιλοδοξούν να γίνουν, ή να παραµείνουν ανταγωνιστικοί. Στην Ελλάδα σήµερα υπάρχουν 4 
πανεπιστηµιακά Τµήµατα που περιλαµβάνουν την οργάνωση - διοίκηση του αθλητισµού στον κύκλο 
σπουδών τους, σε προπτυχιακό και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, υπάρχουν κάποια ιδιωτικά 
κολέγια που προσφέρουν τίτλους σπουδών σε αυτό το αντικείµενο.  
 
Η εκπαίδευση είναι µια συνεχής διαδικασία που δεν τελειώνει µε την είσοδο στην αγορά εργασίας. 
Από τις θεωρίες της παρακίνησης έως τη θεωρία του µάνατζµεντ ολικής ποιότητας, η εκπαίδευση 
είναι µία από τις παραµέτρους που παρακινούν στην εργασία και συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός 
αποτελεσµατικού εργασιακού περιβάλλοντος. Εποµένως, είναι µείζονος σηµασίας να προσδιοριστούν 
οι εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών των Ελληνικών αθλητικών οργανισµών και να προταθούν 
κατάλληλες µέθοδοι διδασκαλίας που θα καλύψουν τις ανάγκες των οργανισµών αυτών για 
αποτελεσµατικές οµάδες εργασίας. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να σκιαγραφήσει τις αντιλήψεις των διευθυντών Ελληνικών 
αθλητικών οργανισµών για τις διάφορες µεθόδους εκµάθησης και εκπαίδευσης των στελεχών τους.  
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν οι διευθυντές 31 αθλητικών οργανισµών (αθλητικές οµοσπονδίες, 
δηµόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, κρατικοί αθλητικοί οργανισµοί, αθλητικοί 
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αθλητικά σωµατεία και ιδιωτικές εταιρείες οργάνωσης αθλητικών 
γεγονότων) της Θεσσαλονίκης. 
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας δηµιουργήθηκε ειδικό 
ερωτηµατολόγιο, το οποία περιλάµβανε ερωτήσεις σχετικά µε: α) τα δηµογραφικά στοιχεία των 
συµµετεχόντων, β) τα χαρακτηριστικά του οργανισµού, γ) τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών 
όπως τις αντιλαµβάνονταν οι συµµετέχοντες διευθυντές και δ) τις αντιλήψεις των διευθυντών για τις 
διάφορες µεθόδους εκµάθησης. Ορισµένες ερωτήσεις ήταν ανοιχτές, ενώ άλλες ήταν δοµηµένες σε 
5βάθµια κλίµακα αξιολόγησης, τύπου Likert (όπου 1 = πολύ υψηλή προτεραιότητα και 5 = πολύ 
χαµηλή προτεραιότητα). Τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν και συλλέχθηκαν το Μάρτιο του 2000. 
 
Συνέντευξη: Επτά διευθυντές αθλητικών οργανισµών κλήθηκαν σε µία οµαδική συνέντευξη (15 
Μαρτίου 2002), για να συζητήσουν σχετικά µε την εκπαιδευτική πολιτική των οργανισµών τους. Η 
συνέντευξη διάρκεσε περίπου 1 ώρα και προσέγγισε τα ίδια θέµατα µε το ερωτηµατολόγιο, για 
µεγαλύτερη εµβάθυνση.  
 
Το γεγονός ότι το δείγµα ήταν σχετικά µικρό και από µόνο µία πόλη της Ελλάδας αποτελούσε 
περιορισµό της έρευνας.  
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Αποτελέσµατα  
 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 96,8% των διευθυντών ήταν άντρες και το 3,2% γυναίκες και ο Μ.Ο. 
της διάρκειας της συνεργασίας τους µε τον οργανισµό ήταν 7,88 χρόνια. Ο Μ.Ο. των υπαλλήλων που 
απασχολούσαν οι οργανισµοί ήταν 13. Το 71% των διευθυντών είχε πρόσβαση στο διαδύκτιο, ενώ το 
25,8% δεν είχε. Οι κύριες δραστηριότητες µάνατζµεντ του οργανισµού ήταν: α) διαχείριση αθλητικών 
γεγονότων (22,6%), β) διαχείριση οργανισµού (13,2%), γ) οικονοµική διαχείριση (11,3%), γ) 
διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού (11,3%), ε) µάρκετινγκ (7.5%), ε) δηµόσιες σχέσεις (7,5%), η) 
χορηγίες (5,7%), θ) σχέσεις µε ΜΜΕ (3,8%), ι) διαχείριση τεχνολογίας (1,9%). Επίσης, 
καταγράφηκαν δραστηριότητες όπως εκπροσώπηση αθλητών, διαχείριση εγκαταστάσεων και 
διαχείριση αθλητικών ακαδηµιών.  
 
Ένα σηµαντικό ποσοστό των οργανισµών (45,2%) δεν είχαν εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους 
εργαζόµενους, ενώ µόνο το 29,0% δήλωσαν ότι έχουν. Παρόλα αυτά, το 45,2% δήλωσε ότι πιστεύει 
πως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι απαραίτητα. Συγκρίνοντας τους Μ.Ο. των περιοχών του 
αθλητικού µάνατζµεντ όπου υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση και χρησιµοποιώντας την 
προαναφερθείσα 5βάθµια κλίµακα αξιολόγησης, προέκυψε η παρακάτω ιεραρχία αναγκών: 1) 
διαχείριση οργανισµών (2,68), 2) διαχείριση οικονοµικών και διαχείριση τεχνολογίας (2,48), 3) 
χορηγίες (2,30), 4) σχέσεις µε Μ.Μ.Ε. (2,03), 5) σχεδιασµός (1,97), 6) ανθρώπινο δυναµικό (1,94), 7) 
µάρκετινγκ (1,90) και 8) δηµόσιες σχέσεις (1,77). Από την ποιοτική ανάλυση φάνηκε ότι η 
εξοικείωση µε τη νέα τεχνολογία είναι κοινή απαίτηση, αφού οι 3 από τους 7 διευθυντές δήλωσαν ότι 
είναι ένας τοµέας όπου υπάρχει ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση. Επίσης, αναφέρθηκε ότι πρέπει 
να υπάρχει εξειδικευµένη εκπαίδευση για κάθε Τµήµα. 
 
Πίνακας 1: Μέθοδοι εκµάθησης 

 
Μαθήµατα Πολύ 

αποτελεσµατικό 
Αποτελεσµατικό Ουδέτερο Αναποτελεσµατικό Πολύ 

αναποτελεσµατικό 

Σύντοµα  35.5 19.4 22.6 19.4 0.0 

Συνεχόµενα  45.2 25.8 16.1 6.5 3.2 

Από 
απόσταση 

9.7 22.6 22.6 19.4 22.6 

Με ατοµική 
µελέτη 

0.0 9.7 38.7 22.6 25.8 

Βασισµένα 
στο 

διαδύκτιο 

12.9 35.5 22.6 16.1 9.7 

 
Συγκρίνοντας τους Μ.Ο. των µεθόδων, προκύπτει η παρακάτω αξιολόγηση αναφορικά µε την 
αποτελεσµατικότητα των µεθόδων εκµάθησης: α) συνεχόµενα µαθήµατα µε δάσκαλο (2,07), β) 
µαθήµατα βασισµένα στο διαδύκτιο (2,50) γ) σύντοµα µαθήµατα (π.χ. Σαββατοκύριακα) µε δάσκαλο, 
δ) µαθήµατα από απόσταση (3,14) και ε) µαθήµατα µε ατοµική µελέτη (3,93). 
 
Λόγοι που θα εµπόδιζαν τη χρήση ενός προγράµµατος εκµάθησης µέσω του διαδυκτίου ήταν: α) η 
έλλειψη χρόνου (37,0%), α) η έλλειψη εκπαίδευσης σε θέµατα πληροφορικής (37,0%), γ) το υψηλό 
κόστος (29,6%), δ) η έλλειψη ενδιαφέροντος (22,2%) και ε) η έλλειψη πρόσβασης, ή η περιορισµένη 
πρόσβαση στο διαδύκτιο (11,1%). 
 
Συζήτηση 
 
∆ιαπιστώνεται ότι οι κορυφές της ιεραρχίας στο χώρο του αθλητικού µάνατζµεντ στην Ελλάδα 
κατέχονται από άνδρες (30 διευθυντές – 1 διευθύντρια). Παρόµοιες µελέτες σε άλλες χώρες οδηγούν 
στο ίδιο συµπέρασµα (Lovett & Lowry, 1994). Σύµφωνα µε το Moore, et al. (2000), η αθλητική 
βιοµηχανία των ΗΠΑ παραµένει στατική για γυναίκες που αναζητούν διευθυντικές θέσεις. O 
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Lapchick (1997), επίσης µελέτησε τα ποσοστά των διευθυντικών θέσεων που κατέχουν γυναίκες σε 
συγκεκριµένες αθλητικές οµοσπονδίες των ΗΠΑ και συµπέρανε ότι είναι πολύ χαµηλά (<7%).  
 
Το διαδύκτιο φαίνεται να είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για τους αθλητικούς οργανισµούς, αφού η 
πλειοψηφία τους το χρησιµοποιεί στις λειτουργίες τους. Η διαχείριση αθλητικών γεγονότων είναι η 
κύρια δραστηριότητα µάνατζµεντ των αθλητικών οργανισµών. Ακολουθούν η διαχείριση οργανισµών, 
ανθρώπινου δυναµικού και οικονοµικών πόρων. Σύµφωνα µε τους διευθυντές, οι δηµόσιες σχέσεις 
είναι ο τοµέας όπου υπάρχει η µεγαλύτερη ανάγκη για εκπαίδευση και ακολουθούν το µάρκετινγκ και 
η διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού. Με την ποιοτική ανάλυση έγινε φανερό ότι οι συµµετέχοντες 
συµφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη για συστηµατική και συνεχόµενη εκπαίδευση σε όλους τους τοµείς 
του αθλητικού µάνατζµεντ.  
 
Σχετικά µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης που εφαρµόζουν οι οργανισµοί, το παράδοξο είναι ότι αν 
και οι µισοί περίπου διευθυντές (45,2%) πιστεύουν ότι τέτοια προγράµµατα είναι απαραίτητα, 
λιγότεροι από το 1/3 τα υιοθετούν στους οργανισµούς τους. Όπως φάνηκε από την ποιοτική ανάλυση, 
η εξήγηση είναι ότι τέτοια προγράµµατα έχουν υψηλό κόστος και απαιτούν χρόνο. 
 
Σχετικά µε τις µεθόδους εκµάθησης φαίνεται ότι οι διευθυντές πιστεύουν ότι η καλύτερη µέθοδος για 
τα στελέχη τους είναι αυτή των συνεχόµενων µαθηµάτων µε δάσκαλο. Για την εκµάθηση µέσω 
διαδυκτίου έχουν θετική άποψη, πιστεύουν, όµως, ότι η έλλειψη χρόνου (κατά κύριο λόγο) θα ήταν 
εµπόδιο. Η εξοικείωση µε τη χρήση της νέας τεχνολογίας µέσα από συγκεκριµένα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα κρίνεται επίσης αναγκαία. 
 
Συµπεράσµατα 
 
Στελέχη µε παρακίνηση είναι περισσότερο αποτελεσµατικά στην εργασία τους και αποτελούν 
πραγµατικό κεφάλαιο για τους οργανισµούς τους. Ένας από τους παράγοντες που παρακινεί τους 
ανθρώπους στην εργασία είναι και οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Herzberg, 1987). Οι Ελληνικοί 
αθλητικοί οργανισµοί πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
στελεχών τους µέσω ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, µε 
περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες.  
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Γκιουζελιάν, Π., Θεοδωράκης, Ν., Κώστα, Γ. & Γαργαλιάνος, ∆. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων δηµιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες στον τοµέα της 
αναψυχής και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται επιτακτική, όταν το 
κοινό απευθύνεται σε οργανωµένα δηµόσια, ή ιδιωτικά κέντρα, όπως τα γυµναστήρια. Ταυτόχρονα, 
όµως, µεγαλώνει και η απαίτησή του για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σύµφωνα µε 
τους Reichheld & Sasser (1990), η πραγµατική επανάσταση της ποιότητας στις υπηρεσίες έρχεται 
µόλις τώρα.    
 
Αν και στη βιβλιογραφία υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ερευνών που αναφέρονται στην ποιότητα 
υπηρεσιών, οι ύν ότιερευνητές δεν συµφωνούν σε έναν ορισµό. Οι Taylor, Sharland, Cronin & 
Bullard (1993), θεωρούν ότι η ποιότητα υπηρεσιών είναι «...η συνολική κρίση του καταναλωτή για 
την υπηρεσία», ενώ οι Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), θεωρούν ότι «...η ποιότητα υπηρεσιών 
όπως την αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές είναι το αποτέλεσµα της σύγκρισης των προσδοκιών τους 
µε τις αντιλήψεις τους για την απόδοση της παρεχόµενης υπηρεσίας». Οι περισσότεροι ερευνητές 
συµφωνούν µε την άποψη ότι πρόκειται για µία πολυδιάστατη έννοια, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
υπάρχει οµοφωνία για τον ακριβή αριθµό των διαστάσεων. Στη αθλητική βιβλιογραφία υπάρχουν 
έρευνες που αναφέρουν ότι η ποιότητα υπηρεσιών συντίθεται από 2 έως και 11 διαστάσεις. Αντίθετα, 
ελάχιστοι πλέον ερευνητές ισχυρίζονται ότι η ποιότητα υπηρεσιών είναι µονοδιάστατη έννοια (Brown 
& Peter, 1993).  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετήσει την αντίληψη των ασκούµενων ενός γυµναστηρίου 
για την ποιότητα υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες του. 
  

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 200 ασκούµενοι ενός ιδιωτικού γυµναστηρίου της Αθήνας, από 
τους οποίους οι 102 ήταν γυναίκες και οι 98 άντρες.     
 
Όργανο µέτρησης: Για τη διερεύνηση του επιπέδου της ποιότητας υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκε η 
Κλίµακα Ποιότητας Υπηρεσιών του Alexandris (2002), η οποία αποτελούνταν από 34 διατυπώσεις 
που αντιπροσώπευαν 6 διαστάσεις: Υλικός Εξοπλισµός (6 µεταβλητές), Προσωπικό (7 µεταβλητές), 
Προγράµµατα (5 µεταβλητές), Αξιοπιστία (5 µεταβλητές), Γυµναστές (5 µεταβλητές) και Προσωπικές 
Εκτιµήσεις των Ασκούµενων (6 µεταβλητές).  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η συλλογή  των δεδοµένων έγινε από την ερευνήτρια σε ειδικό χώρο που 
παραχωρήθηκε από τη διεύθυνση, µπροστά στην είσοδο του γυµναστηρίου. Οι ασκούµενοι 
συµπλήρωναν ανώνυµα το ερωτηµατολόγιο είτε κατά την είσοδό τους στο γυµναστήριο, είτε κατά την 
έξοδό τους από αυτό. Η ερευνήτρια έδινε διευκρινίσεις µόνον όταν οι συµµετέχοντες το έκριναν 
αναγκαίο. 
 

Αποτελέσµατα 
 
Από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση προέκυψαν 7 παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών, 
επιβεβαιώνοντας µερικώς τη δοµική εγκυρότητα της Κλίµακας Ποιότητας Υπηρεσιών του Alexandris 
(2002). Καταβάλλοντας προσπάθεια να προσεγγισθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι διαστάσεις της 
Κλίµακας αυτής δόθηκαν οι παρακάτω ονοµασίες: Εξυπηρέτηση (8 µεταβλητές), Αποτελέσµατα (5 
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µεταβλητές), Χώρος / Εξοπλισµός (7 µεταβλητές), Γυµναστές (4 µεταβλητές), Εµπιστοσύνη (5 
µεταβλητές), Ακρίβεια (3 µεταβλητές), Ωράριο / Προγράµµατα (2 µεταβλητές). Η αξιοπιστία των 
παραγόντων της κλίµακας µετρήθηκε µε το συντελεστή a του Cronbach και βρέθηκαν τα εξής 
αποτελέσµατα: Εξυπηρέτηση = 0.91, Αποτελέσµατα = 0.91, Χώρος / Εξοπλισµός = 0.84, Γυµναστές – 
0.87, Εµπιστοσύνη = 0.84, Ακρίβεια = 0.83 και Ωράριο / Προγράµµατα = 0.70. Τα σκορ αυτά 
θεωρήθηκαν αρκετά ικανοποιητικά. Οι αντιλήψεις των πελατών για όλες τις διαστάσεις ήταν αρκετά 
θετικές µε σκορ: Εξυπηρέτηση = 6.7, Αποτελέσµατα = 6.2, Χώρος / Εξοπλισµός = 5.6, Γυµναστές = 
5.3, Εµπιστοσύνη = 5.4, Ακρίβεια = 6.0 και Ωράριο / Προγράµµατα = 5.9. Οι συσχετίσεις µεταξύ των 
διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών ήταν θετικές και στατιστικά σηµαντικές (πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1. Συσχετίσεις των παραγόντων της ποιότητας υπηρεσιών, µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις. 
 

Παράγοντες 1 2 3 4 5 6 7 Μ.Ο Τ.Α. 

1.  Εξυπηρέτηση 1.0       6.7 1.18 

2.  Αποτελέσµατα .57** 1.0      6.2 .80 

3.  Χώρος / Εξοπλισµός .60** .57** 1.0     5.6 .93 

4.  Γυµναστές .67** .51** .55** 1.0    5.3 1.34 

5.  Εµπιστοσύνη .66** .60** .64** .66** 1.0   5.4   1.18  

6.  Ακρίβεια .47** .54** .49** .40** .50** 1.0  6.0 .82 

7.  Ωράριο / Προγράµµατα .39** .49** .52** .36** .48** 
.36
** 

1.0 5.9 1.12 

  **P< .01 

 
Συζήτηση 
  
Ο υψηλός συντελεστής αξιοπιστίας σε κάθε έναν από τους 7 παράγοντες του ερωτηµατολογίου 
δείχνει την υψηλή εσωτερική συνοχή των ερωτηµάτων σε κάθε παράγοντα. Τα αποτελέσµατα είναι 
ιδιαίτερα ικανοποιητικά για τα διοικητικά στελέχη του συγκεκριµένου γυµναστηρίου, αφού οι υψηλοί 
µέσοι όροι των απαντήσεων των ασκούµενων σε όλες τις παραµέτρους της ποιότητας που 
εξετάστηκαν δείχνουν ότι αντιλαµβάνονται µε θετικό τρόπο την ποιότητα υπηρεσιών που τους 
παρέχεται. Από τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι οι αντιλήψεις των πελατών είναι θετικότερες για το 
επίπεδο εξυπηρέτησης που τους παρέχεται, αλλά και για τα οφέλη που προκύπτουν γι’ αυτούς από τα 
προγράµµατα στα οποία συµµετέχουν. Λιγότερο θετικές είναι οι απόψεις τους για τους γυµναστές, οι 
οποίοι στα ιδιωτικά γυµναστήρια είναι συνήθως εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης. Η έλλειψη 
εργασιακής σταθερότητας στο συγκεκριµένο χώρο πιθανόν να επηρεάζει την επαγγελµατική 
ικανοποίηση των γυµναστών και κατ’ επέκταση τη συµπεριφορά και το επίπεδο των υπηρεσιών που 
παρέχουν.    
 
Συµπεράσµατα 
 
Γενικά, οι ασκούµενοι του γυµναστηρίου αντιλαµβάνονται µε θετικό τρόπο την παρεχόµενη ποιότητα 
υπηρεσιών. Όµως, η ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών µε σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των 
ατόµων, καθώς και των διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών θεωρείται απαραίτητη, αφού η 
ποιότητα είναι η σύγκριση µε κάποια µορφή τελειότητας, ή υπεροχής (Parasuraman et al., 1988). Αν 
οι µάνατζερ του συγκεκριµένου γυµναστηρίου συµπεριλάβουν τα ευρήµατα της έρευνας αυτής στο 
σχεδιασµό τους πιθανότατα θα βελτιώσουν το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουν στα µέλη του, µε 
αποτέλεσµα να επηρεάσουν θετικά το επίπεδο ικανοποίησής τους. Ο µικρός αριθµός των 
συµµετεχόντων στην έρευνα δεν επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων για το επίπεδο των 
υπηρεσιών που παρέχεται γενικότερα σε γυµναστήρια στην Ελλάδα. 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ 
 

Κούλη, Ε., Καµπίτσης, Χ. & Θεοδωράκης, Ν.  
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Από τη στιγµή που αιτιολογήθηκε η θετική σχέση της έννοιας της ικανοποίησης των πελατών µε 
άλλες σηµαντικές παραµέτρους επιτυχίας για τις επιχειρήσεις (κυρίως µε την κερδοφορία), 
θεωρήθηκε ιδιαίτερα σηµαντική για τα διοικητικά στελέχη και τους ερευνητές,. Οι περισσότεροι 
ορισµοί που αφορούν στην ικανοποίηση των πελατών βασίζονται στο µοντέλο επικάλυψης 
προσδοκιών (Oliver, 1980), σύµφωνα µε το οποίο η ικανοποίηση αντικατοπτρίζει τη συνολική 
ψυχολογική κατάσταση που προκύπτει όταν το συναίσθηµα της επικάλυψης των προσδοκιών, 
συνδυάζεται µε τα συναισθήµατα που είχε ο καταναλωτής πριν την κατανάλωση. Ο Mannell (1999), 
όρισε την ικανοποίηση ως ικανοποίηση των αναγκών και ικανοποίηση της εκτίµησης. Σύµφωνα µε 
τον ίδιο, η έννοια της ικανοποίησης των αναγκών είναι στενά συνδεδεµένη µε την έννοια της 
παρακίνησης και εµφανίζεται όταν οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται τις ανάγκες τους και τις 
ικανοποιούν µέσω της συµµετοχής τους σε κάποια δραστηριότητα. 
 
Τα τελευταία 20 χρόνια η ικανοποίηση των πελατών φαίνεται να είναι το πιο δηµοφιλές αντικείµενο 
µελέτης µεταξύ των ερευνητών στο χώρο του µάνατζµεντ και του µάρκετινγκ  (Swan, 1988; Oliver & 
Swan, 1989; Fornell, 1992; Spreng & Mackoy, 1996). Παρ’ όλα αυτά, όµως, οι προσπάθειες που 
έχουν γίνει για να ερευνηθεί η έννοια της ικανοποίησης των πελατών σε αθλητικούς οργανισµούς 
είναι ελάχιστες (Chelladurai, 1999), διαπίστωση που ισχύει και για την Ελλάδα (Alexandris & 
Palialia, 1999; Alexandris, Papadopoulos, Palialia & Vasiliadis, 1999; Theodorakis, Kambitsis, Laios 
& Koustelios, 2001).  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί το επίπεδο της ικανοποίησης των πελατών / 
ασκούµενων του γυµναστηρίου ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 200 πελάτες του γυµναστηρίου ενός πολυτελούς ξενοδοχείου (132 
άνδρες και 68 γυναίκες), η ηλικία των οποίων κυµαινόταν από 18 µέχρι 80 ετών.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η «Κλίµακα 
Ικανοποίησης Πελατών» (Customer Satisfaction Scale) των Alexandris, Papadopoulos, Palialia & 
Vasiliadis (1999), η οποία αποτελούνταν από 25 συνολικά ερωτήσεις και περιείχε τους εξής 6 
παράγοντες που αναφέρονταν στην ικανοποίηση των πελατών: 1) ∆ιανόηση (intellectual) (4 
ερωτήσεις), 2) Κοινωνικότητα (social) (3 ερωτήσεις), 3) Χαλάρωση (relaxation) (4 ερωτήσεις), 4) 
Υγεία / Φυσική Κατάσταση (health and fitness) (3 ερωτήσεις), 5) Υπηρεσίες / Εγκαταστάσεις 
(facilities services) (7 ερωτήσεις) και 6) Προσωπικό (staff) (4 ερωτήσεις). Οι απαντήσεις δινόταν σε 
5βάθµια κλίµακα τύπου Likert.  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η έρευνα διήρκεσε 2 εβδοµάδες και έγινε στο χώρο του γυµναστηρίου του 
ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. Το ερωτηµατολόγιο δινόταν σε κάθε πελάτη του ξενοδοχείου 
ξεχωριστά πριν, ή µετά το τέλος της άσκησής του. Οι αναγκαίες οδηγίες δίνονταν γραπτά και 
προφορικά πριν από τη συµπλήρωσή του. Τέλος, ζητήθηκε από το προσωπικό του γυµναστηρίου να 
µην είναι κοντά στα µέλη όταν συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο για να µην τους επηρεάζουν µε 
οποιονδήποτε τρόπο. 
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Αποτελέσµατα 
 
Η αξιοπιστία των παραγόντων της κλίµακας µετρήθηκε µε το συντελεστή a του Cronbach και 
σηµειώθηκαν τα παρακάτω σκορ: ∆ιανόηση = 0.79, Κοινωνικότητα = 0.64, Χαλάρωση = 0.71, Υγεία 
/ Φυσική Κατάσταση = 0.62, Υπηρεσίες / Εγκαταστάσεις = 0.80 και Προσωπικό = 0.71, τα οποία 
θεωρήθηκαν ικανοποιητικά. Από το µέσο όρο των απαντήσεων προκύπτει ότι οι ασκούµενοι ήταν: 1) 
εξαιρετικά ικανοποιηµένοι από τους παράγοντες: Προσωπικό (Μ=4.61), Φυσική Κατάσταση 
(Μ=4.55) και Χαλάρωση (Μ=4.47), 2) πολύ ικανοποιηµένοι από τους παράγοντες: Ποιότητα 
Υπηρεσιών (Μ=4.16) και Κοινωνικότητα (Μ=4.00) και 3) ουδέτεροι στον παράγοντα ∆ιανόηση 
(Μ=3.03). Οι συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων που συνθέτουν την ικανοποίηση και τη συνολική 
ικανοποίηση των πελατών του γυµναστηρίου ήταν θετικές και στατιστικά σηµαντικές. 
 
Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και συσχετίσεις των παραγόντων της Ικανοποίησης  
                   Πελατών κα της Συνολικής Ικανοποίησης 
 

 Μεταβλητές Μ.Ο. Τ.Α.   R    

    1 2 3 4 5 6 

1 ∆ιανόηση 3.04 1.02       

2 Κοινωνικότητα 4.00 0.76 .36**      

3 Χαλάρωση 4.47 0.63 .36** .20**     

4 Υγεία / Φυσική Κατ. 4.55 0.56 .28** .17* .49**    

5 Υπηρεσίες / Εγκατ. 4.16 0.67 .41** .08 .27** .27**   

6 Προσωπικό 4.61 0.54 .19* .12 .19* .23** .45**  

7 Συνολική Ικανοπ. 4.27 0.83 .29** .02 .10 .14 .56** .37** 
*p<.05,και **p<.0 

 
Συζήτηση 
 
Η πολύ υψηλή ικανοποίηση των πελατών του γυµναστηρίου που προέκυψε ως προς τους παράγοντες 
Προσωπικό και Υπηρεσίες / Εγκαταστάσεις µπορεί να θεωρηθεί πως οφείλεται στο γεγονός ότι το 
γυµναστήριο ήταν ιδιωτικό και ανήκε σε ένα υψηλού κόστους ξενοδοχείο, το οποίο, για να µπορέσει 
να διατηρήσει το επίπεδο και την πελατεία του, προσέχει ιδιαίτερα τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες 
που προσφέρει και την εκπαίδευση του προσωπικού του σε όλους τους τοµείς.  
 
Ως προς τον παράγοντα Υγεία / Φυσική Κατάσταση, η ιδιαίτερα υψηλή ικανοποίηση που 
παρουσίασαν οι πελάτες, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκεκριµένο γυµναστήριο προσφέρει 
αρκετές εναλλακτικές µορφές γύµνασης, όπως είναι η αίθουσα των βαρών, τα όργανα αερόβιας 
άσκησης και η κλειστή θερµαινόµενη πισίνα σε ένα ιδιαίτερα προσεγµένο περιβάλλον. Ακόµη, το ότι 
οι πελάτες εµφάνισαν πάρα πολύ υψηλή ικανοποίηση ως προς τους παράγοντες Χαλάρωση και 
Κοινωνικότητα πιθανά να οφείλεται στο ότι οι περισσότεροι από αυτούς που πηγαίνουν στο 
συγκεκριµένο γυµναστήριο για να γυµναστούν είναι άτοµα που εργάζονται πολλές ώρες την ηµέρα σε 
δουλειές µε ευθύνη, ψυχολογική πίεση και ελάχιστο ελεύθερο χρόνο (π.χ., επιχειρηµατίες, 
βιοµήχανοι, κλπ.). Έτσι, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η χαλάρωση, η ξεκούραση και οι κοινωνικές 
επαφές και το συγκεκριµένο γυµναστήριο µε τις υπηρεσίες που παρέχει φαίνεται ότι καλύπτει τις 
ανάγκες αυτές.  
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσα έρευνας θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν στα διοικητικά στελέχη του 
συγκεκριµένου γυµναστηρίου για να προβούν σε διορθώσεις στα ήδη υπάρχοντα προγράµµατα, αλλά 
και να τα λάβουν υπόψη τους σε µελλοντικούς σχεδιασµούς. Επειδή τα αποτελέσµατα αφορούν στο 
συγκεκριµένο γυµναστήριο δεν θα µπορούσαν από αυτά να προκύψουν ασφαλείς γενικεύσεις για τα 
υπόλοιπα γυµναστήρια στη χώρα. 
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ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 
Κάκκος, B. & Σταύρου, N.  
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
 

Εισαγωγή 
 
Είναι γεγονός ότι η «κίνηση» γύρω από τα θέµατα που αφορούν στη γυναίκα και τον αθλητισµό στη 
δεκαετία που πέρασε έκανε µεγάλα βήµατα προς τα εµπρός.  Σε αυτό συνέβαλλαν, µεταξύ άλλων, οι 
διεθνείς πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία «οµάδων εργασίας», η διοργάνωση διεθνών συσκέψεων και 
συνεδρίων και η διατύπωση, υπό τη µορφή διακηρύξεων, στόχων που θα κατεύθυναν µε τρόπο 
αποτελεσµατικό την κίνηση (π.χ., ∆ιακήρυξη του Brighton, 1994). 
 
Η σύγχρονη άποψη φαίνεται να προχωρά πέρα από την ύπαρξη ανεξάρτητου συµβουλίου για τη 
γυναίκα και τον αθλητισµό, ή την ύπαρξη ξεχωριστής «γυναικείας πολιτικής» στον αθλητισµό και να 
υποστηρίζει την ανάγκη της ύπαρξης µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης, όπου η θέση της γυναίκας 
αποτελεί τµήµα του κάθε τοµέα πολιτικής. Όπως έχει τονιστεί σε προηγούµενη συνδιάσκεψη για τη 
γυναίκα και τον αθλητισµό (Αθήνα, 1998), στα επόµενα χρόνια ίσως αποβεί αναγκαίο να προστεθεί 
στην παραδοσιακή προσέγγιση «γυναίκα και αθλητισµός» µία προσέγγιση σχετικά µε το «φύλο και 
τον αθλητισµό» που θα εξετάζει τις επιπτώσεις των εφαρµοζόµενων µέτρων πολιτικής τόσο στους 
άνδρες, όσο και στις γυναίκες. 
 
Από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 έως και σήµερα, το πρόγραµµα «άθληση και γυναίκα» 
αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθο στο σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση 
προγραµµάτων Αθλητισµού για Όλους (ΑγΟ) σε όλη την επικράτεια. Το πρόγραµµα αυτό ουσιαστικά 
αφορούσε στη συµµετοχή των ενήλικων γυναικών σε αµιγή αθλητικά τµήµατα, αλλά παράλληλα 
συνέβαλλε τα µέγιστα στην ευαισθητοποίηση της ενήλικης ελληνίδας σε ό,τι αφορά στην άσκηση και 
την άθληση. Από το 1996, κάθε φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει τη δυνατότητα, µέσω της 
υποβολής προτάσεων στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (ΓΓΑ) να σχεδιάσει, να προγραµµατίσει 
και να υλοποιήσει προγράµµατα που ποικίλουν ως προς τον πληθυσµό που απευθύνονται, το 
περιεχόµενό τους, κλπ.  
 
Στο πλαίσιο του εθνικού προγραµµατισµού, η ΓΓΑ εξακολουθεί να πριµοδοτεί προγράµµατα για την 
ενήλικη γυναίκα, αλλά ταυτόχρονα έχει εντάξει στον εθνικό προγραµµατισµό προγράµµατα για όλες 
τις ηλικίες και για τα 2 φύλα. Το τελικό αποτέλεσµα (υλοποίηση προγραµµάτων ΑγΟ) είναι προϊόν 
τόσο εθνικών, όσο και τοπικών επιλογών µέσα από µία δυναµική διαδικασία, όπου ο κεντρικός 
φορέας διαµορφώνει το πλαίσιο και έχει την ευθύνη παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο και ο τοπικός 
φορέας έχει τον «πρώτο λόγο» σε τοπικό επίπεδο.  
 
Για την υλοποίηση της µελέτης αυτής πραγµατοποιήθηκαν 2 έρευνες, οι οποίες παρουσιάζονται 
παρακάτω. 
 
Έρευνα 1 
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της 1ης έρευνας ήταν να προσδιορίσει τα ποσοστά συµµετοχής των αθλούµενων γυναικών, 
των υπεύθυνων τοπικών φορέων και των εκπαιδευτριών – προπονητριών στα γενικά προγράµµατα 
ΑγΟ,, του έτους 2000. 
 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχτηκαν 13 Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (24% του 
συνόλου), οι οποίες κάλυπταν γεωγραφικά όλη τη χώρα (Πρωτεύουσα – ∆υτική Αττική, Νησιά - 
Κρήτη, Κεντρική Ελλάδα – Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα – ∆υτική Μακεδονία) και υπήρχε ισορροπία 
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µεταξύ αστικού, ηµιαστικού και αγροτικού πληθυσµού. Η ανάλυση αφορούσε στην κατηγορία των 
γενικών προγραµµάτων και όχι στα προγράµµατα που αφορούσαν ειδικές, ή µειονεκτούσες οµάδες 
του πληθυσµού. Τα υπό εξέταση προγράµµατα αφορούσαν: α) στην προσχολική, την παιδική και την 
εφηβική ηλικία και β) τους νέους, τους ενήλικες (µε ιδιαίτερο πρόγραµµα για τις γυναίκες) και την 
Τρίτη ηλικία.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του 
ερωτηµατολογίου. 
 

Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 61% των συµµετεχόντων ήταν γυναίκες. Ωστόσο, τα ποσοστά 
διαφοροποιούνται αν εξεταστούν οι 2 κύριες ηλικιακές κατηγορίες (42% στις ηλικίες από 4-18 ετών, 
85% στις ηλικίες από 19-65+). Επίσης, αν εξεταστεί το κάθε πρόγραµµα ξεχωριστά προκύπτουν οι 
παρακάτω επισηµάνσεις: α) το πρόγραµµα «αθλητισµός και γυναίκα», που αφορά αµιγή τµήµατα 
ενήλικων γυναικών, συµβάλλει κατά 30% στο συνολικό ποσοστό της συµµετοχής των γυναικών, β) 
αν αφαιρεθεί το παραπάνω πρόγραµµα, στο σύνολο των εν δυνάµει µικτών τµηµάτων, ή τµηµάτων 
ίσης κατανοµής το ποσοστό της συµµετοχής των γυναικών είναι 46%, γ) στις ηλικίες από 4-18 ετών 
παρατηρείται µείωση µε την αύξηση της ηλικίας (από 49% σε 43%) και διαφορές στην ίδια ηλικία 
ανάλογα µε το είδος του προγράµµατος, όπου στα πιο εξειδικευµένα αθλητικά προγράµµατα το 
ποσοστό συµµετοχής είναι 39% (σε σύγκριση µε το 45% της ίδιας ηλικιακής οµάδας), δ) στους 
ενήλικες στην κατηγορία προγραµµάτων που είναι πιο εξειδικευµένα το ποσοστό είναι 40%, ενώ στα 
τµήµατα των ενηλίκων είναι 51% και της Τρίτης ηλικίας 58% και ε) η εφαρµογή δράσεων στον 
ενήλικο πληθυσµό δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις και στα 2 φύλα. 
 
Εξετάζοντας τις 4 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν διαφορές στο 
ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στο σύνολο (59-61%). Ωστόσο, υπάρχουν επιµέρους διαφορές 
στις 2 βασικές ηλικιακές οµάδες, όπου στις ηλικίες από 4-18 ετών τα ποσοστά συµµετοχής των 
κοριτσιών είναι από 39% (Κρήτη) έως 46% (∆υτ. Αττική), ενώ στους ενήλικες τα ποσοστά των 
γυναικών είναι από 76% (∆. Μακεδονία) έως 95% (∆υτ. Αττική). Επίσης, αν εξεταστούν τα ποσοστά 
κατά πρόγραµµα προκύπτουν οι παρακάτω επισηµάνσεις: α) µικρές διαφορές στο «άσκηση στην 
παιδική ηλικία» (43-49%), «άσκηση στην προσχολική ηλικία» (47-51%), «αθλητισµός και παιδί» (34-
46%), «άθληση στην εφηβική ηλικία» (40-48%), «διάφορα» (36-47%), (β) πολύ µεγάλες διαφορές 
στο «άσκηση ενηλίκων» (35-87%) και στο «άσκηση στην Τρίτη ηλικία» (52-73%). Επίσης, 
ενισχύεται η προηγούµενη παρατήρηση σχετικά µε τη συµµετοχή των ενήλικων ανδρών µε 
χαρακτηριστικό παράδειγµα τη ∆υτική Αττική, όπου το ποσοστό συµµετοχής των ανδρών στο 
πρόγραµµα ενήλικων είναι µόλις 13% και στην Τρίτη ηλικία 27%. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασµό 
µε το συγκριτικά µικρό αριθµό τµηµάτων σε αυτή την κατηγορία προγραµµάτων, ενισχύει τον 
προβληµατισµό κατά πόσο οι ενήλικες άνδρες «συµµετέχουν» ουσιαστικά στο εθνικό πρόγραµµα. 
 
Εξετάζοντας το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις υπεύθυνων φορέων (δήµαρχοι, 
αντιδήµαρχοι, πρόεδροι δηµοτικών αθλητικών οργανισµών, διευθυντές δηµοτικών επιχειρήσεων, 
υπεύθυνοι αθλητικού σχεδιασµού) διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό τους σε αυτές τις θέσεις είναι 9.5% 
(19 στους 199), µε διαφορές ανά περιοχή (24% στην ∆. Αττική, 16% στην Κρήτη, 11% στη ∆. 
Μακεδονία και µόλις 3% στη Θεσσαλία). Το ποσοστό αυτό φαίνεται να επηρεάζεται από το ποσοστό 
συµµετοχής των γυναικών ως αιρετών εκπροσώπων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα σε 
θέσεις δηµάρχων, αντιδηµάρχων και προέδρων Νοµικών Προσώπων. Ωστόσο, παρατηρείται 
σηµαντική διαφορά από περιοχή σε περιοχή (στην Αττική το ποσοστό αγγίζει το 25%, ενώ στην 
Θεσσαλία είναι µόνο 3%). Η ύπαρξη πολλών µικρών ∆ήµων (ορεινών και αγροτικών) που 
συµµετέχουν στα προγράµµατα στη Θεσσαλία, σε συνδυασµό µε τη µη ύπαρξη ∆ηµοτικών 
Αθλητικών Οργανισµών στους µικρούς ∆ήµους ίσως ερµηνεύει ως ένα βαθµό το πολύ µικρό ποσοστό 
στην περιοχή αυτή. 
 
Επίσης, εξετάστηκε το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών ως εκπαιδεύτριες - προπονήτριες στα 
ανωτέρω προγράµµατα, το οποίο βρέθηκε ότι είναι 44%, µε αποκλίσεις ανά γεωγραφική περιοχή 
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(31% στην Κρήτη, 55% στη ∆. Αττική, 47% στη Θεσσαλία, 44% στη ∆υτ. Μακεδονία). Το σύστηµα  
επιλογής των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής δεν είναι το ίδιο µε αυτό των προσλήψεων στην 
εκπαίδευση, ούτε µε αυτό του αγωνιστικού αθλητισµού που έχει τα χαρακτηριστικά της ελεύθερης 
αγοράς. Θα το χαρακτήριζε κανείς ως µικτό, ή ενδιάµεσο των παραπάνω συστηµάτων, όπου η 
επιλογή γίνεται κατά 80-85% µε αντικειµενικά κριτήρια (προϋπηρεσία στα προγράµµατα, 
επαγγελµατική εµπειρία, χρόνος απόκτησης πτυχίου, κλπ.), αλλά λαµβάνεται υπόψη και η κρίση του 
φορέα που, σε συνδυασµό µε το ότι η πρόσληψη είναι κατά φορέα και κατά πρόγραµµα, πολλές φορές 
καθιστά το σύστηµα πιο ευέλικτο και πιο προσαρµόσιµο στις τοπικές ανάγκες. Φαίνεται ότι το είδος 
των προγραµµάτων συµβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών σε ορισµένα 
προγράµµατα (όπως αυτό της άσκησης των ενήλικων γυναικών) µια τάση που παρατηρείται και στα 
ιδιωτικά γυµναστήρια. 
 
Εκτός από τις παραπάνω παραµέτρους και άλλες κοινωνικές – οικονοµικές ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιοχής, οι διαφορές ανάµεσα στις γεωγραφικές περιοχές πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσµα των 
χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Για παράδειγµα, 
στα µεγάλα αστικά κέντρα το ποσοστό των αθλούµενων γυναικών είναι 40-70%, στην Κρήτη είναι 
31%, ενώ στους περιφερειακούς και αποµακρυσµένους ∆ήµους είναι 0%. Επίσης, η φροντίδα των 
παιδιών και γενικά των οικογενειακών υποχρεώσεων δεν φαίνεται να ευνοεί τη διεκδίκηση ανάλογων 
θέσεων εργασίας. 

 
Έρευνα 2 
 
Σκοπός 
 
Σκοπός της 2ης έρευνας ήταν να εξετάσει τη συµµετοχή των γυναικών σε προγράµµατα που 
αφορούσαν στις ειδικές οµάδες πληθυσµού των τσιγγάνων και των παλιννοστούντων. 
 

Μέθοδος 
 
∆είγµα: Στην έρευνα έλαβαν µέρος γυναίκες που συµµετείχαν σε αθλητικά προγράµµατα που 
αφορούσαν στις 2 ειδικές οµάδες του πληθυσµού. Τα δεδοµένα που παρουσιάζονται αναφέρονται σε 
αµιγή τµήµατα και δεν αφορούν συµµετοχή µελών αυτών των οµάδων σε προγράµµατα του γενικού 
πληθυσµού. 
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του 
ερωτηµατολογίου. 
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Σε ό,τι αφορά στα προγράµµατα των τσιγγάνων, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών ήταν 27% στο 
σύνολο του δείγµατος (19% στις ηλικίες 6-12 ετών, 22% στις ηλικίες 13-18 ετών και 54% στις ηλικίες 
19+). Το µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών στην κατηγορία των ενήλικων συνδέεται και εδώ µε το 
µικρότερο αριθµό συµµετοχής τσιγγάνων (20% του συνόλου του δείγµατος) σε προγράµµατα 
ενήλικων και στην ύπαρξη αµιγών γυναικείων τµηµάτων. Στις 2 πρώτες ηλικιακές κατηγορίες υπάρχει 
ισορροπία µεταξύ αµιγών και µικτών από πλευράς φύλου τµηµάτων. Η πολύ µικρή συµµετοχή των 
κοριτσιών στα προγράµµατα οφείλεται πιθανά σε κοινωνικούς παράγοντες. 
 
Σε ό,τι αφορά στα προγράµµατα των παλιννοστούντων, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών ήταν 
57% στο σύνολο του δείγµατος (42% στις ηλικίες 6-12 ετών, 60% στις ηλικίες 13-18 ετών και 68% 
στους ενήλικες). Τα ποσοστά της συµµετοχής των γυναικών είναι ανάλογα αυτών του γενικού 
πληθυσµού, όπως άλλωστε και οι κατανοµές των υλοποιούµενων προγραµµάτων (60% προγράµµατα 
6-18 ετών, 40% προγράµµατα  ενήλικων).  
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Συµπεράσµατα 
 
Για τις ειδικές οµάδες δηµιουργούνται τµήµατα άθλησης µετά από πρόταση του ∆ήµου σε περιοχή, 
συνοικία, ή οικισµό όπου κατοικούν παλιννοστούντες. Το πρόγραµµα πριµοδοτείται στο πλαίσιο των 
εθνικών προτεραιοτήτων, αλλά πιθανά λόγω της µείωσης του µεταναστευτικού ρεύµατος και της 
διάχυσης και ένταξης των περισσότερων παλιννοστούντων στο γενικότερο πληθυσµό δεν έχει 
ιδιαίτερα µεγάλη έκταση. 
 
Από πλευράς συµµετοχής των γυναικών ως αθλούµενων και εκπαιδευτριών - προπονητριών τα 
προγράµµατα ΑγΟ φαίνεται να αποτελούν ένα προνοµιακό χώρο, όπου ποσοτικά και ποιοτικά η 
ισότητα µεταξύ φύλων έχει κάνει σηµαντικά και σταθερά βήµατα προς τα εµπρός. Αντίθετα, όσον 
αφορά στο θέµα της κατάληψης υπεύθυνων θέσεων σε τοπικό επίπεδο από γυναίκες φαίνεται να 
ακολουθείται η γενικότερη τάση που παρατηρείται στην Ελληνική κοινωνία. Είναι αναγκαίο να 
υπάρξει αναδιοργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση πολιτικών, έτσι ώστε µία προοπτική 
ισότητας των φύλων να ενσωµατώνεται σε όλες τις δράσεις, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια. 
Αυτό σηµαίνει ότι θα λαµβάνονται ισάξια υπόψη οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, οι αρµοδιότητες και οι 
ικανότητες τόσο των γυναικών, όσο και των ανδρών.  
 
Βιβλιογραφία 
 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. (1999). Οδηγός Προγραµµάτων Μαζικού Αθλητισµού. Ειδική 

έκδοση. 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. (1999). Πρακτικά 3

ου
 Ευρωπαικού Συνεδρίου «Γυναίκα –Αθλητισµός 

– Συνεργασία». Αθήνα, 1998.  

Κάκκος, Β. (1996).  Η οργάνωση του αθλητισµού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρακτικά 1
ου

 

Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού. Θεσσαλονίκη. 
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συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήµης. Αθήνα.  
Κάκκος, Β. & Πίγκος, Γ. (2000). Πρακτικά 1

ου
 Πανελληνίου Συνεδρίου ∆ηµοτικών Αθλητικών 

Οργανισµών. Αθήνα, 1998. Εθνική Επιτροπή Μαζικού Αθλητισµού, ΓΓΑ. 
Κάκκος, Β. & Σταύρου, Ν. (2002). Σχεδιασµός και παρακολούθηση προγραµµάτων άθλησης για 

όλους. Πρακτικά 1
ου

 επιστηµονικού συνεδρίου για τον αθλητισµό στην τοπική αυτοδιοίκηση.  
∆ήµος Αµαρουσίου, Αθήνα. 
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ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

 
Μασµανίδης, Θ.,1 Κουστέλιου, Ι.,2 Τσιγγίλης, Ν.2 & Κουστέλιος, Α.2 

1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 

Εισαγωγή 
 
Η αποτελεσµατικότητα (effectiveness) ενός οργανισµού αναφέρεται ως η δυνατότητα που έχει να 
προσαρµόζεται, να χειρίζεται, ή/και να εκπληρώνει τις προσδοκίες του εξωτερικού περιβάλλοντος 
(Ζαβλάνος, 1998). Με άλλα λόγια, αποτελεσµατικός είναι ο οργανισµός που επιτυγχάνει τους στόχους 
του. Η ικανοποίηση (satisfaction) αποτελεί τη διαφορά µεταξύ αυτού που θέλει και προσδοκά ένα 
άτοµο από ένα προϊόν / υπηρεσία και της αντίληψης αυτού που τελικά έλαβε. Σύµφωνα µε τους 
Chelladurai & Riemer (1997), η ικανοποίηση που λαµβάνουν οι αθλούµενοι από τα προγράµµατα 
άθλησης και αναψυχής αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συµµετοχή τους σε αυτά και µπορεί να 
αποτελέσει δείκτη της οργανωτικής αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων άθλησης και αναψυχής 
των Ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.   
 
Η παρούσα µελέτη στηρίχθηκε σε προηγούµενη εργασία (Μασµανίδης, 2001) από την οποία φάνηκε 
ότι το Ερωτηµατολόγιο της Αποτελεσµατικότητας των Προγραµµάτων Άθλησης (ΕΑΠΑ), όπως αυτό 
διαµορφώθηκε από το Target Population Satisfaction Index (TPSI) (Weese, 1997), και το 
Ερωτηµατολόγιο της Αθλητικής Ικανοποίησης (ΕΙΑ), όπως αυτό διαµορφώθηκε από το Athlete 
Satisfaction Questionnaire (ASQ) (Riemer & Chelladurai, 1998), προσαρµοσµένα στην ελληνική 
πραγµατικότητα, αποτελούν έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας 
των προγραµµάτων άθλησης και της ικανοποίησης των αθλούµενων.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την πολυµετβλητή σχέση των παραγόντων των 2 
ερωτηµατολογίων που αναφέρονται παραπάνω. 

 
Μεθοδολογία 
 

∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 312 φοιτητές/τριες 14 ιδρυµάτων (7 ΑΕΙ και 7 ΤΕΙ) που 
συµµετείχαν σε προγράµµατα άθλησης και αναψυχής των Ιδρυµάτων τους. 
 
Όργανα µέτρησης: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν 2 
ερωτηµατολόγια: 1) Το Target Population Satisfaction Index (TPSI) (Weese, 1997), το οποίο 
περιλάµβανε 1 παράγοντα µε 15 ερωτήσεις. Μετά την παραγοντική ανάλυση των απαντήσεων 
προέκυψαν 2 παράγοντες µε 12 ερωτήσεις. Ο 1ος παράγοντας ονοµάστηκε «Οφέλη από τη 
Συµµετοχή» και περιλάµβανε 6 ερωτήσεις, ενώ ο 2ος παράγοντας ονοµάστηκε «∆ιαχείριση του 
Προγράµµατος» και περιλάµβανε επίσης 6 ερωτήσεις. 2) Το Athlete Satisfaction Questionnaire (ASQ) 
(Riemer & Chelladurai, 1998), το οποίο περιλάµβανε 15 παράγοντες µε 56 ερωτήσεις. Μετά την 
παραγοντική ανάλυση των απαντήσεων και την επιλογή 6 παραγόντων µε 20 ερωτήσεις, οι οποίοι 
θεωρήθηκαν ως οι καταλληλότεροι για την Ελληνική πραγµατικότητα, προέκυψε ένα ερωτηµατολόγιο 
που αποτελούνταν από 5 παράγοντες µε 20 ερωτήσεις.     
 
Αποτελέσµατα 
 
Για να εξεταστεί η πολυµεταβλητή σχέση µεταξύ των 2 οµάδων των µεταβλητών, δηλαδή της 
αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων άθλησης και της ικανοποίησης των αθλούµενων 
χρησιµοποιήθηκε η κανονική ανάλυση συσχέτισης. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι φορτίσεις των 2 
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οµάδων µεταβλητών, καθώς και η διακύµανση που ερµηνεύεται. Φορτίσεις µε τιµή µεγαλύτερη από 
.30 θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές.  
 
Πίνακας 1: Φορτίσεις και ποσοστό της διακύµανσης που ερµηνεύεται για την αποτελεσµατικότητα  
                   και την ικανοποίηση. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όσον αφορά στην αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων, οι 2 παράγοντες «Οφέλη από τη 
Συµµετοχή» και «∆ιαχείριση του Προγράµµατος» εµφάνισαν υψηλές θετικές φορτίσεις. Η 
ικανοποίηση των αθλούµενων φαίνεται να επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την «Ακαδηµαϊκή – 
Οικονοµική Υποστήριξη» και ακολουθούν η «Ατοµική Απόδοση» και «∆ίκαιη Μεταχείριση από τον 
ΚΦΑ». Οι 2 παράγοντες ερµηνεύουν το 22.52% της διακύµανσης της ικανοποίησης των αθλούµενων 
και το 11.02% της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων. 

 
Συζήτηση 
 
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται να έχουν µία σχετική υψηλή και στατιστικά 
σηµαντική σχέση µεταξύ της ικανοποίησης των αθλούµενων και της αποτελεσµατικότητας των 
προγραµµάτων άθλησης που προσφέρονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα αυτά 
επιβεβαιώνουν την άποψη των Chelladurai & Riemer (1997), σύµφωνα µε την οποία, η ικανοποίηση 
των αθλούµενων αποτελεί βασικό παράγοντα της οργανωτικής αποτελεσµατικότητας των 
προγραµµάτων άθλησης. Οι φορτίσεις στον 1ο παράγοντα του ερωτηµατολογίου της 
αποτελεσµατικότητας (ΕΑΠΑ) είναι ιδιαίτερα υψηλές. Αυτό σηµαίνει ότι οι φοιτητές/τριες που 
παίρνουν µέρος στα προγράµµατα άθλησης και αναψυχής των Ιδρυµάτων τους προσδοκούν οφέλη 
από τη συµµετοχή τους, αλλά ενδιαφέρονται και για τη διαχείριση των προγραµµάτων.  
 
Οι φορτίσεις των παραγόντων του ερωτηµατολογίου για την αθλητική  ικανοποίηση (ΕΙΑ) έδειξαν ότι 
οι φοιτητές/τριες θεωρούν ως πιο σηµαντικό παράγοντα την ακαδηµαϊκή και οικονοµική υποστήριξη 
και αρωγή του Ιδρύµατος που φοιτούν στις προσπάθειές τους. Ο 2ος σε σηµαντικότητα παράγοντας 
αναφέρεται στην ατοµική τους απόδοση. Αυτό φαίνεται να συµφωνεί µε τις απόψεις και άλλων 
ερευνητών (Riemer & Chelladurai, 1998; Weese, 1997), οι οποίοι θεωρούν τη βελτίωση της ατοµικής 
απόδοσης σηµαντικό παράγοντα της ικανοποίησης. Η συµπεριφορά και ο τρόπος ενέργειας του 
εκπαιδευτικού προσωπικού επηρεάζει επίσης σηµαντικά το βαθµό ικανοποίησης των φοιτητών/τριων. 
Οι παράγοντες της ηθικής συµπεριφοράς και της απόδοσης της οµάδας φαίνεται να συµβάλουν 
σηµαντικά, σε µικρότερο, όµως, βαθµό στην ικανοποίηση των φοιτητών/τριων από τα προγράµµατα 
άθλησης και αναψυχής.    
 
Μελλοντικές έρευνες είναι αναγκαίες να για να επιβεβαιωθεί ο βαθµός της επιρροής των παραγόντων 
της ικανοποίησης στην αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων άθλησης και αναψυχής στα Ιδρύµατα 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
 

1st cannonical  
      variate  

% της διακύµανσης 
(redundancy index)            

Αποτελεσµατικότητα    

1. Οφέλη από τη συµµετοχή .90  

2. ∆ιαχείριση του προγράµµατος .86  

  22.52% 

Ικανοποίηση   

1. Ακαδηµαϊκή - Οικονοµική υποστήριξη .85  

2. Ατοµική απόδοση .70  

3. ∆ίκαιη µεταχείριση από τον ΚΦΑ  .66  

4. Ηθική συµπεριφορά  .40  

5. Απόδοση της οµάδας .27  

  11.02% 
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ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 

Σταύρου, N. & Κάκκος, B.  
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
 
Εισαγωγή 
 
Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας είναι ευρέως αποδεκτός και η σηµασία της έχει αναγνωριστεί 
τόσο από την πολιτεία, όσο και από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Τα τελευταία 
χρόνια έχει παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση του ενδιαφέροντος, αλλά και της συµµετοχής σε 
προγράµµατα άσκησης που αποσκοπούν στη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης και της σωµατικής 
υγείας (Bouchard, Shepherd & Stephens, 1994). Ωστόσο, σηµαντικός αριθµός ατόµων δεν συµµετέχει 
σε προγράµµατα άσκησης, ενώ αρκετοί εγκαταλείπουν την άσκηση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
χωρίς να ωφελούνται σε ικανοποιητικό βαθµό από αυτή (Dishman, Sallis & Orenstein, 1985). Λόγω 
του συνεχώς αυξανόµενου ενεργού αθλητικού πληθυσµού, κρίνεται ως σηµαντική η καταγραφή 
στοιχείων σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των αθλούµενων που συµµετέχουν σε προγράµµατα 
Άθλησης για Όλους (ΑγΟ), τα είδη και το περιεχόµενο των προγραµµάτων αυτών, καθώς και τη 
µορφή οργάνωσης και δοµής τους.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή και η αξιολόγηση: α) των χαρακτηριστικών των 
αθλούµενων, β) των στοιχείων που σχετίζονται µε τη µορφή της άσκησης και γ) το βαθµό 
ικανοποίησης των αθλούµενων πολιτών από τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), τις 
εγκαταστάσεις, την οργάνωση των προγραµµάτων και τις προσφερόµενες υπηρεσίες του ∆ήµου.  
 

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα πήραν µέρος 200 αθλούµενες γυναίκες, ηλικίας από 18-64 ετών (18-30 ετών 
19%, 31-50 ετών 59%, 51-64 ετών 22 %), που συµµετείχαν σε οργανωµένα αθλητικά προγράµµατα 
σε 3 ΟΤΑ στο νοµό Αττικής.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την εκπλήρωση των σκοπών της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ένα 
ερωτηµατολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από 2 µέρη και περιλάµβανε 44 ερωτήσεις. Το 1ο µέρος 
περιλάµβανε 15 ερωτήσεις µε απαντήσεις πολλαπλών επιλογών για την καταγραφή δηµογραφικών 
χαρακτηριστικών των αθλούµενων (ηλικία, µόρφωση, επάγγελµα, οικογενειακή κατάσταση), 
στοιχείων της άθλησης (συστηµατικότητα, συχνότητα, διάρκεια και είδος) και τρόπου ενηµέρωσης 
για τα προγράµµατα ΑγΟ. Το 2ο µέρος περιλάµβανε 29 ερωτήσεις για την αξιολόγηση 4 παραγόντων / 
µεταβλητών που είναι ο βαθµός ικανοποίησης από: α) τους ΚΦΑ (6 ερωτήσεις), β) τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις (5 ερωτήσεις), γ) τα προγράµµατα άθλησης (5 ερωτήσεις) και δ) τις προσφερόµενες 
υπηρεσίες του ∆ήµου (13 ερωτήσεις). Οι ερωτήσεις απαντούνταν µε βάση µια 5βάθµια κλίµακα 
τύπου Likert, όπου 1 = καθόλου και 5 = πάρα πολύ. Το ερωτηµατολόγιο παρουσίασε ικανοποιητικούς 
δείκτες εσωτερικής συνέπειας και αξιοπιστίας. 
 

∆ιαδικασία µέτρησης: Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια λίγο πριν από την έναρξη 
του προγράµµατός τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες που τους δόθηκαν από τους ερευνητές. 
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 

 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι σηµαντικό ποσοστό των αθλούµενων γυναικών (70%) 
είχαν λάβει τη βασική εκπαίδευση (έως απόφοιτοι Λυκείου), ήταν έγγαµες (80%), ενώ το 45% από 
αυτές είχαν ως επάγγελµα τα οικιακά. Σηµαντικό ποσοστό (50%) αθλούνταν 6+ µήνες το χρόνο, ενώ 
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το 40% αθλούνταν µόνο κατά τους χειµερινούς µήνες. Οι περισσότερες (80%) ασκούνταν για 60 
λεπτά, ενώ το 87% ασκούνταν τις καθηµερινές ηµέρες τις πρωινές και απογευµατινές ώρες.  
 
Συγκριτική µελέτη πραγµατοποιήθηκε µεταξύ της ισχύουσας και της επιθυµητής κατάστασης στη 
συχνότητα άθλησης ανά εβδοµάδα και στο είδος της άσκησης. Τα αποτελέσµατα ανέδειξαν την 
ανάγκη ύπαρξης αθλητικών προγραµµάτων που θα επιτρέπουν τη συστηµατικότερη άθληση των 
γυναικών (πάνω από 4 φορές την εβδοµάδα). Σχετικά µε το είδος της εκτελούµενης και της 
επιθυµητής άσκησης, τα αποτελέσµατα υπογράµµισαν την ανάγκη περιορισµού της αεροβίωσης, της 
γυµναστικής και του τρεξίµατος ως περιεχόµενου των προγραµµάτων και δηµιουργία προγραµµάτων 
όπου κύριο αντικείµενο θα είναι ο χορός και η κολύµβηση. 
  
Οι αθλούµενοι ρωτήθηκαν και για τον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώθηκαν για τις αθλητικές υπηρεσίες 
του ∆ήµου. Οι περισσότεροι απάντησαν πως ενηµερώθηκαν από φίλους και προσφιλή πρόσωπα. Σε 
µικρότερο βαθµό ανέφεραν πως ενηµερώθηκαν από τον έντυπο, ή τον ηλεκτρονικό τύπο και 
συγκεκριµένα από τον τοπικό τύπο και το ραδιόφωνο, ή αναρτηµένες ανακοινώσεις. Τα στοιχεία αυτά 
σηµειώνουν την έλλειψη ενηµέρωσης και την αδυναµία προσέγγισης των πολιτών, στους οποίους 
πρέπει να γίνει γνωστή η λειτουργία αθλητικών προγραµµάτων. Παράλληλα, ρωτήθηκαν σχετικά µε 
τον τρόπο που θα επιθυµούσαν να ενηµερώνονται µελλοντικά σχετικά µε την οργάνωση και 
υλοποίηση αθλητικών προγραµµάτων στο ∆ήµο. Σηµαντικός αριθµός αθλούµενων ανέφεραν πως οι 
αποδοτικότεροι και πιο προσιτοί τρόποι ενηµέρωσης είναι το ταχυδροµείο και το τηλέφωνο. Η 
αποστολή ενηµερωτικών εντύπων προβάλει ως ο καταλληλότερος τρόπος ενηµέρωσης των πολιτών 
για τα αθλητικά δρώµενα του ∆ήµου. Επίσης, η ενηµέρωση µέσω τηλεφώνου και εφηµερίδας µπορεί 
να συµβάλλει σηµαντικά στην ενηµέρωση των δηµοτών. Σε µικρότερο βαθµό, ως τρόπος ενηµέρωσης 
προτάθηκε το διαδίκτυο, το οποίο είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στις µικρές ηλικίες (18-30 ετών).  
 
Οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν και αν γνώριζαν για την υλοποίηση 11 αθλητικών προγραµµάτων στο 
∆ήµο τους. Το ποσοστό µη ενηµέρωσης ήταν αρκετά υψηλό και υπογράµµιζε τη σηµαντική έλλειψη 
ενηµέρωσης που υπάρχει στους πολίτες σχετικά µε την υλοποίηση αθλητικών προγραµµάτων. Η 
ανάγκη διαµόρφωσης ενός στρατηγικού πλάνου για την προσέγγιση και την ενηµέρωση των πολιτών 
σχετικά µε τα είδη, το χώρο και το χρόνο οργάνωσης των προγραµµάτων κρίνεται απαραίτητη. 
 
Οι αθλούµενοι απάντησαν σε σειρά ενοτήτων / ερωτήσεων που αναφέρονταν στην ικανοποίησή τους 
από τα αθλητικά προγράµµατα που οργανώνονται στο ∆ήµο τους. Οι ενότητες αυτές περιελάµβαναν 
το βαθµό ικανοποίησής τους από τους ΚΦΑ, τις εγκαταστάσεις, τα αθλητικά προγράµµατα και τις 
γενικότερες αθλητικές υπηρεσίες. Οι αθλούµενοι εµφανίστηκαν ικανοποιηµένοι από τη συµπεριφορά 
των ΚΦΑ προς αυτούς και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους, καθώς και το 
επίπεδο των γνώσεών τους που σχετίζονται µε την υλοποίηση αθλητικών προγραµµάτων. Αναφορικά, 
µε το βαθµό ικανοποίησης από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου οι αθλούµενοι εµφανίστηκαν 
δυσαρεστηµένοι. Συγκεκριµένα, θεωρούσαν ότι δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προδιαγραφές σε 
θέµατα καθαριότητας, αθλητικού και γενικότερου εξοπλισµού, ενώ τα αποδυτήρια δεν βρίσκονταν σε 
κατάσταση που θα επέτρεπε τη συχνή χρήση τους.  
 
Επίσης, οι αθλούµενοι εµφανίστηκαν µέτρια ικανοποιηµένοι από την ποικιλία και την ανανέωση των 
αθλητικών προγραµµάτων, καθώς και από τη δυνατότητα προσαρµογής των προγραµµάτων στο 
επίπεδό τους (αρχάριοι, προχωρηµένοι). Χαµηλός ήταν ο βαθµός ικανοποίησής τους και από τη 
δυνατότητα παροχής εξειδικευµένων προγραµµάτων προς τους αθλούµενους, γεγονός που οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι υπήρχε έλλειψη προγραµµάτων που απευθύνονται σε άτοµα µε ιδιαιτερότητες, όπως 
είναι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µε κινητικά προβλήµατα και άλλες παθήσεις (π.χ., καρδιοπαθείς, 
νεφροπαθείς κ.ά.). Τέλος, δεν υλοποιούνται αθλητικά προγράµµατα σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, 
γεγονός που θα επέτρεπε τη συχνή και χωρίς προβλήµατα συµµετοχή των πολιτών σε αθλητικά 
προγράµµατα.  
 
Η τελευταία οµάδα ερωτήσεων είχε σκοπό τη διερεύνηση του βαθµού ικανοποίησης των αθλούµενων 
από τις γενικότερες υπηρεσίες και τις υποστηρικτικές ενέργειες που προσφέρονται από το ∆ήµο για τη 
συµµετοχή τους σε προγράµµατα ΑγΟ. Ο βαθµός ικανοποίησής τους ήταν από χαµηλός έως µέτριος 
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σε όλες τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Επίσης, εµφανίστηκαν δυσαρεστηµένοι από τη µη κατασκευή 
νέων, σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και από τον αριθµό των υπαρχουσών αθλητικών 
εγκαταστάσεων. Σχετικά µε τις υπόλοιπες αθλητικές υπηρεσίες ο βαθµός ικανοποίησης ήταν µέτριος 
(συνέπεια στις προσφερόµενες υπηρεσίες, κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών, κλπ.). Τα στοιχεία 
αυτά καταδεικνύουν ότι η συµµετοχή των πολιτών σε προγράµµατα άσκησης απαιτεί την ύπαρξη 
σειράς συνοδευτικών δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν στη διαµόρφωση αθλητικών στρατηγικών σε 
τοπικό επίπεδο, οι οποίες θα τους προσελκύσουν σε αθλητικά προγράµµατα και θα τους επιτρέψουν 
να παραµείνουν σε αυτά.  
 
Με βάση τη συχνότητα άσκησης οι συµµετέχοντες στην έρευνα χωρίστηκαν σε 2 οµάδες. Η 1η 
αποτελούνταν από άτοµα που ασκούνταν συστηµατικά 6+ µήνες ανά έτος, ενώ η 2η αποτελούνταν 
από άτοµα που ασκούνταν περιοδικά έως 5 µήνες ανά έτος. Εξετάσθηκαν οι διαφορές των οµάδων 
στο βαθµό ικανοποίησής τους από στοιχεία και παράγοντες που σχετίζονται µε τα προγράµµατα ΑγΟ. 
Σχετικά µε τη συµπεριφορά των ΚΦΑ προς τους αθλούµενους εµφανίστηκαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές στη συµπεριφορά των 2 οµάδων προς τους αθλούµενους και τη βοήθειά τους στην επιλογή 
του κατάλληλου προγράµµατος (Wilks’Λ=.598, F=1.977, p<.05). Συγκεκριµένα, οι αθλούµενοι µε 
συστηµατική συµµετοχή εµφανίστηκαν περισσότερο ευχαριστηµένοι από τη συµπεριφορά των ΚΦΑ 
και από τη βοήθεια που είχαν για την επιλογή του κατάλληλου αθλητικού προγράµµατος. Το εύρηµα 
αυτό καταδεικνύει τη σηµασία της κατάλληλης συµπεριφοράς των ΚΦΑ για την παραµονή των 
αθλούµενων στα προγράµµατα.   
 
Οι σηµαντικότερες διαφορές σηµειώθηκαν στο βαθµό ικανοποίησης των αθλούµενων από τις 
εγκαταστάσεις (Wilks’Λ=.899, F=3.793, p<.01). Συγκεκριµένα, οι αθλούµενοι που συµµετείχαν 
συστηµατικά στα προγράµµατα άσκησης τις αξιολογούσαν ως περισσότερο ασφαλείς (p<.05), 
ευρύχωρες και άνετες (p<.01) έναντι των αθλούµενων που συµµετείχαν περιοδικά. Επίσης, τα 
αποδυτήρια πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη χρήση, ενώ και ο αθλητικός και 
γενικότερος εξοπλισµός των εγκαταστάσεων (p<.05) ήταν ικανοποιητικός για τους αθλούµενους που 
συµµετείχαν συχνά σε πρόγραµµα άσκησης. Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 
ποιότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι σηµαντική παράµετρος για τη συνέχιση της 
συµµετοχής των πολιτών σε προγράµµατα άσκησης των ∆ήµων. 
 
∆ιαφορές εµφανίστηκαν επίσης µεταξύ των αθλούµενων µε συστηµατική και περιοδική συµµετοχή 
στην άσκηση σε θέµατα που σχετίζονται µε τη δοµή και τα χαρακτηριστικά των υλοποιούµενων 
προγραµµάτων (Wilks’Λ=.859, F=2.008, p<.05). Συγκεκριµένα, σηµαντικές διαφορές εµφανίστηκαν 
στην ποικιλία των προγραµµάτων (p<.05) και στο χρόνο υλοποίησής τους, µε τους αθλούµενους που 
συµµετέχουν συστηµατικά (6+ µήνες το χρόνο) να εµφανίζονται περισσότερο ευχαριστηµένοι 
(p<.05). Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η συνεχής ανανέωση των 
προγραµµάτων, καθώς και η διερεύνηση του επιθυµητού χρόνου υλοποίησής τους από το ∆ήµο 
αποτελούν τρόπους που µπορούν να συµβάλλουν στην αύξηση της συµµετοχής και της παραµονής 
των αθλούµενων στα προγράµµατα. 
 
Τέλος, εξετάσθηκαν οι διαφορές µεταξύ των αθλούµενων που συµµετέχουν συστηµατικά και 
περιοδικά στις προσφερόµενες συνοδευτικές - υποστηρικτικές δραστηριότητες που παρέχονται από 
τους ∆ήµους στα προγράµµατα ΑγΟ. Μεταξύ των 2 οµάδων εµφανίστηκαν σηµαντικές διαφορές 
(Wilks’Λ=.832, F=2.283, p<.01), ειδικότερα στις ευκαιρίες / δυνατότητες που είχαν για να ασκηθούν 
στην περιοχή τους (p<.05), τα προσφερόµενα προγράµµατα άσκησης (p<.05), τη συνέπεια στις 
προσφερόµενες υπηρεσίες (p<.05), τον αριθµό των αθλητικών εγκαταστάσεων (p<.001), την 
ενηµέρωση για τα προσφερόµενα αθλητικά προγράµµατα (p<.001), τη δηµιουργία νέων, σύγχρονων 
εγκαταστάσεων (p<.001), την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της άσκησης (p<.01) και το κόστος 
των παρεχόµενων υπηρεσιών (p<.01). Οι αθλούµενοι που συµµετείχαν συστηµατικά εµφανίστηκαν 
περισσότερο ευχαριστηµένοι από τις ευκαιρίες που είχαν για άσκηση και από τη γενικότερη ποιότητα 
των προσφερόµενων αθλητικών υπηρεσιών από τους ∆ήµους. Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να 
αναφερθεί ότι οι πολίτες που συµµετέχουν συστηµατικά σε προγράµµατα άσκησης έχουν καλύτερες 
προϋποθέσεις και διευκολύνσεις για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα άσκησης.  
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Συµπεράσµατα - Προτάσεις 
 
Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν την ανάγκη προσαρµογής τόσο της δοµής και της οργάνωσης 
(χρονική περίοδος και διάρκεια υλοποίησης, συχνότητα, µορφή οργάνωσης, κλπ.), όσο και του 
περιεχοµένου των προγραµµάτων ΑγΟ στις απαιτήσεις των αθλούµενων. Συγκεκριµένα, το 
περιεχόµενο του προγράµµατος και οι γνώσεις των ΚΦΑ προβάλλουν ως κρίσιµοι παράγοντες 
συµµετοχής σηµειώνοντας τη σηµασία διαµόρφωσης διδακτέας ύλης στα προγράµµατα ΑγΟ 
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των αθλούµενων (ηλικία, φύλο, κλπ.), καθώς και την αξία της 
συνεχούς επιµόρφωσης των ΚΦΑ σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αθλούµενων (παιδί, 
γυναίκα, Τρίτη ηλικία, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κλπ.) (Σταύρου & Κάκκος, 2002). Επίσης, είναι 
σκόπιµο να αποτελέσουν αντικείµενο έρευνας όλες οι ηλικιακές οµάδες που συµµετέχουν σε 
προγράµµατα ΑγΟ (παιδιά, εφήβοι, ενήλικες, κλπ.), καθώς και η αξιολόγηση του βαθµού 
ικανοποίησης των προσφερόµενων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ που υλοποιούν προγράµµατα άθλησης. 
Τέλος, κρίνεται σκόπιµο οι ΟΤΑ να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην προσέγγιση και την 
ενηµέρωση των πολιτών µέσω επιµορφωτικών ηµερίδων, διαλέξεων, εκδηλώσεων, κλπ., που θα 
προβάλλουν τη σηµασία της άσκησης ως «διά βίου τρόπο ζωής», καταδεικνύοντας τα µακροχρόνια 
οφέλη της, ιδιαίτερα στις µικρές ηλικίες (Biddle & Mutrie, 2001).  
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Εισαγωγή 
 
Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης έχει τονιστεί τα τελευταία χρόνια από όλους, σχεδόν, τους 
δηµόσιους (Υπουργεία, ∆ήµους, κλπ.) και ιδιωτικούς (εταιρείες, εργοστάσια, κλπ.) φορείς της χώρας. 
Αξιολόγηση (αξία + λέγω) είναι η προσπάθεια να προσδιοριστεί η αξία κάποιου πράγµατος, 
διαδικασίας, προσώπου, κλπ. (∆ηµητρόπουλος, 1999). Η «αξία» µπορεί να σηµαίνει ποιότητα, 
χαρακτηριστικά, απόδοση, καταλληλότητα, επίδοση κ.α. (Κασσωτάκης, 1981). Η προσπάθεια, λοιπόν, 
που γίνεται για την εκτίµηση τέτοιων εννοιών θεωρείται ότι είναι αξιολόγηση (∆ηµητρόπουλος, 
1999). 
 
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα είτε κεντρικά από τη ΓΓΑ, είτε περιφερειακά µέσω Οργανισµών 
Τοπική Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) έχουν αναπτυχθεί πολλά φιλόδοξα προγράµµατα άθλησης. Η παρούσα 
έρευνα αφορά στα προγράµµατα του µαζικού αθλητισµού που υλοποιούνται κάθε χρόνο από ΟΤΑ, 
για τα οποία εγείρονται ερωτήµατα όπως: πέτυχαν τους στόχους τους; αξιοποιήθηκαν εποικοδοµητικά 
τα χρήµατα που διατέθηκαν; Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά είναι εφικτές µόνον αν υπάρχουν 
διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες µπορούν να πιστοποιήσουν αν ένα πρόγραµµα ήταν επιτυχηµένο ή 
όχι, αλλά και τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό. 
 
Αξιοποιώντας κονδύλια που ίσως µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε άλλους τοµείς δραστηριότητας, 
πολλοί ΟΤΑ κάνουν µεγάλες επενδύσεις σε προγράµµατα άθλησης. Θεωρείται, λοιπόν, απαραίτητο 
να αξιολογείται η επένδυση ως προς την καταλληλότητα και την αποδοτικότητά της. Επίσης, τα 
προγράµµατα αυτά πραγµατοποιούνται για να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες της κοινωνίας του 
εκάστοτε ΟΤΑ. Η αξιολόγηση, λοιπόν, του εάν αυτές οι ανάγκες ικανοποιήθηκαν πρέπει να αποτελεί 
βασική προτεραιότητα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εντοπίζονται οι λόγοι για τους οποίους ένα 
πρόγραµµα ήταν επιτυχηµένο, ή όχι και τα σηµεία που πρέπει να αλλάξουν / βελτιωθούν. Από τα 
παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι είναι σηµαντικό για τους ΟΤΑ που υλοποιούν τέτοιου είδους 
προγράµµατα να έχουν τη δυνατότητα έγκυρης και αξιόπιστης αξιολόγησης. Για να αναπτυχθεί η 
ικανότητα αξιολόγησης ενός τέτοιου οργανισµού χρειάζονται δέσµευση της ηγεσίας προς το σκοπό 
αυτό, πηγές, εξειδικευµένο προσωπικό µε ξεκάθαρες αρµοδιότητες και χρόνο γι’ αυτές (Stevenson, 
Florin, Mills & Andrade, 2002). 
 
Στις ΗΠΑ γίνεται µεγάλη προσπάθεια ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα αξιολόγησης τοπικών 
δράσεων µέσω τεχνικής υποστήριξης και συµβουλών που προσφέρονται από επαγγελµατίες 
αξιολογητές, ή ειδικευµένους επιστήµονες (Attkinson, Deaton, Travis & Wessell, 1999; Emshoff, 
Erickson & Chambliss, 2000). Οι αντίστοιχοι ΟΤΑ προσκαλούν ειδικούς επιστήµονες και 
επαγγελµατίες για να επιµορφώσουν το προσωπικό τους σε διαδικασίες αξιολόγησης, για να 
µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των δράσεων. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους ενέργειες 
δεν είναι συνηθισµένο φαινόµενο. 
 
Τα προγράµµατα άθλησης των ΟΤΑ είναι ανταγωνιστικά µε αυτά άλλων ιδιωτικών φορέων (ιδιωτικά 
γυµναστήρια, οµάδες, κλπ.), αλλά και τα προγράµµατα που µπορούν να διεκδικηθούν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονται σε ιδιαίτερα αυστηρές δοκιµασίες αξιολόγησης. Η ανάπτυξη, λοιπόν, 
από τους ΟΤΑ µηχανισµών που θα τους επιτρέπουν να διεξάγουν έγκυρες και αξιόπιστες 
αξιολογήσεις των δράσεών τους είναι ζωτικής σηµασίας. Η ικανότητα αξιολόγησης µπορεί να 
αναπτυχθεί µε διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι η ανάπτυξη ενός «κέντρου πηγών» 
όπου θα έχουν πρόσβαση οι ΟΤΑ και θα µπορούν να αντλούν τυποποιηµένες οδηγίες αξιολόγησης. 
Ένας άλλος τρόπος είναι η ανάπτυξη εξειδικευµένων διαδικασιών αξιολόγησης µέσα σε κάθε ΟΤΑ, 
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τον οποίο προτείνουν πολλοί επιστήµονες του χώρου ως πιο αποδοτικό (Argyris & Schon, 1978; 
Bilerson, 1999; Preskill & Torres, 2000).  
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να τονίσει την αναγκαιότητα των διαδικασιών αξιολόγησης σε 
κάθε οργανωµένο πρόγραµµα και να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο µία τέτοια διαδικασία µπορεί 
να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί. 
 

Μέθοδος οικοδόµησης της ικανότητας αξιολόγησης 
 
Η διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω στηρίζεται σε µία αντίστοιχη προσπάθεια που έγινε στις 
ΗΠΑ και σηµείωσε σηµαντική επιτυχία (Stevenson, et al., 2002). Το σηµαντικότερο στοιχείο της είναι 
η εκπαίδευση των στελεχών των ΟΤΑ σε διαδικασίες αξιολόγησης, τις οποίες ακολούθως µπορούν να 
εφαρµόσουν σε όλες τις δράσεις και τα προγράµµατά του. Η αξιολόγηση έχει 2 φάσεις: α) το 
σχεδιασµό και β) την υλοποίηση. 
  
Σχεδιασµός αξιολόγησης 

 
Σκοποί: περιγραφή δραστηριοτήτων του προγράµµατος, καθορισµός του πληθυσµού που απευθύνεται 
το πρόγραµµα, καθορισµός των αναµενόµενων αποτελεσµάτων. 
Μετρήσεις: καθορισµός της διαδικασίας µέτρησης. 
Μετρήσεις εναρµονισµένες µε τους σκοπούς: µετρήσεις ειδικά σχεδιασµένες για τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα και κατάλληλες για τον πληθυσµό που απευθύνεται το πρόγραµµα 
Σχεδιασµός: µετρήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος, σύγκριση 
πειραµατικής και οµάδας ελέγχου. 
Ανάλυση: καθορισµός των συγκρίσεων που θα γίνουν από την ανάλυση των αποτελεσµάτων, χρήση 
κατάλληλης στατιστικής ανάλυσης. 
 
Υλοποίηση αξιολόγησης 

 
Αριθµός συµµετεχόντων: επίτευξη του στόχου που καθορίστηκε. 
Συµµετέχοντες από τον πληθυσµό «στόχο»: οι συµµετέχοντες πρέπει να προέρχονται από τον 
πληθυσµό για τον οποίο σχεδιάστηκε το πρόγραµµα. 
∆ιαδικασία σύµφωνα µε το σχεδιασµό: τήρηση του σχεδιασµού υλοποίησης του προγράµµατος. 
Ετοιµασία αξιολόγησης: ετοιµασία διαδικασιών µετρήσεων, προσωπικό µε ξεκάθαρες αρµοδιότητες.  
Συλλογή δεδοµένων: σύµφωνα µε το σχεδιασµό, µε διαδικασία έγκυρη και αξιόπιστη. 
Ανάλυση δεδοµένων – έκθεση αξιολόγησης: ποιος θα αναλύσει τα δεδοµένα, τι θα γίνει µε τα 
αποτελέσµατα, πώς θα γραφεί η έκθεση αξιολόγησης. 
 
Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προηγηθεί από εξειδικευµένους επιστήµονες επιµόρφωση των 
στελεχών των οργανισµών. Τα στελέχη αυτά θα επιφορτιστούν µε την ευθύνη του σχεδιασµού και της 
υλοποίησης των αξιολογήσεων σε κάθε δράση και για αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουν και το χρόνο, 
αλλά και την υποστήριξη της ηγεσίας του οργανισµού. Τα στοιχεία που χρειάζονται για να 
οικοδοµηθεί µία ικανοποιητική ικανότητα αξιολόγησης είναι η θέληση της ηγεσίας, οι πηγές 
(υπολογιστές, λογισµικό ειδικό για αξιολογήσεις, επιµόρφωση, κλπ.) και το προσωπικό που θα 
ασχοληθεί µε αυτές τις διαδικασίες. 

 
Συζήτηση 
 
Σήµερα η έµφαση στην αξιολόγηση ευρύνεται διεθνώς. Τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που µπορούν να αξιοποιήσουν οι ΟΤΑ υπόκεινται σε αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης και αυτοί 
που θα είναι έτοιµοι όχι µόνο να διατυπώσουν ιδέες, αλλά και να εξασφαλίσουν έγκυρες διαδικασίες 
αξιολόγησης θα βρεθούν σίγουρα σε πλεονεκτικότερη θέση. 
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Ήδη σε άλλες χώρες οι ΟΤΑ πιέζονται ώστε να αναπτύξουν µηχανισµούς εσωτερικής αξιολόγησης. Η 
πίεση αυτή δηµιουργείται από την ανάγκη προσέλκυσης: α) νέων επενδυτών µέσω της ανάπτυξης 
ανταγωνιστικών προγραµµάτων και β) περισσότερων πόρων από πιο ελκυστικά προγράµµατα. Στην 
Ελλάδα πολλά προγράµµατα άθλησης είναι άµεσα ανταγωνιστικά µε αυτά ιδιωτικών φορέων. Η 
σωστή αξιολόγηση αυτών των δράσεων θα καταστήσει ικανούς τους ΟΤΑ να αναπτύξουν πιο 
σύγχρονες και ανταγωνιστικές προτάσεις, ώστε να µπορέσουν να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες 
στην τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιούνται. 
 
Η θεσµοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης από τους ΟΤΑ για τα προγράµµατα άθλησης που 
προσφέρουν µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια ειδικευµένων επιστηµόνων. Η επιµόρφωση των στελεχών 
τους στις διαδικασίες αυτές, αλλά και η συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες (αξιολογητές, µάνατζερ 
του αθλητισµού, κλπ.) θα δώσουν ώθηση στην ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.  
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 
Θεοδώρου, N. 
Loughborough University 
 

Eισαγωγή 
 
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις Βρετανικές εθελοντικές οργανώσεις – φορείς που παρέχουν 
υπηρεσίες αθλητισµού και αναψυχής, περιγράφει το ιστορικό υπόβαθρο µέσα από το οποίο 
δηµιουργήθηκαν, εξετάζει το ρόλο τους στη Βρετανική κοινωνία και παραθέτει τις διαφορές µεταξύ 
δοµηµένης και µη δοµηµένης εθελοντικής προσφοράς. 
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τη λειτουργία µη κερδοσκοπικών – φιλανθρωπικών 
οργανώσεων και εργοστασιακών λεσχών αναψυχής και αθλητισµού και τη σχέση τους µε το 
κοινωνικό περιβάλλον κύριων φορέων παροχής εθελοντικών υπηρεσιών στη Βρετανία. 

 
Μεθοδολογία 
 
Ακολουθήθηκε η διαδικασία της ποιοτικής έρευνας. 
 
Αποτελέσµατα – Συζήτηση 
 
Ο εθελοντικός τοµέας στη Βρετανία είναι αρκετά µεγάλος, συνδέεται µε θεσµικούς δηµόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και συγκροτείται από λέσχες, συλλόγους, οµάδες και συνδέσµους. Οι εθελοντικοί 
φορείς δίνουν την ευκαιρία για προσφορά και συµµετοχή, καθώς και τη δυνατότητα ενασχόλησης µε 
όλα τα επίπεδα οργάνωσης και διοίκησης. Από τις πιο σηµαντικές παραµέτρους τους είναι το εύρος 
και η διαφορετικότητα των αθλητικών εθελοντικών οµάδων, τα κίνητρα των συµµετεχόντων και η 
έµφυτη ανάγκη της συνύπαρξης µέσα σε µία οµάδα µε άλλους. Οι σύλλογοι προσφέρουν στα άτοµα 
οµαδική ταυτότητα και ο ανταγωνισµός µεταξύ συλλόγων ενδυναµώνει και ανατροφοδοτεί την 
ταυτότητα και το αίσθηµα της συνύπαρξης. Η ιδιότητα του µέλους ενισχύει το κοινωνικό status και 
προσφέρει αυτοπραγµάτωση και το αίσθηµα της σηµασίας της ατοµικότητας. 
 
Για να εκφράσουν την ατοµικότητά τους και να ικανοποιήσουν τις εσωτερικές τους ανάγκες οι 
άνθρωποι συµµετέχουν σε εθελοντικές οµάδες αθλητισµού και αναψυχής, το εύρος των οποίων είναι 
διαφοροποιηµένο και, ως εκ τούτου, δεν µπορεί να γίνει λεπτοµερής κατηγοριοποίησή τους. Ο τρόπος 
ζωής στο µοντέρνο δυτικό πολιτισµό είναι πιο περίπλοκος από ό,τι είναι σε αναπτυσσόµενες 
κοινωνίες. Έτσι, οι εθελοντικές οµάδες παίζουν ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία 
(Hudson, n.d.). Σε απλές κοινωνίες δεν µπορεί να υπάρξει  πραγµατική εθελοντική ένωση, ή 
διασυλλογική ζωή, ενώ σε προηγµένες κοινωνίες εµφανίζονται πολυάριθµες ενώσεις µικρής 
δυναµικότητας, στις οποίες συµµετέχουν ποικίλοι αριθµοί ατόµων. Στη σύγχρονη κοινωνία τα άτοµα 
λειτουργούν παράλληλα τόσο ως άτοµα, όσο και ως µέλη οµάδων. Ο αθλητισµός και η αναψυχή 
προσφέρουν ταυτόχρονα ατοµική και οµαδική συµµετοχή. 
 
Ένα από τα κίνητρα για συλλογική δράση στην αναψυχή και τον αθλητισµό είναι συχνά το ότι τα 
άτοµα και οι οµάδες βρίσκουν τους εαυτούς τους αποµονωµένους και αποκλεισµένους από ευκαιρίες 
και υποστήριξη. Οι εθελοντικές οµαδοποιήσεις πρωτοσχηµατίζονται µέσα από τα ανθρώπινα ένστικτα 
ανάγκες, απαιτήσεις και επιθυµίες. Αν και η εθελοντική προσφορά στην αρχή είναι πηγαία, µπορεί να 
µετατραπεί σε µη εθελοντική µε 2 κατευθύνσεις: α) εξωστρεφής, µε αποτέλεσµα να µετατραπεί σε 
κερδοσκοπική και εµπορική, ή β) εσωστρεφής, οπότε καταλήγει σε µυστικιστική κρυφή κοινωνία 
(Tomlinson, 1979). 
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Υπό την έννοια της διαχείρισης της κοινωνικής δράσης, οι πρωταρχικές οµάδες ενδιαφέροντος πρέπει 
να παρουσιάζονται δυναµικά σε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, ή έκφραση. Τα άτοµα µίας 
οµάδας θέλουν να διατηρήσουν την ατοµικότητά τους, αν και ταυτόχρονα θέλουν να νιώθουν ότι 
ανήκουν σε αυτήν. Ο διαχειριστής µιας τέτοιας οµάδας εθελοντών έχει το δίληµµα στο σχεδιασµό και 
στον προγραµµατισµό του ποια µορφή εθελοντικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων θα παρέχονται, ή 
θα σχεδιάζονται για τις οµάδες αυτές. Η κατανόηση της επιθυµίας για συµµετοχή στην οµάδα και την 
οµαδική συµπεριφορά των εθελοντών είναι σηµαντική για τη διαχείρισή τους. 
 
Οι εθελοντικοί σύνδεσµοι / λέσχες διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Ωστόσο, η Hutson έδειξε ότι 
υπάρχουν και οµοιότητες σε σχέση µε τη δραστηριότητα και τους τρόπους µε τους οποίους 
αναπτύσσονται και διαλύονται και πως οργανωτές και διαχειριστές έχουν την τάση να διαµορφώνουν 
µια ιδιαίτερη, στενά συνδεδεµένη, elite στα πλαίσια µιας κοινότητας ή περιοχής. Η κοινωνική τάξη, ο 
κύκλος της ζωής, η φυσική κινητικότητα, οι οικογενειακές σχέσεις και το φύλο επηρεάζουν τη 
συµµετοχή µελών και τη µορφή της ηγεσίας ενός εθελοντικού οργανισµού. Οι οργανισµοί αυτοί 
τείνουν να αντικατοπτρίζουν την «οικονοµικοκοινωνική» ταυτότητα και κυριαρχούνται από οµάδες 
ανθρώπων µε παρόµοια χαρακτηριστικά, τα οποία οδηγούν στην ταχεία ανάπτυξη νέων µικρών 
κοινωνικών οµάδων. 
 
Άτοµα µε κοινό τρόπο σκέψης τείνουν να συνεργάζονται στενά, να δηµιουργούν ενώσεις και να 
ιδρύουν συνδέσµους. Η προσέλκυση ασκείται µέσα από γνωριµίες, φιλίες και οικογενειακές σχέσεις. 
Οι περισσότερες λέσχες είναι κοινωνικές οµάδες, ανεξάρτητα από το εάν η πρωταρχική 
δραστηριότητα είναι κοινωνική, ή όχι. Μέλη τα οποία αισθάνονται ότι δεν ανήκουν στην κυρίαρχη 
οµάδα συχνά αποκλείονται µε επίσηµες διαδικασίες. Σε έρευνα στις περιοχές του Swansea (Hutson, 
n.d.) υπήρξαν συχνά εσωτερικές πολιτικές πιέσεις και διάφορα παραδείγµατα από «κλίκες» που 
εγκατέλειψαν µια λέσχη όταν µία άλλη οµάδα πήρε τον έλεγχο. Ίσως αυτός να είναι και ο κύριος 
λόγος που νέοι εθελοντές τείνουν να δηµιουργούν τις δικές του οµάδες και ενώσεις, παρά να 
εγγράφονται σε υφιστάµενες λέσχες.     
 
Η µελέτη των διαφορών και των οµοιοτήτων που υπάρχουν µεταξύ των λεσχών, των σωµατείων και 
των ενώσεων αναδεικνύει 4 σηµαντικά συµπεράσµατα: 
1. Όλοι οι σύλλογοι τείνουν να είναι κατά βάση αποκλειστικοί. Με βάση το νόµο, πολλοί σύλλογοι, 

θεωρητικά ανοικτοί σε όλους τους πολίτες, έχουν καταφέρει µε υψηλές εγγραφές, συνδροµές και 
συστήµατα εγγραφής µελών να «εγγυώνται» την αποκλειστικότητα και την «ιδιωτικότητα». 

2. Οι σύλλογοι δεν είναι στατικοί οργανισµοί, αλλά µεταλλασόµενοι. Η έκθεση της επιτροπής 
Wolfender (1978), για εθελοντικούς οργανισµούς ανάφερε ότι: «...νέοι οργανισµοί 
δηµιουργούνται για να ικανοποιήσουν νέες και ιδιαίτερες ανάγκες, ενώ άλλοι διαλύονται. Επίσης, 
άλλοι αλλάζουν την έµφαση και τους σκοπούς τους µε προσανατολισµούς σε νέα πεδία. ∆εν 
υπάρχει τίποτα στατικό και ειδικά οι νέοι σύλλογοι είναι πιθανό να αλλάζουν το είδος των µελών 
τους και να έχουν διαφορετικές ηγετικές διαδικασίες και οµάδες µέσα στα πρώτα χρόνια. Αυτό 
που ενδείκνυται από τα µέλη είναι να ασκούν διοικητικούς ρόλους και έναν πιο στενό οικονοµικό 
και σχεδιαστικό προγραµµατισµό». 

3. Οι σύλλογοι παρουσιάζουν οµοιότητες στη συµπεριφορά. Μπορεί να ειπωθεί ότι οι καθαρά 
αθλητικοί σύλλογοι είναι λιγότερο αποκλειστικοί από άλλες λέσχες, αλλά, όπως και άλλες λέσχες 
αναψυχής, αναπαράγουν διαφορετικές οµάδες και δραστηριότητες για διαφορετικές κοινωνικές 
οµάδες. Υπό αυτή την έννοια, οι διαχειριστές εθελοντών πρέπει να λάβουν υπόψη τους 
σηµαντικούς κοινωνικούς παράγοντες της συµµετοχής σε εκδηλώσεις αθλητισµού και αναψυχής. 

4. Οι σύλλογοι εξαρτώνται άµεσα από υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως είναι οι εγκαταστάσεις. Τα 
τοπικά συµβούλια και οι αρχές, εµπορικές και επαγγελµατικές ενώσεις και όλα τα ινστιτούτα που  
διαθέτουν εγκαταστάσεις και περιουσίες µπορεί να εµπλέκονται ουσιαστικά στην παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ο ρόλος των τοπικών αρχών ως συντονιστής και διαχειριστής των 
εθελοντικών συλλόγων είναι πολύ σηµαντικός 

 
 
 
 



3ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού - 2002 

∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Ευόσµου                     4 – 6 Οκτωβρίου 2002 64 

 
Συµπέρασµα 
 
Ο αθλητικός εθελοντισµός είναι η δύναµη των αθλητικών οργανισµών και το πιο σηµαντικό µέσο για 
συµµετοχή και ενασχόληση σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και διοίκησης. ∆εν αποτελούν µόνο 
µοναδική ευκαιρία για ατοµική αυτοπραγµάτωση και συµµετοχή, αλλά προσφέρουν ανεκτίµητη 
κοινωνική προσφορά 
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ (ΑΝΙΜΑΤΕΡ) ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

 
Καρατζέτζου, Ζ.,1 Γλυνιά, Ε.2 & Κώστα, Γ.2 

1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Η εξέλιξη του µαζικού τουρισµού, η αλλαγή χρήσης του ελεύθερου χρόνου, αλλά και η 
ανταγωνιστική πολιτική των τουριστικών οργανισµών της Ευρώπης δηµιούργησαν την τελευταία 
20ετία ένα ιδιαίτερο ξενοδοχειακό προϊόν, που συµπεριλαµβάνεται στα ταξιδιωτικά πακέτα 
µετάβασης - διαµονής – διατροφής. Στις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, τα µεγάλα ξενοδοχεία 
διακοπών προσφέρουν επιπλέον και οργανωµένη διασκέδαση και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια 
ως σύνολο δραστηριοτήτων ανιµασιόν (γαλλ..=animation). Το αντικείµενο της ανιµασιόν είναι η 
αναψυχή, που επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία εναλλακτικών προγραµµάτων και την παρακίνηση των 
πελατών ξενοδοχείων για την ενασχόλησή τους µε διάφορες δραστηριότητες (Λύτρας, 1993). 
  
Στο πλαίσιο αυτό, τα µεγάλα ξενοδοχεία διακοπών αναζητούν ειδικούς για την οργάνωση και 
υλοποίηση δραστηριοτήτων άθλησης και αναψυχής, γνωστούς ως ανιµατέρς (γαλλ..= animateurs). 
Σηµαντικό για τον κλάδο των καθηγητών φυσικής αγωγής (ΚΦΑ) είναι ότι τα προγράµµατα 
δραστηριοτήτων αναψυχής που αποτελούνται από 50% αθλητικό περιεχόµενο διδάσκονται στα 
ΤΕΦΑΑ της χώρας. Από το σύνολο των εργαζόµενων στα Ελληνικά ξενοδοχεία περίπου το 10% είναι 
πτυχιούχοι, ή τελειόφοιτοι ΚΦΑ (Γλυνιά, 2000). Καθώς χαρακτηρίζει και επηρεάζει το τουριστικό 
ξενοδοχειακό προϊόν, η ειδικότητα ανιµασιόν / ανιµατέρ προβλέπεται σύντοµα να εξελιχθεί σε 
αναγνωρισµένο τουριστικό επάγγελµα (Φαληρέα, 2001). Προκειµένου να αναδειχτεί σε 
επαγγελµατική προοπτική των απόφοιτων των ΤΕΦΑΑ, θεωρήθηκε σκόπιµο να διερευνηθούν οι 
στάσεις και απόψεις των ΚΦΑ σχετικά µε την απασχόληση στον τοµέα του αθλητικού τουρισµού.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει: α) τις στάσεις και πεποιθήσεις των ΚΦΑ σχετικά 
µε τον αθλητικό τουρισµό και β) τις ανάγκες επιµόρφωσης σχετικά µε την απασχόληση στον τοµέα 
του αθλητικού τουρισµού.  
 
Σπουδαιότητα της έρευνας 
 
Η έρευνα αυτή είναι σηµαντική διότι ο αθλητικός τουρισµός, µία από τις µορφές του οποίου είναι η 
άθληση και η ψυχαγωγία ξενοδοχείων (Standeven & DeKnop, 1999), αποτελεί µία καινούργια αγορά 
εργασίας για τον κλάδο των ΚΦΑ και η ζήτηση την τελευταία δεκαετία είναι αυξανόµενη (Costa, 
2000).  
 
Μεθοδολογία 
 
Η έρευνα έγινε µε τη µέθοδο της δηµοσκόπησης. 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 100 καθηγητές/τριες και φοιτητές/τριες Φυσικής Αγωγής που 
συµµετείχαν στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Γυµναστών Βορείου Ελλάδος (ΕΓΒΕ), τον 
Απρίλιο του 2002.  
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας δηµιουργήθηκε ειδικό 
ερωτηµατολόγιο, που ελέγχθηκε για την καταλληλότητα και την εγκυρότητα του περιεχοµένου του. 
Το 1ο από τα 2 µέρη του διερευνούσε τις πεποιθήσεις των συµµετεχόντων σχετικά µε την ανιµασιόν. 
Το 2ο µέρος αφορούσε σε δηµογραφικά στοιχεία, ανάγκες επιµόρφωσης, επαγγελµατική εµπειρία των 
συµµετεχόντων και εµπειρία τους σχετικά µε το αντικείµενο της έρευνας. Για τη δηµιουργία του 
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πρώτου µέρους προηγήθηκαν συνεντεύξεις µε 7 γυµναστές, στους οποίους υποβλήθηκαν ερωτήσεις 
όπως π.χ., «Τι πιστεύετε για την απασχόληση σε προγράµµατα αναψυχής (ανιµασιόν) σε ξενοδοχεία;» 
Συγκεντρώθηκαν απαντήσεις του τύπου: α) η εργασία αυτή µπορεί να προσφέρει προϋποθέσεις για 

µακρόχρονη απασχόληση στον ξενοδοχειακό τοµέα, ή β) οι γυµναστές µπορούν να κάνουν καριέρα στο 

επάγγελµα του ανιµατέρ σε ξενοδοχεία, ή γ) ο τοµέας της ανιµασιόν στα ξενοδοχεία δίνει την ευκαιρία 

για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους γυµναστές, κλπ.  
 
Στην αρχική του µορφή το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από 35 κλειστές ερωτήσεις που 
διερευνούσαν τις απόψεις των συµµετεχόντων για τη φύση της εργασίας, την ενδεχόµενη δυνατότητα 
εξέλιξης των ΚΦΑ στο χώρο και τα πιθανά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα (εξαρτηµένες 
µεταβλητές). Για τις στάσεις ή απόψεις χρησιµοποιήθηκε 5βάθµια κλίµακα τύπου Likert, όπου 1 = 
διαφωνώ απόλυτα και 5 = συµφωνώ απόλυτα. Για τις προθέσεις χρησιµοποιήθηκε 7βάθµια κλίµακα 
τύπου Likert, όπου 1 = διαφωνώ απόλυτα και 7 = συµφωνώ απόλυτα. Στη συνέχεια, το 
ερωτηµατολόγιο δόθηκε για πιλοτική συµπλήρωση σε οµάδες καθηγητών και φοιτητών ΤΕΦΑΑ, οι 
προτάσεις των οποίων συνέβαλλαν στο να καταστεί έγκυρο το περιεχόµενό του. Για τη δοµική 
εγκυρότητα και την αξιοπιστία του χρησιµοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση (factor analysis) και 
ανάλυση αξιοπιστίας (reliability analysis).  
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων γινόταν από τους συµµετέχοντες επί 
τόπου στο χώρο του συνεδρίου και διαρκούσε από 2 έως 4 λεπτά. Η συλλογή τους ολοκληρώθηκε σε 
2 ηµέρες.  
 

Αποτελέσµατα  
 
Το 53.1% των συµµετεχόντων ήταν άνδρες και το 46.9% γυναίκες. Ο µέσος όρος της ηλικίας τους 
ήταν 30.7 έτη (Sd=8.9). Το 65.6% ήταν εργαζόµενοι ΚΦΑ και το 34.4% άνεργοι. Το 27.1% ήταν 
πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, το 17.7% κατείχε µεταπτυχιακό τίτλο και το 18.8% ήταν ακαδηµαϊκοί. Το 28.1% 
ήταν φοιτητές/τριες ΤΕΦΑΑ. Το 8.3% είχε άλλη ιδιότητα από αυτή του ΚΦΑ, πάντως σχετική µε 
αθλητισµό. Το 89% δεν είχε προσωπική εµπειρία από την ανιµασιόν και ήταν ενηµερωµένο κυρίως 
από φίλους και γνωστούς. 
 
Αυτόνοµη ειδικότητα. Το 70.7% των συµµετεχόντων συµφωνούσε στο να δηµιουργηθεί αυτόνοµη 
ειδικότητα ανιµασιόν στα ΤΕΦΑΑ, το 10.1% δεν συµφωνούσε, ενώ το 20% ήταν ουδέτερο. 
  
Ενηµέρωση σχετικά µε το αντικείµενο. Το 33% των συµµετεχόντων δήλωσαν ότι ήταν ενηµερωµένοι 
σχετικά µε το αντικείµενο της ανιµασιόν, το 37% ότι δεν ήταν ενηµερωµένοι και το 19% ότι δεν είχαν 
άποψη. 
 
Ανάγκη επιµόρφωσης στο αντικείµενο. Το 65% δήλωσε ότι ενδιαφέρεται για σεµινάρια πάνω στο 
αντικείµενο, το 15.5% ήταν σχετικά αδιάφορο και το 19.6% δεν ενδιαφερόταν για επιµόρφωση. 
 
Μεταπτυχιακά προγράµµατα. Το 60.7% ενδιαφερόταν για µεταπτυχιακά προγράµµατα στο αντικείµενο 
της ανιµασιόν.  
 
Ενθάρρυνση για συµµετοχή. Το 71.7% δήλωσε ότι θα ενθάρρυνε φίλους και γνωστούς για να 
ασχοληθούν µε το αντικείµενο, το 3% ήταν αρνητικό στο να κάνει κάτι τέτοιο, ενώ το 22% δήλωσε 
προβληµατισµό. 
 
Ευκολία να βρεθεί εργασία. Το 56.4% πίστευε ότι µπορούσε να βρεί εργασία σχετικά εύκολα, ενώ το 
υπόλοιπο 44.6% πίστευε ότι θα ήταν δύσκολο έως πολύ δύσκολο να βρει εργασία ως ανιµατέρ. 
 
∆ιαθεσιµότητα για εργασία. Το 28.9% των ερωτηθέντων πίστευε ότι ήταν πολύ έως κάπως πιθανό να 
ζητήσει δουλειά ως ανιµατέρ σε ξενοδοχείο στο µέλλον, ενώ το 16.5% ήταν ουδέτερο. Για το 54,6% 
ήταν σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα ζητούσε τέτοιου είδους εργασία. 
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Συµπεράσµατα – Προτάσεις 
 
Παρατηρήθηκε ότι παρόλο που 1 στους 3 από τους ερωτηθέντες ήταν άνεργος, περισσότεροι από τους 
µισούς δεν είχαν την πρόθεση να εργαστούν στον τοµέα της ανιµασιόν. Αυτό ίσως εξηγείται από το 
ότι ο µέσος όρος ηλικίας των συµµετεχόντων ήταν πάνω από 30 ετών και δεν θεωρούσαν ότι είχαν τα 
χρονικά περιθώρια να εκπαιδευτούν στο επάγγελµα.  
 
Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων πίστευαν ότι το επάγγελµα του ανιµατέρ απαιτεί θυσίες, ότι δεν 
ταιριάζει σε όλους όσοι θα ήθελαν να το εξασκήσουν και ότι είναι περισσότερο ένας τρόπος ζωής 
παρά ένα επάγγελµα. Γενικά παρατηρήθηκε υψηλή διάθεση για επιµόρφωση και παραπέρα σπουδές 
πάνω στο αντικείµενο της ανιµασιόν και µάλιστα σε όλες τις ηλικίες, πράγµα που σηµαίνει ότι 
υπάρχει πρόσφορο έδαφος για δηµιουργία προγραµµάτων και ειδικοτήτων.  
 
Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να διερευνήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις προθέσεις των 
ΚΦΑ να ασχοληθούν µε το επάγγελµα του ανιµατέρ, όπως είναι η ποιότητα της ξενοδοχειακής 
απασχόλησης, η εποχικότητα και η επαγγελµατική εικόνα του επαγγέλµατος. 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

 
Όκκας, Σ. & Βεϊνόγλου, Ν. 

 
Εισαγωγή 
 
Στο τέλος του 17ου αιώνα η άθληση αποτελούσε προνόµιο για τους µη εργαζόµενους, καθώς 
επικρατούσε η άποψη ότι οι εργάτες και οι αγρότες εξασκούσαν το σώµα τους κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους. Αργότερα, οι µορφές και οι έντονοι ρυθµοί της σύγχρονης κοινωνίας οδήγησαν στην 
αναζήτηση παραγόντων χαλάρωσης, αντιστάθµισης και εκτόνωσης. Ένας παράγοντας που σήµερα 
καλύπτει κατά ένα µεγάλο µέρος τις ανάγκες του εργαζόµενου είναι η άθληση και η αναψυχή που 
έχουν εισχωρήσει στο χώρο της εργασίας. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες οργάνωσαν τον εργασιακό 
αθλητισµό πάνω σε δοµές που έχουν µικρές διαφορές µεταξύ τους και είναι προσανατολισµένος σε 
κοινό στόχο: τον άνθρωπο, την ποιότητα της ζωής του και την υγεία του.   
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αναδείξει απόψεις οργανωµένων ευρωπαϊκών χωρών για τον 
εργασιακό αθλητισµό και να προβληµατίσει για τη µελλοντική πορεία του Ελληνικού εργασιακού 
αθλητισµού. 
 

Μεθοδολογία 
 
Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας πραγµατοποιήθηκε: 1) ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 2) 
µελέτη ιστοσελίδων του διαδυκτίου, 3) συνεντεύξεις µε: α) την προϊσταµένη του Τµήµατος 
Εργασιακού, Στρατιωτικού και Συνοικιακού Αθλητισµού της ΓΓΑ και β) υπεύθυνους της 
Οµοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισµού της περιφέρειας Αµβούργου, το 2000 και 4) προσωπική 
παρατήρηση µέσα από τη συµµετοχή σε project του πανεπιστηµίου Αµβούργου, µε τίτλο: «Η υγεία 
χρειάζεται κίνηση», που εφαρµόστηκε σε διάφορους χώρους εργασίας, την περίοδο 1990-1991. 
 
Αποτελέσµατα 
 
Στη Σουηδία, η πρώτη ενασχόληση µε την άθληση από συνεργαζόµενες εταιρίες έγινε το 1880, µε το 
άθληµα της κωπηλασίας, αν και εκείνο το διάστηµα ευρέως διαδεδοµένο ήταν το ποδόσφαιρο. Το 
1945, ιδρύθηκε ένας αθλητικός οργανισµός µε αντικείµενο την ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισµού 
και ακολούθησε η ίδρυση 63 εργατικών αθλητικών σωµατείων σε εθνικό επίπεδο. Σήµερα, πάνω από 
1 εκ. αθλούµενοι συµµετέχουν σε ετήσιες διοργανώσεις και αγώνες διάφορων αθληµάτων, 12.000 
σωµατεία και εταιρίες διαγωνίζονται σε διάφορα αθλήµατα, 150.000 άτοµα - µέλη γυµνάζονται σε 
εβδοµαδιαία βάση στα σωµατειακά κέντρα, 3.000 - 4.000 άτοµα άνω των 55 ετών συµµετέχουν κάθε 
Σεπτέµβριο σε γιορτή άθλησης και αναψυχής µε δραστηριότητες όπως σκι, γκολφ, ποδήλατο, 
περπάτηµα και άλλες ήπιες µορφές άθλησης, 21 εθνικές αθλητικές συνοµοσπονδίες προσφέρουν 
ευκαιρίες για άθληση και αναψυχή στους εργαζόµενους, ενώ 110.000 άτοµα ασχολούνται στο πλαίσιο 
οργάνωσης του εργασιακού αθλητισµού, πολλοί από τους οποίους εθελοντικά. Ο εργασιακός 
αθλητισµός χρηµατοδοτείται από το κράτος, τις περιφέρειες, τις κοινότητες, σπόνσορες και 
συνδροµές. Οι Σουηδοί δίνουν µεγάλη σηµασία στο διάλειµµα κίνησης και προσπαθούν µέσα από 
απλουστευµένες οδηγίες να πείσουν τους εργαζόµενους για τη σηµασία της γυµναστικής σε µικρά 
εργασιακά διαλείµµατα. 
 
Στη Νορβηγία, το πλαίσιο οργάνωσης κινείται σε ίδιο περίπου µοτίβο µε αυτό της Σουηδίας. Υπάρχει 
δηµοκρατική οργάνωση του εργασιακού αθλητισµού µε αντιπροσώπους από τα εργατικά σωµατεία 
και την ένωση εργοδοτών, πλαισιωµένη µε εξειδικευµένο προσωπικό. Η Οµοσπονδία Εργασιακού 
Αθλητισµού της χώρας ιδρύθηκε το 1957 και συµµετέχουν σε αυτή πάνω από 450.000 µέλη. Από το 
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2001 δουλεύουν σε ένα πρόγραµµα που έχει στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους 
εργαζόµενους. Παρατηρείται ανάπτυξη σε 2 τοµείς: α) στη γυµναστική διαλείµµατος και β) στη 
δραστηριοποίηση των µελών της οικογένειας σε ήπιες µορφές άθλησης στη φύση. Ιδιαίτερη προσοχή 
παρέχουν στις γυναίκες και στους συνταξιούχους.  
 
Στη ∆ανία, η οργάνωση του εργασιακού αθλητισµού βρίσκεται σε υψηλό οργανωτικό επίπεδο. 
Προβλήµατα παρουσιάζονται από την ανάπτυξη των περιοχών και τη διοργάνωση πολλών αθλητικών 
γιορτών σε κρατικό επίπεδο. Υπάρχει Οµοσπονδία Εργασιακού Αθλητισµού και 5 οργανισµοί 
άθλησης που συνεργάζονται µε 14 περιφέρειες και 79 περιοχές για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 
340.000 µέλη.   
 
Στη Φινλανδία λειτουργούν 5 αθλητικές οργανώσεις που σχετίζονται µε τον εργασιακό αθλητισµό, οι 
οποίες, σε συνεργασία µε το κράτος, τους εργαζόµενους και τους εργοδότες διεξάγουν έρευνες 
σχετικές µε τον εργασιακό αθλητισµό. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται δεν διαφέρουν από 
αυτές των κρατών που προαναφέρθηκαν. 
 
Στη Γερµανία, η ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισµού έχει µια αξιόλογη πορεία περίπου 100 
χρόνων. Στόχος του εργασιακού αθλητισµού στη χώρα είναι η δηµιουργία ενός ισορροπηµένου 
συνολικού οφέλους τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για τους δηµόσιους και ιδιωτικούς 
επιχειρηµατίες. Η Οµοσπονδία Εργασιακού Αθλητισµού λειτουργεί ως οµπρέλα των επιµέρους 
οµοσπονδιών από τα 15 αντίστοιχα κρατίδια. Σε κάθε κρατίδιο δηµιουργούνται εργατικά αθλητικά 
σωµατεία µε δραστηριότητα σε διάφορα αθλήµατα και συµµετοχές σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές 
και διεθνείς διοργανώσεις. Οι συµµετοχές στα διάφορα αθλήµατα ξεπερνούν τις 400.000. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ανάπτυξη του κρατιδίου του Αµβούργου, όπου οι αθλούµενοι - 
µέλη των 490 σωµατείων ξεπερνούν τους 66.000. Από τα 45 αθλήµατα που διοργανώνει η 
οµοσπονδία τα 18 οργανώνονται µε τη µορφή πρωταθληµάτων. Στον εργασιακό αθλητισµό του 
Αµβούργου, ο οποίος χρηµατοδοτείται από τις συνδροµές των µελών, την οικονοµική στήριξη των 
επιχειρηµατιών, από σπόνσορες, κλπ., προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους 250 συνεργάτες, 
πολλοί από τους οποίους είναι προπονητές από χόµπι. 
 
Στην Ελβετία, η κυρίως δοµή της Οµοσπονδίας, η οποία ιδρύθηκε το 1941, αποτελείται από τον 
κεντρικό φορέα, τις περιφέρειες και τα περίπου 577 αθλητικά τµήµατα, τα οποία έχουν 53.000 µέλη 
που συµµετέχουν σε 12 αθλήµατα. Στόχοι της Οµοσπονδίας είναι η διαµόρφωση ενός πλήρους 
προγράµµµατος άθλησης και αναψυχής για τους εργαζόµενους, η προαγωγή της υγείας τους, η 
δηµιουργία ευχάριστου κλίµατος στους χώρους της εργασίας, η ενθάρρυνση της συντροφικότητας και 
η µείωση των γλωσσικών και πολιτιστικών συνόρων. Η Οµοσπονδία είναι ανοικτή σε νέες αθλητικές 
τάσεις και ιδέες, διοργανώνει αθλητικές συναντήσεις και δηµιουργεί παιχνίδια για τα µέλη της από 
τον αθλητή κορυφής, µέχρι τον αθλητή αναψυχής. Η χρηµατοδότησή της επιτυγχάνεται από 
συνδροµές µελών, κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγούς και συνεργασίες µε επιχειρήσεις.   
 
Στη Γαλλία, η Οµοσπονδία Εργασιακού Αθλητισµού εντάσσεται στην Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή 
της χώρας. Σήµερα υπάρχουν 2.400 αθλητικά σωµατεία, στα οποία είναι εγγεγραµµένοι 1.200.000 
αθλούµενοι, που συµµετέχουν κάθε χρόνο σε διάφορα οργανωµένα πρωταθλήµατα και γιορτές 
άθλησης και αναψυχής. 
 
Το Βέλγιο και η Ολλανδία δραστηριοποιούνται σε ίδιες περίπου κατευθύνσεις. Τα εργατικά αθλητικά 
σωµατεία συντονίζονται από τοπικά αθλητικά τµήµατα κάτω από την επίβλεψη της Οµοσπονδίας. Οι 
δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής γίνονται συνήθως τα Σάββατα και το καλοκαίρι.  
 
Στην Αγγλία κυριαρχεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Εταιρίες, τράπεζες, ασφάλειες, βιοµηχανίες, κλπ., 
οργανώνονται και δραστηριοποιούνται στην άθληση και αναψυχή υπό την εποπτεία υπεύθυνων που  
είναι µέλη του Recreation Managers’ Association, ο οποίος καθοδηγεί τις αθλητικές δραστηριότητες. 
 
Το 1962, µετά από πρωτοβουλίες των Ελβετών, άρχισαν οι συζητήσεις για την ίδρυση Ευρωπαϊκής 
Οµοσπονδίας. Έτσι, το 1966, 12 ευρωπαϊκά κράτη-µέλη (Βέλγιο, ∆υτ. Γερµανία, ∆ανία, Αγγλία, 
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Φινλανδία, Γαλλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Αυστρία, Σουηδία και Ελβετία) ίδρυσαν 
στη Στοκχόλµη την European Federation For Company Sports. Η Τσεχοσλοβακία και το Ισραήλ ήταν 
συνεργαζόµενα µέλη. Αργότερα προσχώρησαν και η Τσεχία, το Ισραήλ, η Ισπανία, η Ιταλία, η 
Κροατία, η Σλοβενία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία. Η Αγγλία αποχώρησε µετά το συνέδριο 
του 2002 που πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη.  
 
Τα ενεργά µέλη των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας που συµµετέχουν στον εργασιακό 
αθλητισµό είναι 5,2 εκ. Η δοµή της οργάνωσής της είναι οµοσπονδιακή και αποτελείται από µία 
διοικούσα επιτροπή, µία επιτροπή αθλητικού µάνατζµεντ και µία µάρκετινγκ µάνατζµεντ. Σκοπός 
τους είναι να µεταδώσουν και να ανταλλάξουν εµπειρίες µεταξύ των σωµατείων του εργασιακού 
αθλητισµού, να δηµιουργήσουν επαφές µεταξύ των Οµοσπονδιών άθλησης και αναψυχής των χωρών 
- µελών. Κάθε χρόνο διοργανώνονται αθλητικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ (το πρώτο διοργανώθηκε στο 
Αϊντχόβεν, το 1977).     
 
Η Ελληνική δραστηριότητα στον εργασιακό αθλητισµό κατευθύνεται από το Τµήµα Εργασιακού, 
Στρατιωτικού και Συνοικιακού Αθλητισµού της ΓΓΑ, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1986, µετά 
από ψήφισµα του 1974. Ο εργασιακός αθλητισµός είναι µοιρασµένος σε 2 µέρη. Το µεγαλύτερο 
µέρος το διαχειρίζεται η ΓΣΕΕ, οργανώνοντας κάθε χρόνο αθλητικές συναντήσεις σε συνεργασία µε 
εργατικά κέντρα και ∆ήµους. Τα αθλήµατα που προσφέρονται περιορίζονται στο ποδόσφαιρο, στο 
µπάσκετ και στο βόλεϊ. Η ΓΓΑ δεν ελέγχει τις διοργανώσεις αυτές από ως προς τον τρόπο λειτουργίας 
τους. Το µικρότερο µέρος το διαχειρίζεται η ΓΓΑ, δηµιουργώντας γυµναστήρια σε δηµόσιες 
υπηρεσίες. Η ΓΓΑ χρηµατοδοτεί τα προγράµµατα που οργανώνουν τα εργατικά κέντρα και 
καταβάλλει τις αµοιβές των γυµναστών που απασχολούνται στα γυµναστήρια. Στατιστικά δεδοµένα 
από τις 2 δράσεις δεν υπάρχουν. 
 
Συζητήση - Συµπεράσµατα  
 
Η ανάγκη ενασχόλησης µε προγράµµατα άθλησης και αναψυχής για έναν εργαζόµενο είναι διεθνώς 
εµπεριστατωµένη. Η δηµιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα άθλησης εργαζόµενων θα δώσει τη 
δυνατότητα επίτευξης καλύτερων αποτελεσµάτων στην ανάπτυξη του αθλητισµού για όλους. Η 
συµβολή - συνεργασία των ΟΤΑ, επιχειρήσεων - επιχειρηµατιών και κλάδων εργαζόµενων θεωρείται 
απαραίτητη. Ο σκοπός δεν είναι µόνο η παρακίνηση, αλλά και η δηµιουργία πραγµατοποιήσιµων 
αθλητικών ευκαιριών, που θα απευθύνονται και σε παθητικούς εργαζόµενους. Η µελλοντική πορεία 
του εργασιακού αθλητισµού στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι πολύπλευρη µε κύρια στοιχεία την 
ποικιλία, την ποιότητα και την ελκυστικότητα των προσφεροµένων προγραµµάτων άθλησης και 
αναψυχής.  
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1998-2002 
 

Ρουσσέτη, Μ. & Χατζηγιάννη, Ε. 
Γραφείο Αθλητισµού ∆ήµου Αµπελοκήπων 
 

Εισαγωγή 
 
O τρόπος ζωής και η φυσική δραστηριότητα συνδέονται άρρηκτα µε την ψυχοσωµατική υγεία και την 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των ενήλικων (Berger, 1996). Αυτοί οι τοµείς καθορίζουν 
σηµαντικά την ποιότητα ζωής σε όλο το φάσµα των ηλικιών. Η υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου 
ζωής από την παιδική ηλικία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η 
συµπεριφορά παραµένει και κατά την ενηλικίωση (Janz, Dawson & Mahoney, 1999; Telama, Yang, 
Laakwo & Viikari, 1997). Άµεσο αποτέλεσµα της καθιστικής ζωής και της υποκινητικότητας, 
χαρακτηριστικά της σηµερινής εποχής, είναι η εµφάνιση των σύγχρονων ασθενειών, παθήσεων, κλπ., 
και η αλλαγή του είδους των παθήσεων από µεταδοτικές σε εκφυλιστικές. Η αύξηση του επιπέδου 
µόρφωσης έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των απαιτήσεων της ποιότητας και την αύξηση της 
ανάγκης για υγεία και φυσική δραστηριότητα.  
 
Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (ΓΓΑ), σε συνεργασία µε τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στο πλαίσιο του κινήµατος «Αθλητισµός για Όλους», καθόρισε τις 
διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας των προγραµµάτων άσκησης και συνέστησε ότι: «...η άσκηση 
µε τη συστηµατική καθοδήγηση πρέπει να αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί βελτιώνει 
την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, συµβάλλει στην πρόληψη εκφυλιστικών τάσεων, στην ανάπτυξη 
διαπροσωπικών σχέσεων και στη βελτίωση της σχέσης µεταξύ του ανθρώπου και του φυσικού 
περιβάλλοντος» (Κάκκος, 1996).  
 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών 
αναψυχής. Ο Αθλητικός Οργανισµός του ∆ήµου Αµπελοκήπων (ΑΟ∆Α) ιδρύθηκε το 1995. Μέχρι 
τότε η αθλητική δραστηριότητα του ∆ήµου ανήκε στην αρµοδιότητα του Πνευµατικού Κέντρου. Η 
ανάπτυξη των αθλητικών τµηµάτων έδειξε ότι ο διαχωρισµός αυτός ήταν απαραίτητος. Στόχος του 
ΑΟ∆Α είναι η ανάπτυξη του µαζικού αθλητισµού σε όλο και περισσότερα αθλήµατα, η προσέλκυση 
όλο και περισσοτέρων δηµοτών στον αθλητισµό και η οικονοµική και υλικοτεχνική ενίσχυση των 
τοπικών ερασιτεχνικών σωµατείων. Στη διάρκεια κάθε χρονιάς διοργανώνονται πολλές αθλητικές 
εκδηλώσεις, όπως ποδηλατοδροµίες, σχολικά πρωταθλήµατα, ηµερίδες στίβου, ηµερίδες σκάκι, 
πανελλήνια πρωταθλήµατα, φιλικές συναντήσεις διάφορων αθληµάτων, οµιλίες αθλητικού 
περιεχοµένου, κλπ. Η πολύµορφη αθλητική δραστηριότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και 
επικοινωνίας, καλλιεργεί την ευγενή άµιλλα, δηµιουργεί αξίες και πρότυπα και συµβάλλει στην 
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για την περίοδο 1998-2002 ο ΑΟ∆Α απασχολεί στα 
προγράµµατά του κατά µέσο όρο 22-25 γυµναστές το χρόνο.   
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η παρουσίαση στοιχείων σχετικά µε την ανάπτυξη του ΑΟ∆Α.  
 

Μεθοδολογία 
 
Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας συλλέχθηκαν στοιχεία από το ∆ήµο Αµπελοκήπων που 
αφορούσαν στα τελευταία 4 χρόνια της λειτουργίας του.  
 

Αποτελέσµατα 
 

Στον πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι επιχορηγήσεις προς τον ΑΟ∆Α από τη ΓΓΑ για την 
τετραετία 1998-2002. Αξίζει να αναφερθεί, ότι το ύψος των επιχορηγήσεων καθορίζεται από τον 
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αριθµό των τµηµάτων άθλησης και συνεπώς τον αριθµό των αθλούµενων. Από το έτος 1998 έως 
σήµερα παρατηρείται µία σηµαντικά ανοδική τάση. Το έτος 2001 ο αριθµός των αθλούµενων στα 
τµήµατα του ΑΟ∆Α βρέθηκε στα µέγιστα δυνατά επίπεδα, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες αθλητικές 
εγκαταστάσεις του ∆ήµου. 
 
Πίνακας 1. Επιχορηγήσεις από τη ΓΓΑ στην τετραετία 1998 - 2002 

 

Έτος 
Αριθµός 

τµηµάτων 
Ύψος επιχορήγησης  

(σε δραχµές) 
Χρονικό διάστηµα άθλησης 

(σε εβδοµάδες) 
1998 - 1999 49 12.522.987   29 

1999 - 2000 48 13.569.636    32 
2000 - 2001 53 14.983.140    32 

2001 - 2002 61 14.939.437  26 
 
Στους πίνακες 2 και 3 παρατίθενται αναλυτικά οι επιχορηγήσεις της ΓΓΑ προς τον ΑΟ∆Α κατά την 
τετραετία 1998-2002 για τα εποχιακά αθλητικά τµήµατα του ∆ήµου, οι οποίες επίσης καθορίζονται 
από τον αριθµό των συµµετεχόντων στα τµήµατα. Παρατηρείται σταθερά ανοδική πορεία του 
αριθµού των αθλούµένων, µε εξαίρεση τη συµµετοχή στα τµήµατα χειµερινών δραστηριοτήτων, αφού 
η διεξαγωγή τους ήταν αδύνατη κατά τα έτη 1999 - 2000 και 2000 - 2001 λόγω καιρικών συνθηκών. 
 
Πίνακας 2. Επιχορηγήσεις της ΓΓΑ για τα τµήµατα του προγράµµατος «Παιδί και θάλασσα»  
                   στην τετραετία 1998 – 2002. 

 

Έτος 
Αριθµός 

τµηµάτων 
Ύψος επιχορήγησης 

(σε δραχµές) 
1998 - 1999 10 480.000 
1999 - 2000 12 576.000 

2000 - 2001 22 1.056.000 
2001 - 2002 32 1.535.828 

 
Πίνακας 3. Επιχορηγήσεις της ΓΓΑ για τα τµήµατα του προγράµµατος «Χειµερινές δραστηριότητες» 
                   στην τετραετία 1998 – 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµειωτέον, ότι ο ∆ήµος Αµπελοκήπων είναι ο τρίτος ∆ήµος στο Νοµό Θεσσαλονίκης όσον αφορά 
στον αριθµό των επιχορηγούµενων τµηµάτων από τη ΓΓΑ στα γενικά προγράµµατα «Άθληση για 
Όλους».   
 
∆ιάρθρωση του ΑΟ∆Α 
 
Τα αθλήµατα που αναπτύσσονται στον ΑΟ∆Α στο πλαίσιο του «µαζικού αθλητισµού» είναι: 

1. Ενόργανη γυµναστική   7. Judo 
2. Αθληση ενηλίκων 8. Ποδόσφαιρο 
3. Tae-kwon-do 9. Γυµναστική στην προσχολική ηλικία 
4. Πετοσφαίριση 10. Παραδοσιακοί χοροί 
5. Καλαθοσφαίριση 11. Μοντέρνος χορός – παιδικό aerobic 
6. Κολύµβηση  12. Λατινοαµερικάνικοι χοροί 

 

Έτος 
Αριθµός 

τµηµάτων 
Ύψος επιχορήγησης 

(σε δραχµές) 

1998 - 1999 10 384.000 
1999 - 2000 - - 

2000 - 2001 - - 
2001 - 2002 12 614.372 
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Η συµµετοχή των αθλούµενων τη χρονική περίοδο 1998 - 2002 αυξανόταν σταδιακά, γεγονός που 
ενισχύει την επικρατούσα άποψη των δηµοτών του ∆ήµου ότι υπάρχει σταθερότητα και συνέπεια στις 
παροχές του ΑΟ∆Α προς τους αθλούµενους / πελάτες. Εκτός από τα τµήµατα του µαζικού 
αθλητισµού, στο πλαίσιο του ΑΟ∆Α λειτουργούν και αρκετά αγωνιστικά τµήµατα, τα οποία 
παραθέτονται στους πίνακες 4, 5 και 6. 
 
Πίνακας 4. Αγωνιστικά  τµήµατα του ΑΟ∆Α – Καλαθοσφαίριση 

 
Αντρικό Τµήµα 

Καλαθοσφαίρισης 
Γυναικείο Τµήµα 
Καλαθοσφαίρισης 

Έτος 
Αγωνιστική 
κατηγορία 

Έτος 
Αγωνιστική 
κατηγορία 

1998 - 1999 Α΄ ΕΚΑΣΘ 1998 – 1999 Α΄ ΕΚΑΣΘ 

1999 - 2000 » 1999 – 2000 » 
2000 - 2001 » 2000 – 2001 » 

2001 - 2002 Β΄ ΕΚΑΣΘ 2001 – 2002 » 

 
Πίνακας 5. Αγωνιστικά  τµήµατα του ΑΟ∆Α – Πετοσφαίριση 

 
Γυναικείο Τµήµα Πετοσφαίρισης 

Έτος Αγωνιστική κατηγορία 
1998 - 1999 Α΄ ΕΠΕΣΘ 

1999 - 2000 » 
2000 - 2001 » 

2001 - 2002 Β΄ Εθνική κατηγορία 
 

Πίνακας 6. Αγωνιστικά  τµήµατα του ΑΟ∆Α – TAE-KWON-DO 

 
TAE–KWON-DO 

Έτος                                ∆ιακρίσεις 

1998 - 1999 
Πανελλήνιο πρωτάθληµα παίδων-κορασίδων:  
1 χρυσό, 1 αργυρό, 2 χάλκινα µετάλια 

1999 - 2000 Πανελλήνιο πρωτάθληµα παίδων-κορασίδων: 4 χάλκινα µετάλια 

2000 - 2001 Πανελλήνιο πρωτάθληµα παίδων-κορασίδων: 2 χρυσά, 3 χάλκινα 
2001 - 2002 Πανελλήνιο πρωτάθληµα παίδων-κορασίδων: 2 ασηµένια, 5 χάλκινα 

 
Τα αγωνιστικά τµήµατα λειτουργούν ως ένα ξεχωριστό κοµµάτι που όµως διοικείται και ελέγχεται 
από τη διοίκηση του ΑΟ∆Α. Η πορεία και αυτών των τµηµάτων είναι σταθερά ανοδική µε πιο αργούς 
ρυθµούς, όπως συµβαίνει συνήθως στα τµήµατα πρωταθλητισµού.  
 

Συµπεράσµατα 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι υπάρχι µία αυξητική τάση ανάπτυξης του ΑΟ∆Α, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Η περαιτέρω ανάπτυξη των τµηµάτων του θα µπορούσε να 
επιτευχθεί τόσο µε την αύξηση του ποσού των επιχορηγήσεων από τη ΓΓΑ, αλλά κυρίως µε τη 
δηµιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο ∆ήµο, παράγοντας που λειτουργεί περιοριστικά όχι 
µόνο προς την αύξηση του αριθµού των αθλούµενων, αλλά και ως προς τη βελτιστοποίηση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών.   
 
Βιβλιογραφία 
  
Berger, B. (1996). Psychological benefits of an active lifestyle: what we know and what we need to 

know ? Quest, 48: 330-353.  
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from childhood to adolescence: the Muscatine study. Medicine and Science in Sport and 
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Telema, R., Yang, X., Laakso, L. & Viikari, J. (1997). Physical activity in childhood and adolescence 
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Medicine, 13: 317-323.   
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ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Τοσουνίδης, Α.1 & Ζαρώτης, Γ.2 
1 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
2  Κέντρο Άσκησης και Αναψυχής Ωmega, Κολωνία 
 
Εισαγωγή 
 
Ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και µε την αυτονοµία που τους διέπει, τα πανεπιστήµια 
παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη φοιτητική µέριµνα και τον αθλητισµό. Στο εξωτερικό ο 
πανεπιστηµιακός αθλητισµός αναπτύσσεται σε πολλά µοντέλα, τα κυριότερα από τα οποία 
σχετίζονται µε τη γενικότερη αθλητική και οικονοµική πολιτική του εκάστοτε κράτους. Στην Αµερική 
και στον Καναδά ο πανεπιστηµιακός αθλητισµός αντικατοπτρίζει το γενικότερο κοινωνικοοικονοµικό 
µοντέλο του καπιταλισµού. Στην Ευρώπη, παρόµοιο µοντέλο παρουσιάζεται εν µέρει στην Αγγλία. Σε 
χώρες που είναι περισσότερο προσανατολισµένες στον κοινωνικό καπιταλισµό (π.χ., Γερµανία, 
Γαλλία), ο πανεπιστηµιακός αθλητισµός αποτελεί µια υπηρεσία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του κρατικού πανεπιστηµίου. Στην Ελλάδα, στη δηµόσια 
παρεχόµενη τριτοβάθµια εκπαίδευση ο αθλητισµός εντάσσεται στο πλαίσιο της φοιτητικής µέριµνας 
και εκφράζεται µε τη µορφή τόσο µαζικού, όσο και αγωνιστικού αθλητισµού (µε τη διεξαγωγή 
εσωτερικών πρωταθληµάτων στα οµαδικά αθλήµατα και τη συγκρότηση οµάδων που 
αντιπροσωπεύουν το εκάστοτε πανεπιστήµιο στα πανεπιστηµιακά πρωταθλήµατα). 
 
Μεθοδολογία 
 
Η µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν αυτή των συνεντεύξεων, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου 2002. Σε αυτές συµµετείχαν ο ∆ιευθυντής του 
πανεπιστηµιακού αθλητισµού του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, µέλη του διοικητικού και βοηθητικού 
προσωπικού, παλαιά στελέχη της διεύθυνσης, φοιτητές και φοιτήτριες που έκαναν χρήση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, νεοδιόριστο ειδικό προσωπικό, νεοεισαχθέντες φοιτητές, στελέχη από τη 
∆/νση προβολής και τη ∆/νση διεξαγωγής πολιτιστικών δραστηριοτήτων του πανεπιστηµίου, καθώς 
και του Γραφείου Φυσικής Αγωγής του Νοµού Ιωαννίνων.  
 
Αποτελέσµατα – Συζήτηση 
 
Από την επεξεργασία των συνεντεύξεων προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 
 
Πολιτική υπηρεσιών: Με εξαίρεση το ποδόσφαιρο (που το καλοκαίρι πραγµατοποιείται σε ανοικτό 
γήπεδο µε χόρτο) και το στίβο, οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται είναι κυρίως κινητικές, 
αθλητικές και αναψυχικές δραστηριότητες κλειστού χώρου: γενική γύµναση (27 ώρες/εβδ.), 
καλαθοσφαίριση (6 ώρες/εβδ.), ποδόσφαιρο (4 ώρες/εβδ.), πετοσφαίριση (4 ώρες/εβδ.), παραδοσιακοί 
χοροί (2 ώρες/εβδ.), γύµναση στο προσωπικό του πανεπιστηµίου (5 ώρες/εβδ.), στίβος (4 ώρες/εβδ.), 
aerobic (3 ώρες/εβδ.), κολύµβηση (3 ώρες/εβδ.) και σκοποβολή (7 ώρες/εβδ.) Τέλος, υπάρχει και η 
«προετοιµασία φοιτητικών οµάδων» (8 ώρες/εβδ.).  
 
Πολιτική τιµών - χρηµατοδότηση: Η οικονοµική συµµετοχή των χρηστών των αθλητικών υπηρεσιών 
είναι µηδενική. Η χρηµατοδότηση γίνεται από την πρυτανεία και περιλαµβάνει τα πάγια έξοδα του 
κλειστού γυµναστηρίου, τα έξοδα ένδυσης, µεταφοράς και διαµονής των οµάδων, ωροµισθίες ειδικού 
προσωπικού και τρέχοντα έξοδα.  
 
Πολιτική τόπου: Το κλειστό γυµναστήριο και οι υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστασεις είναι δίπλα στην 
κεντρική είσοδο του πανεπιστηµίου και κοντά στη φοιτητική λέσχη, οπότε οι παρεχόµενες υπηρεσίες 
είναι εύκολα προσιτές και διαθέσιµες στους πελάτες. Βέβαια, το µεγαλύτερο ποσοστό των 
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φοιτητών/τριών και του προσωπικού διαµένει στην πόλη των Ιωαννίνων και η επιστροφή τους το 
απόγευµα είναι αρκετά δύσκολη. 
 
Πολιτική επικοινωνίας: Στην επίσηµη ιστοσελίδα του πανεπιστηµίου δεν υπάρχει ενηµέρωση για τα 
υπάρχοντα αθλητικά προγράµµατα, η διαφήµιση των οποίων εξαντλείται στην ανάρτηση σχετικών 
ανακοινώσεων στη φοιτητική λέσχη, στο πανεπιστηµιακό γυµναστήριο και σε µερικούς πίνακες 
ανακοινώσεων των Τµηµάτων. Οι πρωτοετείς ενηµερώνται µέσω φυλλαδίου από τη γραµµατεία του 
Τµήµατός τους. Έρευνα σχετική µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους δεν υπάρχει. Οι δηµόσιες 
σχέσεις µε φορείς και σωµατεία (αθλητικά και µη) είναι περιορισµένες. Χορηγίες δεν έχουν 
αναφερθεί ούτε από δηµόσιους, ούτε από ιδιωτικούς φορείς.  
 
Συµπεράσµατα 
 
Το βασικό συµπέρασµα που καταγράφεται είναι ότι δεν υπάρχει ποσοτική και ποιοτική καταγραφή 
των αναγκών και επιθυµιών των οµάδων - στόχων (φοιτητών/τριών και προσωπικού). Επίσης, 
υπάρχουν ελλείψεις και αδυναµίες στην επικοινωνιακή πολιτική, τις δηµόσιες σχέσεις, τις 
συνεργασίες, τη διαφήµιση και τις χορηγίες.  
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AΞIOΛOΓHΣH THΣ ANTIΛAMBANOMENHΣ ΣHMANTIKOTHTAΣ 
TΩN ΠAPEXOMENΩN YΠHPEΣIΩN XIONO∆POMIKΩN KENTPΩN 

AΠO TOYΣ ΠEΛATEΣ  
 
Xατζηγιάννη, Ε., Pουσσέτη, Μ. & Tζέτζης, Γ. 
Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής & Aθλητισµού, ΑΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 
Στη σηµερινή εποχή το τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλάζει ταχύτατα και οι άνθρωποι, οι 
επιχειρήσεις, οι φορείς και οι οργανισµοί µπορούν να επιβιώσουν µόνο αν µπορούν να αντιδρούν 
αποτελεσµατικά στις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις. H αλλαγή πρέπει να περιλαµβάνει την 
αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης και τον προσδιορισµό µίας εύλογης µέλλουσας κατάστασης 
που να ικανοποιεί τους αντικειµενικούς στόχους τους παρόντος, δηλαδή ένα όραµα. 
 
H παροχή υπηρεσιών είναι πλέον ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας. 
Eποµένως, η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη 
κάποιου βαθµού επιθυµητής ανταγωνιστικότητας για τον οργανισµό. Για το λόγο αυτό, πολλοί 
οργανισµοί παροχής υπηρεσιών έχουν µελετήσει και εισάγει συστήµατα ελέγχου της ποιότητας και 
προγράµµατα βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών κυρίως στο εξωτερικό, από την προηγούµενη 
κιόλας δεκαετία, ενώ για την ελληνική πραγµατικότητα η προοπτική αυτή βρίσκεται ακόµη σε αρχική 
φάση. Ωστόσο, ακόµη και στο εξωτερικό, οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες δεν έχουν 
καταφέρει να πληρούν όλα τα απαιτούµενα standards (Koepp, 1987). O οργανισµός που επιθυµεί να 
πετύχει τους αντικειµενικούς στόχους ως παροχέας υπηρεσιών πρέπει να παίρνει σοβαρά υπόψη του 
τα θέµατα της ποιότητας και να προσπαθεί διαρκώς να ικανοποιεί τις επιθυµίες των πελατών. 
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των πιο σηµαντικών, κατά την αντίληψη των 
πελατών, παρεχόµενων υπηρεσιών σε χιονοδροµικά κέντρα. 
 

Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 100 επισκέπτες, 5 χιονοδροµικών κέντρων της B.Eλλάδας, οι 
οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία. 
 
Όργανο µέτρησης: Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας δηµιουργήθηκε ερωτηµατολόγιο που 
αξιολογούσε την αντιλαµβανόµενη από τος επισκέπτες σηµαντικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 
των χιονοδροµικών κέντρων. Oι παράγοντες που διερευνήθηκαν ήταν οι εξής: «κατάσταση στις 
πίστες», «συµπεριφορά του προσωπικού», «σχολές σκι», «εγκαταστάσεις», «δυνατότητες των 
εγκαταστάσεων», κλπ. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία µε το πρόγραµµα 
SPSS. Έγινε ανάλυση T-Test για τη σύγκριση των αποτελεσµάτων κατά φύλο και ONEWAY 
ANOVA (post hoc test) για τη σύγκριση κατά ηλικία. 
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση 
 
Οι 55 από τους συµµετέχοντες ήταν άντρες και οι 45 γυναίκες, ηλικίας 10 έως 50 ετών. Όσον αφορά 
στο φύλο, οι γυναίκες θεώρησαν πιο σηµαντικές τις παρεχόµενες υπηρεσίες σχετικά µε τους 
παράγοντες διερεύνησης που προαναφέρθηκαν σε σχέση µε τους άντρες, ωστόσο δεν προέκυψε 
σηµαντική στατιστική διαφορά. Όσον αφορά στη σύγκριση κατά ηλικία, άτοµα όλων των ηλικιών  
θεώρησαν το ίδιο σηµαντικούς τους προαναφερόµενους παράγοντες µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις 
και τη κατάσταση σε αυτές, οι οποίες θεωρήθηκαν πιο σηµαντικές ως προς τη ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, από τα άτοµα ηλικίας άνω των 40 ετών. Στο θέµα αυτό προέκυψε 
σηµαντική στατιστική διαφορά. 
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Aπό τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι τόσο οι άντρες, όσο και οι γυναίκες έχουν περίπου την ίδια 
αντίληψη όσον αφορά στη σηµαντικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και την ποιότητά τους. Τα 
άτοµα άνω των 40 ετών δίνουν περισσότερη σηµασία στους εσωτερικούς χώρους (καταφύγια) από ότι 
οι νεότεροι, πράγµα που εξηγείται ίσως από το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτών των ηλικιών τους 
χρησιµοποιούν περισσότερο. 
 
Oι πληροφορίες είναι χρήσιµες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην ανάδειξη προτάσεων που να 
στοχεύουν: α) στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, β) στη διαµόρφωση ανάλογου 
πειραµατικού µοντέλου, γ) στη διαµόρφωση ποιοτικού µάνατζµεντ για οικονοµική - διαχειριστική 
βελτίωση, δ) στην εύρεση αξιόπιστων λύσεων σε προβλήµατα ασφάλειας, ε) αναβάθµιση σε όλους 
τους τοµείς.  
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ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ: ΜΙΑ ΕΝΝΟΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Ευθυµίου, Ν. & Καδόγλου, Ν. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγή & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
 
Σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, ο τουρισµός είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο άµεσα συνδεδεµένο µε 
τη διαµόρφωση των κοινωνικών και καταναλωτικών προτύπων των σύγχρονων µεσοαστικών 
στρωµάτων των αναπτυγµένων χωρών. Σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει µια ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας σχετικά µε την εξέλιξη του φαινοµένου του τουρισµού, το πέρασµα από το µαζικό 
τουρισµό στις εναλλακτικές µορφές αυτού, να προσδιοριστούν ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε 
µορφής τουρισµού και που οδηγούν οι νέες τάσεις. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο τουρισµός αποκτά ξανά 
κοινωνικό, πολιτισµικό και επικοινωνιακό νόηµα περιλαµβάνοντας δραστηριότητες και κοινωνικές 
δράσεις, όπως φυσιολατρεία, προστασία του περιβάλλοντος, αθλητισµός, εκπαίδευση και αναζήτηση 
αυθεντικών ταξιδιωτικών εµπειριών, πολιτιστικές και περιηγητικές δραστηριότητες, φυσική και 
υγιεινή ζωή, διαβίωση στο ύπαιθρο και σε περιοχές όπου κυριαρχεί ο παραδοσιακός τρόπος ζωής. Το 
ενδιαφέρον όλων έχει στραφεί προς τις αγροτουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες προσαρµόζονται 
στις ανάγκες και στις δυνατότητες της αγροτικής οικογένειας, ευνοούν την επαφή µε τη φύση και τη 
σύσφιγξη των σχέσεων µεταξύ της πόλης και της υπαίθρου. Ο αγροτουρισµός, τέλος, διαφυλάττει και 
προωθεί την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονοµιά. 
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ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο  

 
Κοντζιά, Μ.,1 Τριγώνης, Χ.,1 Τζέτζης, Γ.,1 Τριγώνης, Ι.2 & Ματσούκα, Ου.2 

1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις και τις επιθυµίες των κατοίκων και των 
παραθεριστών του νησιού της Ύδρας για τις αθλητικές δραστηριότητες που θα ήθελαν να 
συµµετάσχουν τους καλοκαιρινούς µήνες στο νησί. Στην έρευνα συµµετείχαν 550 άτοµα, (312 άνδρες 
και 238 γυναίκες) µόνιµοι κάτοικοι, αλλά και παραθεριστές κατά το µήνα Ιούλιο. Οι συµµετέχοντες 
στην έρευνα συµπλήρωσαν ένα τετρασέλιδο ερωτηµατολόγιο, που κατέγραφε τα δηµογραφικά τους 
χαρακτηριστικά, τις απόψεις και επιθυµίες τους για συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες κατά 
τους θερινούς µήνες, καθώς επίσης και τις δυνατότητες και παροχές του νησιού σε αθλητικά 
προγράµµατα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν την ανυπαρξία προγραµµάτων αθλητικού περιεχοµένου κατά 
τους θερινούς µήνες στο νησί. Οι εγκαταστάσεις του ∆ήµου όπου πραγµατοποιούνται προγράµµατα 
µαζικού αθλητισµού τους χειµερινούς µήνες και οι σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν 
αξιοποιούνται προς όφελος των τουριστών και των κατοίκων του νησιού την περίοδο του καλοκαιριού 
σε αντίθεση µε τις επιθυµίες τους. Η αναστολή των προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού στους 
περισσότερους ∆ήµους της χώρας κατά την περίοδο του καλοκαιριού είναι συνηθισµένο φαινόµενο. 
Κάτι που φαίνεται πως δεν έρχεται σε συµφωνία µε τις απόψεις και επιθυµίες των πολιτών, που 
δείχνουν να ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε οργανωµένες αθλητικές δραστηριότητες και κυρίως 
σε δραστηριότητες κινητικής αναψυχής σε σχέση µε τη θάλασσα, αλλά και σε δραστηριότητες που 
φέρνουν σε επαφή µε το φυσικό περιβάλλον. Η συνέχιση των προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού, 
καθώς και η υλοποίηση νέων κατά τους θερινούς µήνες, θα βοηθούσε στην αναβάθµιση του 
τουριστικού προϊόντος και θα έδινε τη δυνατότητα στους ντόπιους και µόνιµους κάτοικους του νησιού 
για συµµετοχή και βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.  
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  

ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ 6 ΕΩΣ 10 ΧΡΟΝΩΝ 
 

Κοντζιά, Μ.,1 Τριγώνης, Χ.,1 Τζέτζης, Γ.,1 Τριγώνης, Ι.2 & Ματσούκα, Ου.2 

1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει την αποτελεσµατικότητα 2 διαφορετικών µεθόδων 
εκµάθησης κολύµβησης σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 χρόνων. Στην έρευνα συµµετείχαν 120 παιδιά (65 
αγόρια και 55 κορίτσια) στο νησί της Ύδρας. Το δείγµα χωρίστηκε σε 2 οµάδες των 60 ατόµων, 
ισοδύναµες σε σχέση µε το φύλο και την ηλικία. Κατά τους θερινούς µήνες και για 1 ώρα καθηµερινά 
τα παιδιά παρακολουθούσαν µαθήµατα εκµάθησης κολύµβησης. Στην 1η οµάδα ακολουθήθηκε 
προπόνηση βελτίωσης της τεχνικής µέσω των κλασικών ασκήσεων που χρησιµοποιούνται στα 
κολυµβητήρια. Στη 2η οµάδα ακολουθήθηκε µέθοδος που περιελάµβανε κυρίως παιχνίδια και 
δραστηριότητες αναψυχής µέσα στο νερό. Στο τέλος του καλοκαιριού αξιολογήθηκε η βελτίωση της 
τεχνικής και της εκµάθησης κολύµβησης σε σχέση µε µια δέσµη 5 ποιοτικών και 2 ποσοτικών 
κριτηρίων. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι τα παιδιά στα οποία η βελτίωση της τεχνικής 
στηρίχτηκε σε δραστηριότητες αναψυχής και σε παιχνίδια στο νερό, παρουσίασαν µεγαλύτερη 
βελτίωση και έµαθαν να κολυµπούν καλύτερα από τα παιδιά που ακολούθησαν τη συνήθη 
προπονητική µεθοδολογία των κολυµβητηρίων και των κολυµβητικών συλλόγων. Είναι πιθανόν, στις 
συνθήκες των καλοκαιρινών διακοπών το παιχνίδι να λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο για 
αυξηµένη προσπάθεια και βελτίωση σε παιδιά ηλικίας 6 ως 10 χρόνων. Ένα κλασικό µοντέλο 
προπόνησης κολύµβησης µπορεί να έχει σηµαντικά αποτελέσµατα στις αγωνιστικές συνθήκες και 
στοχεύοντας στις µεγάλες επιδόσεις, αλλά για την απλή εκµάθηση των βασικών στοιχείων τεχνικής 
φαίνεται πως προτιµότερο είναι να ακολουθούνται µέθοδοι µε κύρια χαρακτηριστικά το παιχνίδι και 
την κινητική αναψυχή. 
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 
 

Βεϊνόγλου, Ν. & Όκκας, Σ. 
 
Εισαγωγή 
 
Οι ταχύτατες εξελίξεις της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας σε παγκόσµιο επίπεδο 
επιφέρουν ραγδαίες και σηµαντικές µεταβολές στη δοµή και στη λειτουργία πολλών κοινωνικών 
θεσµών, καθώς και διαφοροποιήσεις ατοµικών αναγκών και συµπεριφορών. Οι εξελίξεις αυτές 
εκδηλώνονται εντονότερα στις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα γίνονται 
προσπάθειες αναδιάρθρωσης στο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα, όπως συγχωνεύσεις και επεκτάσεις 
εταιρειών, αλλά και µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση, στην οικονοµία, στην παιδεία, στην 
εργασία, στην τεχνολογία και σε άλλους τοµείς. Οι εξελίξεις αυτές δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστο το 
θεσµό του αθλητισµού και θα αλλάξουν θεωρητικές τοποθετήσεις, οργανωτικές δοµές και πρακτικές 
εφαρµογές στο αθλητικό µάνατζµεντ και µάρκετινγκ. 
 
Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να παρουσιάσει πληροφορίες, ρυθµούς εξέλιξης και κατευθύνσεις 
που σχετίζονται µε την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα τις θετικές εφαρµογές τους 
στις δοµές και στη λειτουργία του αθλητισµού. 
 

Μεθοδολογία 
 
Η εργασία βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα (και µέσω του διαδικτύου). 

 
Αποτελέσµατα 
 
Με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών δηµιουργείται ένα ανοικτό παγκόσµιο δίκτυο επικοινωνίας 
που ονοµάζεται διαδίκτυο, ή κυβερνοχώρος. Μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και των λογισµικών προγραµµάτων δίνεται σε κάθε χρήστη η δυνατότητα αποστολής και 
λήψης κειµένων, ήχου, εικόνων και video, γνωστοποίησης θέσεων και απόψεων, όπως επίσης 
διαχείρισης, προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
Σε ερευνητικά προγράµµατα για το διαδίκτυο που πραγµατοποιούνται στο διεθνή χώρο από 
δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς διάφορων κρατών, εξειδικευµένους επιστήµονες και άλλους 
ειδικούς επισηµαίνονται οι παρακάτω θεµατικοί πυρήνες: 
� Τεχνικές, εσωτερικές δοµές, εµπορευµατοποίηση, τµηµατοποίηση και ενιαιοποίηση των νέων  

τεχνολογιών επικοινωνίας. 
� Πληροφόρηση, διασκέδαση, εικονική πραγµατικότητα και παιχνίδια. 
� Ηλεκτρονικό εµπόριο, κατανάλωση και συναλλαγές. 
� Εργασιακός χώρος – τηλε-εργασία. 
� Εκπαίδευση και µάθηση (γενική µόρφωση). 
 
Ο αριθµός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται ραγδαία.  Σύµφωνα µε έκθεση του NUA Internet 
Survey οι χρήστες που είχαν πρόσβαση το Μάρτιο του 1999 ήταν 171 εκατοµµύρια και έφθασαν τον 
Μάρτιο του 2000 τα 304 εκατοµµύρια, από τους οποίους 138 εκατοµµύρια. προέρχονται από τις ΗΠΑ 
και τον Καναδά, 83 εκατοµµύρια από την Ευρώπη και 68 εκατοµµύρια από την Ασία και τον 
Ειρηνικό. 
 
Έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερµανίας για το 2001 έδειξε ότι η Σουηδία έχει το 
µεγαλύτερο ποσοστό χρηστών (69% του πληθυσµού) µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση (12% του πληθυσµού). Έρευνα που 
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πραγµατοποιήθηκε στην Αµερική τον Σεπτέµβριο του 2000 από την Pew Research Center δείχνει ότι 
πάνω από τους µισούς αµερικανούς χρησιµοποιούν το διαδύκτιο.  Το 32% από αυτούς που δεν το 
χρησιµοποιούν (31 εκατοµµύρια αµερικανοί) δηλώνουν ότι δεν επιθυµούν να έχουν πρόσβαση και ένα 
άλλο 25% δηλώνει ότι ποτέ δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί για σύνδεση στο διαδίκτυο.   
 
Σε έρευνα αγοράς της Emind, θυγατρικής του Ινστιτούτου Έρευνας Αγοράς DNS, που 
πραγµατοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2000 στη Γερµανία, σε ερώτηµα που τέθηκε σε 500 άτοµα, τα 
οποία δεν χρησιµοποιούν το διαδύκτιο 24% απάντησαν ότι δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, 22% ότι 
είναι αρκετά ακριβό και 18% ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες.   
 
Σε έρευνα της επιτροπής για τα ΜΜΕ των κρατικών τηλεοπτικών δικτύων της Γερµανίας  ARD και  
ZDF για το µήνα Σεπτέµβριο του 2000 παρουσιάζεται ότι 18.3 εκατοµµύρια Γερµανοί ηλικίας άνω 
των 14 ετών χρησιµοποιούν το διαδύκτιο (28.6% του συνολικού πληθυσµού). Υπάρχει µία 
σηµαντικότατη αύξηση του αριθµού των ατόµων κατά 63% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.  Οι 
χρήστες του διαδυκτίου είναι άτοµα υψηλών επιπέδου µόρφωσης.  
 
Έντονες αυξητικές τάσεις παρουσιάζονται και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενισχύει 
οικονοµικά επιχειρήσεις για αγορά και χρήση υπολογιστών, ενώ το ΥΠΕΠΘ επιµορφώνει και 
χρηµατοδοτεί τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται µε τις νέες τεχνολογίες. Η αναλογία υπολογιστών  
/ µαθητών στα σχολεία βελτιώνεται συνεχώς. Με τα δεδοµένα  αυτά, το διαδύκτιο µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως το µελλοντικό µέσο µαζικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης. Εφαρµογές του 
µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης, συναλλαγών και 
ψυχαγωγίας. 
 
Οφέλη του αθλητισµού από το διαδύκτιο 
 
Τα οφέλη του αθλητισµού που απορρέουν από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του 
διαδικτύου µπορούν να διακριθούν στους παρακάτω  γενικούς άξονες: 
� Συντονισµός αθλητικών φορέων (οµοσπονδίες, σωµατεία, συνδέσµους, εταιρείες, ινστιτούτα, 

ενώσεις, πανεπιστήµια, αθλητικά τµήµατα ∆ήµων, Νοµαρχιών και Περιφερειών, καθώς και άλλων 
οργανισµών που ασχολούνται µε τον αθλητισµό). 

� Κωδικοποίηση και διαχείριση αθλητικών πληροφοριών. 
� Εκπαίδευση και επιµόρφωση στελεχών αθλητικών φορέων. 
� Τηλε-εργασία και τηλε-διασκέψεις. 
� Επιστηµονική έρευνα και ενηµέρωση για αθλητικά θέµατα µέσα από ένα τεράστιο πλήθος 

ηλεκτρονικών δεδοµένων. 
� Βελτίωση οργανωτικών δυνατοτήτων τµηµάτων των αθλητικών φορέων µέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και λογισµικών προγραµµάτων (βάσεις δεδοµένων, διαχείριση πληροφοριών, 
σχεδιασµό, προγραµµατισµό και έλεγχο). 

� Μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό εµπόριο αθλητικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
� Αυτόµατη, οικονοµική και σε πραγµατικό χρόνο (on-line) ενηµέρωση και επικοινωνία 

συνεργατών, µελών, πελατών και άλλων εµπλεκοµένων µε αθλητικούς φορείς (δικτυακές πύλες, 
ιστοσελίδες, newsletter, e-mail, video και φωνητική επικοινωνία). 

� Εξειδικευµένη και ποιοτική ενηµέρωση για θέµατα αθλητικών τοµέων. 
� ∆ηµοκρατική και πολύπλευρη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. 
 

Συµπεράσµατα 
 
Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο που µε κατάλληλες τεχνικές και µεθόδους µπορεί να συµβάλει στην 
οργάνωση, προώθηση και ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισµού. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΟΥ ΕΠΕ∆ΡΑΣΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΤΟΥ 20ου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ 

 
Σπύρος, Σ.1 & Γαργαλιάνος, ∆.2 

1 University of Technology, Sydney  
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 
Εισαγωγή 
 

Λόγω της έλλειψης σχετικής βιβλιογραφίας και των κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτιστικών, κ.α., 

επιδράσεων που υφίστανται στον τόπο όπου πραγµατοποιούνται τα µη-κερδοσκοπικά φεστιβάλ 

πολλοί ερευνητές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε αυτά (Getz & Frisby, 1989; Getz, 1997). 

 

Σκοπός της έρευνας 
 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τα στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλοντος που επέδρασαν στο σχεδιασµό και στην οργάνωση του 20ου Ελληνικού Φεστιβάλ του 

Σίδνεϊ (ΕΦΣ).  

 
Μεθοδολογία 
 
∆είγµα: Στην έρευνα συµµετείχαν 8 άτοµα που σχετίζονταν µε τη διοργάνωση του ΕΦΣ (πρόεδροι, 
στελέχη, εθελοντές και επιφανείς προσωπικότητες της Ελληνικής κοινότητας του Σίδνεϊ), η επιλογή 
των οποίων έγινε µε τη µέθοδο της «χιονοστιβάδας» (snowball sampling). 
 
Όργανο µέτρησης: Χρησιµοποιήθηκε 1 βασικό ερωτηµατολόγιο, η δοµή του οποίου βασίστηκε σε 
ανάλογο ερωτηµατολόγιο του Αυστραλιανού Συµβουλίου για τις Τέχνες (Australia Council of the 
Arts, 1997) και τροποποιήθηκε για να καλύψει τις ιδιαιτερότητες του ΕΦΣ. Επιπλέον, 
χρησιµοποιήθηκαν 4 λίστες ερωτήσεων, οι οποίες ήταν διαφοροποιηµένες ανάλογα µε την ιδιότητα 
του ερωτώµενου (πρόεδρος, εθελοντής, στέλεχος, επιφανής προσωπικότητα).   
 
∆ιαδικασία µέτρησης: Πραγµατοποιήθηκαν ηµι-δοµηµέµες προσωπικές συνεντεύξεις, ο µέσος χρόνος 
των οποίων ήταν 80 λεπτά. Από αυτές 4 µαγνητοφωνήθηκαν, ενώ στις υπόλοιπες κρατήθηκαν 
σηµειώσεις κατόπιν επιθυµίας των ερωτηθέντων. 

 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση  
 
Όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν την άποψη ότι το ΕΦΣ αντιµετωπίζει προβλήµατα σε 
όλους σχεδόν τους τοµείς της διοίκησης στο εσωτερικό του περιβάλλον (π.χ., στρατηγικός 
σχεδιασµός, οργανωτική δοµή, οικονοµική διαχείριση, κλπ.). Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι κάθε 
χρόνο µετά το 1996, ο πρόεδρος και ο συντονιστής αλλάζουν µόλις τελειώσει η διοργάνωση. Επίσης, 
οι προετοιµασίες για τη διοργάνωση ξεκινούν µόλις 4 µήνες πριν από την επίσηµη έναρξη.  
 
Αντίθετα, οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν πολλές ευκαιρίες για το ΕΦΣ στο εξωτερικό περιβάλλον. 
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι το ενδιαφέρον για τη διοργάνωση κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα 
τόσο από το κοινό, όσο και από υποψήφιες εταιρίες χορηγούς διότι αποτελεί «µονοπώλειο» στο είδος 
του τόσο σε σχέση µε τον αριθµό και την ποιότητα των εκδηλώσεων που προσφέρει στο κοινό, όσο 
και µε την αποτελεσµατικότητά του στην προβολή των προϊόντων των χορηγών στην Ελληνική 
κοινότητα του Σίδνεϊ.   
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Συµπεράσµατα 
 
Η ανάγκη για µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό από τα µη – κερδοσκοπικά φεστιβάλ κρίνεται 
ως αναγκαία (McDonnell, Αllen & O’Toole, 1999; Getz & Frisby, 1989; Getz, 1997; Robbins, 1997). 
Το ΕΦΣ έχει σηµειώσει σηµαντική αναπτύξη στην 20ετή πορεία του, αλλά η έλλειψη στρατηγικού 
σχεδιασµού είναι εµφανής. Επίσης, υπάρχουν πολλά προβλήµατα  που προέρχονται από το εσωτερικό 
του περιβάλλον και πλήττουν το κύρος του, την εικόνα του, την ανάπτυξη του κοινού, καθώς και τα 
έσοδά του, πράγµα το οποίο, όµως, δεν αποτελεί ουσιαστικό βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο 
κίνδυνο για την επιβίωσή του λόγω της ισχυρής οικονοµικής υποστήριξης που του παρέχει η 
Ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ.  
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ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡ: ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 
Νικολαϊδης, ∆.,1 Τζέτζης, Γ.2 & Αντωνιάδου, Σ.3 

1 ALPHA ΜΜΕ  Β. Ελλάδος 
2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
3  City College of Thessaloniki 

 
Εισαγωγή 

 
Τα ΜΜΕ έχουν συµβάλλει σηµαντικά στην ανάδειξη και στην εξέλιξη πολλών αθληµάτων. Τα 
τελευταία χρόνια, µέσω εµπορικών συµφωνιών µε τηλεοπτικά κανάλια οι αµοιβές κάποιων αθλητών 
έχουν φτάσει σε αστρονοµικά επίπεδα.  
 

Σκοπός της έρευνας 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εντοπίσει τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία 
µεταξύ των ΜΜΕ και του ιδιόρρυθµου κόσµου των σπορ.      
 

Τύπος 
 
Από τα τέλη του 19ου ως τα µέσα του 20ου αιώνα η εφηµερίδα αποτελούσε την καθηµερινή πηγή 
ενηµέρωσης για τα σηµαντικά γεγονότα της κοινωνίας. Σήµερα, ο αριθµός των εφηµερίδων και 
περιοδικών που εκδίδονται έχει αυξηθεί σηµαντικά και η θεµατολογία που παρουσιάζουν είναι 
πραγµατικά εντυπωσιακή. Πολλά από αυτά τα έντυπα έχουν αποκλειστικά αθλητικό περιεχόµενο. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες αφιερώνουν κάποιες σελίδες 
τους σε θέµατα αθλητικού ενδιαφέροντος.   
 
Ραδιόφωνο 
 
Το ραδιόφωνο έχει επιδράσει σηµαντικά στα σπορ από την πρώτη εµπορική µετάδοση του σταθµού 
KDKA στο Pittsburgh, το 1920. Γνώρισε τεράστια αποδοχή και για πολλά χρόνια ήταν το µοναδικό 
ηλεκτρονικό µέσο που µετέδιδε άµεσα αθλητικά γεγονότα. Στα τέλη του 1948, µόνο στις ΗΠΑ 
υπήρχαν περισσότεροι από 1000 ραδιοφωνικοί σταθµοί, οι οποίοι µετέδιδαν κυρίως αγώνες 
µπέιζµπωλ. Το ίδιο σχεδόν σκηνικό δηµιουργήθηκε και στην Ελλάδα. Το ραδιόφωνο έγινε σύντροφος 
κάθε φίλαθλου που άκουγε την αναµετάδοση των αγώνων κάθε Κυριακή. Σήµερα, το ραδιόφωνο 
αποτελεί πηγή αθλητικής πληροφόρησης για πολλούς και υπάρχουν σταθµοί που µεταδίδουν µόνον 
αθλητικό πρόγραµµα, καταδεικνύοντας έτσι τη δυναµική του ραδιοφώνου σε µια κοινωνία της 
τεχνολογικής εξέλιξης και του επικοινωνιακού πλουραλισµού. 
 
Η εξέλιξη της τηλεόρασης     
 
Για δεκαετίες, το ραδιόφωνο και η δηµόσια τηλεόραση µονοπωλούσαν την κάλυψη των γεγονότων. 
Σήµερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική, αφού υπάρχουν δηµόσια / ιδιωτικά / καλωδιακά / 
ψηφιακά / δορυφορικά / διαδικτυακά / pay per view και εξειδικευµένα τηλεοπτικά κανάλια. Όταν πριν 
από µερικά χρόνια οι επιτελείς του καλωδιακού καναλιού ESPN αποφάσισαν το κανάλι να µεταδίδει 
µόνον αθλητικά γεγονότα και θέµατα υπήρξε αρκετός προβληµατισµός για την ορθότητα της 
απόφασης αυτής, αφού δεν µπορούσαν να προσδιορίσουν το µέγεθος της αγοράς που προσέγγιζαν. 
Σήµερα το ESPN απασχολεί περισσότερους από 2000 υπαλλήλους και φτάνει σε 73 εκατοµµύρια 
σπίτια.   
 
Πώς, όµως, η τηλεόραση επιδρά στην ανάπτυξη ενός αθλήµατος; Η εµπλοκή του ESPN στο Beach 
Volley δείχνει χαρακτηριστικά την ωφελιµότητα αυτής της σχέσης για το άθληµα. Το άθληµα ήταν 
άγνωστο στο ευρύ κοινό, µέχρι που το ESPN αποφάσισε να το καλύψει τηλεοπτικά. Η τηλεοπτική 
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προβολή προσέλκυσε εταιρείες που ήθελαν να διαφηµιστούν και σήµερα το Beach Volley είναι 
ενταγµένο στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων (ΟΑ). 
 
Τηλεόραση και χορηγία 
 
Τα σπορ αποτελούν ένα πολύ πολύ καλό µέσο διαφήµισης. Είναι πιο αποτελεσµατικό για µια εταιρεία 
να διαφηµιστεί µέσω ενός αθλήµατος / γεγονότος που καλύπτεται τηλεοπτικά, παρά να αγοράσει 
τηλεοπτικό χρόνο για τις επικοινωνιακές της ανάγκες. Για το λόγο αυτό, οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
επενδύουν τεράστια χρηµατικά ποσά για να εξασφαλίσουν την αποκλειστικότητα στη µετάδοση 
αθλητικών γεγονότων, ώστε να προσελκύσουν περισσότερους διαφηµιζόµενους. Το επόµενο βήµα 
τους είναι να συντονίσουν τα γεγονότα αυτά στις δικές τους ανάγκες. Για παράδειγµα, ο 
προγραµµατισµός των ΟΑ διαµορφώνεται µε βάση και τις προτάσεις των τηλεοπτικών σταθµών που 
καλύπτουν το κορυφαίο αυτό γεγονός. Οι Χειµερινοί ΟΑ άλλαξαν χρόνο διεξαγωγής για να 
εξυπηρετήσουν, κατά κύριο λόγο, τα µεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Επειδή τελούνταν την ίδια χρονιά 
µε τους Θερινούς ήταν δύσκολο για τα τηλεοπτικά κανάλια να χωρέσουν και τα 2 αυτά κορυφαία 
αθλητικά γεγονότα στους προϋπολογισµούς του ίδιου έτους, οπότε η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή 
(∆ΟΕ) αποφάσισε να τελούνται οι Χειµερινοί Αγώνες 2 χρόνια µετά τους Θερινούς.   
 
Μερικά ενδιαφέροντα οικονοµικά µεγέθη που δείχνουν την τεράστια επίδραση και αλληλεξάρτηση 
που υπάρχει ανάµεσα στους ΟΑ και την τηλεόραση είναι τα εξής: το 1960, το CBS πλήρωσε 
$394.000 για την αποκλειστική µετάδοση των Χειµερινών ΟΑ και $550.000 για τους Θερινούς 
Αγώνες της Ρώµης. Το 1972, το NBC πλήρωσε $6.4 εκ. δολάρια για τους Χειµερινούς ΟΑ και το 
ABC $7.5 εκ. για τους Θερινούς ΟΑ του Μονάχου. Το 1980, το ABC έδωσε $15.5 εκ. για τους 
Χειµερινούς ΟΑ, ενώ το NBC έδωσε $87 εκ. για τους αντίστοιχους Θερινούς.  
 
∆ιαδύκτιο 
 
Η αλµατώδης αύξηση των χρηστών του διαδικτύου οδήγησε πολλούς αθλητικούς οργανισµούς, και 
όχι µόνο, στη δηµιουργία δικτυακών τόπων – ιστοσελίδων, µε 2 βασικούς στόχους: α) να 
ενηµερώσουν και β) να πουλήσουν. Αντιλαµβανόµενες τη µεγάλη διεισδυτικότητα του νέου αυτού 
µέσου, σε συνάρτηση µε το χαµηλό σχετικά κόστος, οι εταιρείες χρησιµοποιούν όλο και περισσότερο 
το διαδίκτυο στις καθηµερινές τους συναλλαγές. Μια εταιρεία που µέχρι χθες ήταν τοπικής εµβέλειας, 
σήµερα µπορεί να εξελιχθεί σε εθνικής, ή ακόµα και παγκόσµιας εµβέλειας.  
 
Έρευνες δείχνουν ότι ο πληθυσµός που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο αυξάνεται µε ρυθµό περίπου 7% 
κάθε µήνα.  Στις ΗΠΑ, το 54% του πληθυσµού (δηλαδή περίπου 143 εκ. άνθρωποι) χρησιµοποιεί το 
διαδίκτυο, ενώ το 39% των χρηστών εκεί αγοράζει κάτι µέσω του διαδικτύου περίπου 18 µήνες 
αφότου συνδεθεί για πρώτη φορά. Στην Ελλάδα, 2 στους 3 φοιτητές χρησιµοποιούν το διαδίκτυο 
(Καθηµερινή, Φεβρουάριος 2002).  
 
Υπάρχουν 2 βασικοί τρόποι κερδοφορίας µέσω του διαδικτύου. Ο πρώτος τρόπος είναι η συνδροµή.  
Για παράδειγµα, µια εταιρεία µπορεί να δηµιουργήσει µια ιστοσελίδα προσφέροντας συγκεκριµένες 
υπηρεσίες και να αξιώσει από τους επισκέπτες - πελάτες της την καταβολή συνδροµής για να τους 
επιτρέψει µπουν στην εταιρική σελίδα και να οφεληθούν από τις υπηρεσίες. Πολλές εφηµερίδες 
προσφέρουν δωρεάν την πρόσβαση σε ένα τµήµα της έκδοσης, αλλά για να διαβάσει κανείς ολόκληρη 
την εφηµερίδα πρέπει να πληρώσει µια µηνιαία συνδροµή. Ο δεύτερος τρόπος είναι η διαφήµιση, 
όπου η εταιρεία µπορεί να διαθέτει χώρο σε άλλες εταιρείες ή να διαφηµίζει η ίδια τα προϊόντα της 
(ιστοσελίδα ΠΑΟΚ, Manchester United, Philadelphia Sixers, κλπ.). Συγκεκριµένες εφαρµογές του 
διαδικτύου στο χώρο των σπορ µπορούν να αποτελούν: οι πωλήσεις εισιτηρίων, η επικοινωνία µε 
τους φιλάθλους / τα ΜΜΕ, οι δηµόσιες σχέσεις, οι πωλήσεις αναµνηστικών, το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα οµάδας, η έρευνα αγοράς, η µετάδοση αθλητικών γεγονότων, η διαφήµιση, η εκπαίδευση, 
η ενδο-εταιρική επικοινωνία, κλπ. 
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Επίλογος  
 
Η τεχνολογία είναι ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας που αναγκάζει µια εταιρεία να αλλάξει.  
Εποµένως, εάν οι εταιρείες θέλουν να διατηρηθούν στην αγορά και να κάνουν έντονη την παρουσία 
τους, πρέπει να προσαρµοστούν στις νέες τάσεις της εποχής και να ακολουθήσουν, ή και να 
πρωτοστατήσουν στην εφαρµογή καινοτοµιών. Ο ρόλος των ΜΜΕ στο χώρο του αθλητισµού είναι 
σηµαντικός και η επίδρασή τους – θετική ή αρνητική – µεγάλη. Εποµένως, οι αθλητικοί, αλλά και 
γενικότερα όλοι οι οργανισµοί, επιβάλλεται να σχεδιάσουν, να εφαρµόσουν και να αξιολογούν σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα µια στρατηγική προσέγγισης των µέσων επικοινωνίας. Υπάρχουν 
επαγγελµατικές ευκαιρίες στον ιδιαίτερο χώρο του αθλητικού µάρκετινγκ, αλλά και των ΜΜΕ.  
Υπάρχουν ευκαιρίες, όχι απλά εργασίας, αλλά καριέρας, για εκείνους που κατέχουν βασικές γνώσεις 
του αθλητικού µάρκετινγκ και της επικοινωνίας και έχουν την ικανότητα να τις εφαρµόζουν 
αποτελεσµατικά στην πράξη. 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Παπαγεωργίου, Π., Μαυροµάτης, Γ. & Κώστα, Γ. 
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 

 

Εισαγωγή 
 
Η έννοια του κινδύνου παραδοσιακά έχει προκαλέσει διάφορα ερωτηµατικά, όπως: «ποια είναι η 
φύση του κινδύνου;», «αποτελεί ο κίνδυνος µία αµείωτη και ανεξήγητη έννοια;», «πώς πρέπει να 
σκέφτεται κανείς για το κίνδυνο στα πλαίσια µιας ανθρώπινης εµπειρίας;» Όλες αυτές οι απορίες 
συνδέονται µε αυτό που συλλογικά µπορεί να αναφερθεί ως γνωστική προσέγγιση του κινδύνου 
(Valverde, 2002). 
 
Ο Thompson (1990), παραθέτει κάποιες σηµαντικές και ενδιαφέρουσες σκέψεις, οι οποίες δίνουν 
κάποια προοπτική στις παραπάνω απορίες. Κεντρικό ζήτηµα της ανάλυσης των κινδύνων αποτελεί το 
ερώτηµα: «πότε οι κίνδυνοι είναι πραγµατικοί;» Η απάντηση στην ερώτηση αυτή βασίζεται σε 2 
αρχές. Η πρώτη αποτελεί τη φιλοσοφική άποψη ότι ο κίνδυνος αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο 
βασίζεται στην εµπειρία. Το στοιχείο αυτό ο Thompson ονοµάζει «πιθανολογικό». Η δεύτερη αφορά 
στην εφαρµογή της θεωρίας των πιθανοτήτων στην ανάλυση του κινδύνου 
. 
Σύµφωνα µε τους Mandl & Lathrop (1983), ο κίνδυνος ορίζεται µε 3 διαφορετικούς τρόπους: 
1. Ο ετήσιος αναµενόµενος αριθµός µοιραίων περιστατικών που είναι αποτέλεσµα των συνεπειών 

ενός τυχαίου γεγονότος. 
2. Η πιθανότητα ενός βλαβερού, ή καταστρεπτικού γεγονότος που παράγεται από ένα κίνδυνο κατά 

τη διάρκεια µιας καθορισµένης χρονικής στιγµής. 
3. Η συχνότητα κατά την οποία αναµένεται σηµαντικός αριθµός σοβαρών περιστατικών από 

ατυχήµατα 
 
Οι ορισµοί αυτοί τονίζουν ότι ο κίνδυνος (risk) προκύπτει από το κίνδυνο (hazard) και από την 
αβεβαιότητα των αποτελεσµάτων του. Σύµφωνα µε αυτό, ο κίνδυνος (hazard) αποτελεί τον πρόδροµο 
ενός δυσµενούς γεγονότος, ενώ η πιθανότητα των περιστατικών που πολλαπλασιάζονται από τις 
συνέπειές του αποτελεί τον τρόπο για την κατανόηση του κινδύνου. 
 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν να κάνουν µε τη γενική έννοια του κινδύνου και τον τρόπο µε τον 
οποίο ορίζεται. Όµως, τι σχέση έχει ο αθλητισµός και ειδικότερα οι αθλητικές οργανώσεις µε το 
στοιχείο των «κινδύνων»; Ο αθλητισµός αποτελεί εθελοντική πράξη, η οποία θέτει το άτοµο σε 
κινδύνους για χάρη της επίτευξης υψηλών επιδόσεων. Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαµβάνουν τη 
πιθανότητα του θανάτου, της µόνιµης ανικανότητας, καθώς επίσης και της δηµόσιας διαπόµπευσης 
στην περίπτωση της αποτυχίας ενός αθλητή. Εποµένως, η επίτευξη υψηλών στόχων και τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη συµµετοχή στις φυσικές δραστηριότητες συνοδεύονται από κάποιους κινδύνους 
(Clarke, 1999). Ο αθλητισµός επιβαρύνεται χαρακτηριστικά µε έµφυτους κινδύνους. Κίνδυνος (risk) 
µπορεί να είναι ο τραυµατισµός κάποιου κατά τη διάρκεια συµµετοχής σε κάποια αθλητική 
δραστηριότητα, ή η αµέλεια ενός αρµόδιου, π.χ., ενός επόπτη σε ένα συγκεκριµένο άθληµα.  
 
Οι κίνδυνοι που συνοδεύουν τη συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες δηµιουργούν στις αθλητικές 
οργανώσεις ιδιαίτερα προβλήµατα ασφάλειας. Στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων τα 
προβλήµατα ασφάλειας οφείλονται στον «ελλιπή προγραµµατισµό και σχεδιασµό» και στην «ελλιπή 
διαχείριση» (Seidler, 1999). Ο «ελλιπής σχεδιασµός» µπορεί να αποδοθεί στην αποτυχία της οµάδας 
προγραµµατισµού και σχεδιασµού πριν την κατασκευή κάποιας εγκατάστασης. ∆εν αποτελεί 
ασυνήθιστο φαινόµενο η κατασκευή εγκαταστάσεων αθλητισµού, φυσικής αγωγής και αναψυχής από 
αρχιτέκτονες που έχουν ελάχιστη, ή καµία εµπειρία στο συγκεκριµένο τύπο οικοδόµησης.  
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Ιδιαίτερα ανησυχητικά θεωρούνται και τα προβλήµατα ασφάλειας που οφείλονται στην «ελλιπή 
διαχείριση». Για παράδειγµα, η αµέλεια στη συντήρηση του εξοπλισµού των εγκαταστάσεων αποτελεί 
τη σηµαντικότερη αιτία πρόκλησης τραυµατισµών στο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι 
κίνδυνοι που εµφανίζονται στις αθλητικές οργανώσεις έχουν να κάνουν µε τα εξής στοιχεία: 
� Αθλητική συµµετοχή 
� Εγκαταστάσεις 
� Εµπορικές / νοµικές σχέσεις 
� Ανθρώπινες συµπεριφορές / υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας 
� Φυσικά γεγονότα 
� Πολιτικές περιστάσεις 
� Επαγγελµατικές ευθύνες 
� Ασφάλεια 
 
Όλα τα παραπάνω πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο ενός προγράµµατος διαχείρισης κινδύνου. 
 
Πρακτική διαχείρισης κινδύνων 
 
Πριν την περιγραφή των βασικών ζητηµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν προκειµένου να υπάρξει 
µία επιτυχής διαχείριση κινδύνου στον τοµέα του αθλητισµού πρέπει να ληφθεί απόφαση για το αν θα 
συνεχιστεί, ή θα εισαχθεί µια δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου. Κατά συνέπεια, 
είναι σηµαντικό να καταγραφούν τα εξής στοιχεία: 
� Η συχνότητα των τραυµατισµών σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα (µέσω των εκθέσεων, ή των 

στατιστικών). 
� Η πιθανή σοβαρότητα ενός τραυµατισµού. 
� Η δυνατότητα που υπάρχει για µείωση, ή αποβολή του κινδύνου. 
� Η σηµασία που έχει η συγκεκριµένη δραστηριότητα. 
 
Αφού ληφθεί η απόφαση της συνέχισης, ή της υιοθέτησης µιας αθλητικής δραστηριότητας που έχει 
χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη στη συνέχεια θα γίνει διαχείριση κινδύνου, δηλαδή θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν τα κρίσιµα ζητήµατα, που στο χώρο του αθλητισµού έχουν να κάνουν µε τα εξής 
(Johnston, 1998):  
� Στελέχωση 
� Επίβλεψη 
� Συµµετέχοντες 
� Εγκαταστάσεις 
� Οδηγίες σχετικά µε την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας 
� Ατυχήµατα  
 
Η πρακτική της «διαχείρισης κινδύνων» τόσο στο χώρο του αθλητισµού, όσο και γενικότερα σε 
άλλους τύπους οργανώσεων, ή επιχειρήσεων έχει να κάνει µε την επίλυση 3 βασικών στοιχείων. 
� Ποιο είναι το πρόβληµα; (Κίνδυνος) 
� Ποια είναι η πιθανότητα να συµβεί; (Ρίσκο) 
� Τι µπορεί να γίνει γι’ αυτό; (Έλεγχος) 
 
Η διαχείριση κινδύνου περιλαµβάνει 2 αρχικά βήµατα, κάθε ένα από από τα οποία έχει 3 βοηθητικές 
ενέργειες (Boehm, 1991): 
1. Το 1ο βήµα είναι η αξιολόγηση του κινδύνου, η οποία περιλαµβάνει: 
� Τον προσδιορισµό του κινδύνου, ο οποίος παράγει καταλόγους µε συγκεκριµένο πρόγραµµα για 

τα στοιχεία του κινδύνου, µε σκοπό την ύπαρξη επιτυχούς έκβασης. 
� Την ανάλυση του κινδύνου, η οποία αξιολογεί την πιθανότητα απώλειας και το µέγεθος αυτής 

για κάθε προσδιοριζόµενο κίνδυνο και αξιολογεί τους σύνθετους κινδύνους και την 
αλληλεπίδραση που προκύπτει µεταξύ των κινδύνων και των στοιχείων τους. 

� Τον καθορισµό προτεραιοτήτων, ο οποίος παράγει µία ταξινόµηση των στοιχείων του κινδύνου 
που προσδιορίζονται και αναλύονται. 
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Το 2ο αρχικό βήµα είναι ο έλεγχος των κινδύνων ο οποίος περιλαµβάνει: 
� Τον προγραµµατισµό διαχείρισης κινδύνου, ο οποίος προετοιµάζει τα άτοµα µιας αθλητικής 

οργάνωσης, ή επιχείρησης για την εξέταση όλων των στοιχείων του κινδύνου (αποφυγή, ή 
µείωση), συµπεριλαβοµένων των µεµονωµένων σχεδίων για κάθε στοιχείο του κινδύνου και το 
γενικό σχέδιο του προγράµµατος. 

� Την επίλυση του κινδύνου, η οποία επιφέρει µία κατάσταση κατά την οποία αποβάλλονται, ή 
επιλύονται τα στοιχεία του (π.χ., αποφυγή κινδύνου µέσω της χαλάρωσης των απαιτήσεων της 
οργάνωσης). 

� Την παρατήρηση / επίβλεψη του κινδύνου, η οποία περιλαµβάνει την επιδίωξη της προόδου της 
διαχείρισης για την επίλυση των κινδύνων και τη λήψη των διορθωτικών µέσων που 
απαιτούνται. 

 
Μέθοδοι αξιολόγησης των κινδύνων 
 
Για την εφαρµογή της ανάλυσης κινδύνου πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριµένες προϋποθέσεις: 
� Η µέθοδος πρέπει να είναι επιστηµονική, σύµφωνη µε το σύστηµα το οποίο αναλύεται, να µπορεί 

να επαναληφθεί, να είναι κατανοητή και να µπορεί να ελεγχθεί. 
� Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης πρέπει να είναι σε µορφή που να επιτρέπεται η περιγραφή του 

κινδύνου µε κατανοητό τρόπο και να προτείνει ρυθµίσεις για την ελαχιστοποίησή του. 
 
Η αξιολόγηση των κινδύνων µπορεί να γίνει µε 3 τρόπους: α) ποιοτικά, β) ηµιποσοτικά και γ) 
ποιοτικά. Ο τρόπος που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από τις υπάρχουσες πληροφορίες, από τις 
δυνατότητες που έχουν οι αξιολογητές, από το σκοπό της αξιολόγησης, το είδος των επικίνδυνων 
καταστάσεων, κλπ.  
 
Σηµαντικό ρόλο κατέχει και η επεξεργασία του κινδύνου. Οι επιλογές που µπορούν να γίνουν προς 
την κατεύθυνση αυτή είναι: α) η αποφυγή του κινδύνου, β) η αποδοχή του κινδύνου, γ) η λήψη 
δυναµικών µέτρων και δ) η µεταφορά του κινδύνου (Hughes, 1997). 
 
Σύµφωνα µε τον Clarke (1999), τα στοιχεία που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην πρόκληση 
κινδύνων στο χώρο του αθλητισµού είναι τα εξής: α) η φυσική κατάσταση, β) οι µέθοδοι προπόνησης, 
γ) ο εξοπλισµός, δ) το προσωπικό και ε) η ιατρική φροντίδα. Τα στοιχεία αυτά προσαρµόζονται κάθε 
φορά στις συγκεκριµένες αθλητικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις όπου εφαρµόζεται η 
διαχείριση κινδύνου. Οι Brannan et al (1992), ταξινόµησαν συγκεκριµένες δραστηριότητες αναψυχής 
ανάλογα µε το πόσο επικίνδυνες θεωρούνταν από τους ίδιους τους συµµετέχοντες. Στη συγκεκριµένη 
έρευνα χρησιµοποιήθηκε 9βάθµια κλίµακα, µε βάση την οποία έγινε η ταξινόµησή τους. Σε έρευνά 
του, ο Griffiths (2000), προσδιόρισε τα πιο απειλητικά σηµεία των εγκαταστάσεων µίας πισίνας. Ο 
κατάλογος που προέκυψε δεν καλύπτει όλες τις περιοχές όπου ενδέχεται να συµβούν ατυχήµατα και 
ούτε αποτελεί ένα πλήρη οδηγό για τη διαχείριση κινδύνου, αποτελεί, όµως, µία καλή βάση.   

 
Συµπεράσµατα 
 
∆εν είναι απαραίτητο ο κίνδυνος να είναι αρνητικός. Στην πραγµατικότητα, η γνώση των κινδύνων 
παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης και βελτίωσης των πιθανοτήτων επιτυχίας µιας αθλητικής 
προσπάθειας. Εντούτοις, όµως, η άποψη αυτή ισχύει µόνον όταν γίνεται ενεργή αξιολόγηση και 
συστηµατικός έλεγχος των κινδύνων (Seidler, 1999). Οι αθλητικές οργανώσεις που θέλουν να 
εφαρµόσουν τη διαχείριση κινδύνου πρέπει να προσαρµοστούν και να ενσωµατώσουν τις αρχές και 
της πρακτικές της στις δικές τους καταστάσεις και συνθήκες. Όταν βρίσκεται σε ισχύ µία 
αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνου τότε ο προγραµµατισµός µπορεί να στραφεί στην αποφυγή 
µελλοντικών προβληµάτων και όχι στην επίλυση τρεχόντων. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπεύθυνοι 
µπορούν να αναγνωρίσουν και να εξετάσουν τα πιθανά προβλήµατα σε καθηµερινή βάση προτού 
αυτά εµφανιστούν (Boehm, 1989; Charette, 1989). 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ  
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Παπαδόπουλος, ∆. 
ΤΕΙ Καβάλας 
 

Εισαγωγή 
 
Μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Καλαθοσφαίρισης από την Εθνική οµάδα, το 
1987, ο τότε ∆ήµαρχος Καβάλας κ. Λ. Αθανασιάδης, παλιός αθλητής της καλαθοσφαίρισης και ο 
ίδιος, εµπνεύστηκε την καθιέρωση ενός πρωταθλήµατος µίνι µπάσκετ για τα δηµοτικά σχολεία της 
πόλης. Για την υλοποίηση της ιδέας αυτής εκσυγχρόνισε τα υπάρχοντα και δηµιούργησε καινούργια 
γήπεδα, στις αυλές των περισσότερων δηµοτικών σχολείων του ∆ήµου. Το πρώτο πρωτάθληµα 
οργανώθηκε τη σχολική περίοδο 1987-1988 και ακολούθησε κάθε χρονιά ένα για αγόρια και ένα για 
κορίτσια. Σήµερα το πρωτάθληµα µίνι µπάσκετ θεωρείται ένας καθιερωµένος αθλητικός θεσµός της 
πόλης. Η αγάπη των παιδιών, των γονιών τους και των δασκάλων για τη διοργάνωση ήταν ίσως ο 
κυριότερος λόγος που διατηρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, παρά το σχετικά υψηλό της κόστος και παρά 
την αλλαγή της ∆ηµοτικής αρχής, το 1998. Το πρωτάθληµα διεξάγεται µε τη συνεργασία των 
συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη µεταφορά των µαθητών προς και 
από τους αγωνιστικούς χώρους. Αµέριστη είναι η συµπαράσταση τόσο των δασκάλων, όσο και των 
διορισµένων καθηγητών Φ.Α. των δηµοτικών σχολείων της πόλης. 

 
Οργανωτική δοµή 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕ) του πρωταθλήµατος αποτελείται από 3 µέλη: ένα καθηγητή Φ.Α. και 
προπονητή καλαθοσφαίρισης, έναν πρώην προπονητή καλαθοσφαίρισης, διαιτητή και πρόεδρο του 
Συνδέσµου ∆ιαιτητών Καλαθοσφαίρισης Νοµών Καβάλας και ∆ράµας και ένα δηµοτικό υπάλληλο, ο 
οποίος αποτελεί το σύνδεσµο της ΟΕ µε τη ∆ηµοτική αρχή και ασχολείται κυρίως µε τη διαχείριση 
των οικονοµικών. Η διοργάνωση του πρωταθλήµατος υποστηρίζεται από µία γραµµατέα µερικής 
απασχόλησης, ένα δηµοσιογράφο – παρουσιαστή και 2 εργάτες, όλοι υπάλληλοι του ∆ήµου. 
 

Στόχοι της ΟΕ 
 
Οι στόχοι της ΟΕ είναι οι ακόλουθοι: 
 
� ∆ιατήρηση της παιδαγωγικής αξίας του πρωταθλήµατος σε υψηλά επίπεδα. 
� ∆ιασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των αθλούµενων. 
� Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας άσκηση στους συµµετέχοντες.  
� ∆ιεξαγωγή ανταγωνιστικών αγώνων. 
� Οικονοµική στήριξη ανέργων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. 
� ∆ηµιουργία ενός θεσµού µε υψηλή επικοινωνιακή αξία. 
  
Περιγραφή 
 
Στις αρχές Φεβρουαρίου, δηλαδή περίπου 3 εβδοµάδες πριν από την έναρξη του πρωταθλήµατος, 
προσλαµβάνεται και τοποθετείται στα 24 ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Καβάλας αντίστοιχος αριθµός 
άνεργων, ή µερικώς απασχολούµενων πτυχιούχων Φ.Α. για να προετοιµάσουν τις οµάδες των 
αγοριών και των κοριτσιών, οι οποίες πραγµατοποιούν 3 προπονήσεις την εβδοµάδα, που διαρκούν 
µιάµιση ώρα κάθε φορά. Τα µέλη της ΟΕ ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα την παρουσία των 
πτυχιούχων Φ.Α. στις προπονήσεις και την ακριβή τήρηση του ωραρίου τους. Πριν από την ανάληψη 
των καθηκόντων τους οι πτυχιούχοι παρακολουθούν ένα ταχύρυθµο σεµινάριο τεχνικής, τακτικής και 
κανονισµών καλαθοσφαίρισης, που διοργανώνει η ΟΕ. Η ∆ηµοτική αρχή προµηθεύει τα σχολεία µε 
µπάλες, δίχτυα και φαρµακευτικό υλικό. Το πρωτάθληµα αρχίζει στο τέλος του Φεβρουαρίου και 
τελειώνει την τελευταία Κυριακή του σχολικού έτους, τον Ιούνιο.  
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Έως το τέλος Απριλίου οι αγώνες διεξάγονται σε κλειστό γυµναστήριο, ενώ από την 1η Μαΐου 
διεξάγονται στο ανοικτό γήπεδο που βρίσκεται στο πάρκο Φαλήρου, στο κέντρο της πόλης. Για την 
προκριµατική φάση οι οµάδες χωρίζονται σε 4 οµίλους των 6 οµάδων και αγωνίζονται µεταξύ τους. 
Έτσι, κάθε οµάδα δίνει το λιγότερο 5 αγώνες. Η φάση αυτή απαιτεί τη διεξαγωγή 120 συναντήσεων, 
που γίνονται Σαββατοκύριακα. Οι 2 πρώτες οµάδες από κάθε όµιλο προκρίνονται στην προηµιτελική 
φάση (8 οµάδες αγοριών και ισάριθµες κοριτσιών). Εκεί, ο 1ος του ενός οµίλου αντιµετωπίζει το 2ο 
του άλλου µε σύστηµα νοκ άουτ και έτσι προκύπτουν οι 4 οµάδες του final four. Οι µικροί τελικοί 
διεξάγονται το τελευταίο Σάββατο του διδακτικού έτους και οι µεγάλοι τελικοί την Κυριακή. Στην 
ηµιτελική και στην τελική φάση διεξάγονται συνολικά 16 αγώνες, µέσα σε περίπου 12 ηµέρες.  
 
Κάθε αγώνας διαρκεί 4 περιόδους (8 λεπτά η κάθε περίοδος) και διευθύνεται από επίσηµους διαιτητές 
και κριτές,.  
 
Ένα µέλος της ΟΕ είναι παρών σε κάθε αγώνα, γεγονός που προλαµβάνει όποιες εκδηλώσεις τείνουν 
να ξεφύγουν από το φίλαθλο πνεύµα. Τα µέλη της ΟΕ αποτελούν και την επιτροπή εκδίκασης 
ενστάσεων. 

 
Ενέργειες για την επίτευξη των εκπαιδευτικών  στόχων 
 
Ι. Παιδαγωγική αξία: Κάθε οµάδα αποτελείται από 10 - 12 αθλητές, τους οποίους πρέπει υποχρεωτικά 
να χρησιµοποιήσει για 1, τουλάχιστον, από τα 4 οκτάλεπτα του αγώνα. Με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγεται η περιθωριοποίηση των λιγότερο ικανών παικτών. ∆εν δίνονται διακρίσεις στους 
αθλητές που ξεχωρίζουν για τα ατοµικά τους επιτεύγµατα (πρώτος σκόρερ, ριµπάουντερ, κλπ.), ώστε 
να αποφεύγονται εγωιστικές συµπεριφορές και να αναπτύσσεται το οµαδικό πνεύµα. Επίσης, 
αποφεύγεται η βράβευση οµαδικών επιδόσεων (καλύτερη άµυνα και επίθεση), αφού αυτές θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν τη δηµιουργία µεγάλων σκορ σε βάρος των ασθενέστερων οµάδων και 
περιορισµό της χρησιµοποίησης των λιγότερο ικανών παικτών. 
 
ΙΙ. Υγεία και ασφάλεια: Προαπαιτούµενα για τη συµµετοχή των παιδιών στους αγώνες είναι: α) η 
προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης που να βεβαιώνει ότι µπορούν να συµµετέχουν και β) η παρουσία 
γιατρού σε όλα τα παιχνίδια. Από το Νοσοκοµείο ζητείται (αν και δεν εξασφαλίζεται πάντοτε) η 
διάθεση ασθενοφόρου. Από το Τµήµα Τροχαίας ζητείται η επιτήρηση και η ρύθµιση της κυκλοφορίας 
γύρω από τους χώρους διεξαγωγής των αγώνων, ώστε να είναι ασφαλής η προσέλευση και η 
αποχώρηση των αθλητών και των θεατών. Από το Αστυνοµικό Τµήµα ζητείται η διακριτική 
αστυνοµική παρουσία, εξαιτίας της (ορισµένες φορές) µη φίλαθλης συµπεριφοράς, ελάχιστων 
ευτυχώς, «θερµοκέφαλων» γονιών. 
 
ΙΙΙ. Ποιότητα της άσκησης: Η ΟΕ δίνει µεγάλη σηµασία στο προπονητικό µέρος της διοργάνωσης µε 
βασικό σκοπό την επαρκή και ορθολογική γύµναση των παιδιών που συµµετέχουν στις προπονήσεις 
και όχι την ανάδειξη καλαθοσφαιρικών ταλέντων. Οι κατευθύνσεις αυτές γνωστοποιούνται στους 
προπονητές κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου, όπου δίνονται συµβουλές για περισσότερη κίνηση, 
λιγότερη τεχνική και ελάχιστη απλοποιηµένη τακτική. Ένα µέτρο που εξυπηρετεί την αυξηµένη 
κινητικότητα κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και την ανάπτυξη του αγωνιστικού πνεύµατος, είναι 
η απαγόρευση εφαρµογής αµυνών ζώνης. Τέλος, τα σχολεία που αποκλείονται στην προκριµατική 
φάση, συνεχίζουν να γυµνάζονται ως το τέλος της διοργάνωσης και να δίνουν φιλικά παιχνίδια µεταξύ 
τους. 
 
ΙV. Ανταγωνισµός: Λόγω της εγγραφής πολλών παιδιών παλιννοστούντων και οικονοµικών 
µεταναστών στα σχολεία κινδύνευσαν να ανατραπούν οι συνθήκες ίσων ευκαιριών, αφού κάποια από 
αυτά ήταν µεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι αποφασίστηκε η περιορισµένη χρονική συµµετοχή των 
µαθητών αυτών, ανάλογα µε την ηλικία τους. Τα παιδιά που είναι ένα χρόνο µεγαλύτερα από το 
κανονικό, έχουν δικαίωµα συµµετοχής για 2 οκτάλεπτα, ενώ αυτά που είναι 2 χρόνια µεγαλύτερα 
µπορούν να αγωνιστούν µόνο για 1 οκτάλεπτο. Με το διακανονισµό αυτό αποφεύχθηκε η νόθευση 
του ανταγωνισµού, αλλά και η περιθωριοποίηση της συγκεκριµένης κατηγορίας των µαθητών.   
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V. Άνεργοι πτυχιούχοι Φ.Α.: Η ΟΕ πρότεινε από την αρχή του θεσµού και η ∆ηµοτική αρχή 
αποδέχτηκε την τοποθέτηση άνεργων κατ' αρχήν και µερικώς απασχολούµενων κατά δεύτερο λόγο, 
πτυχιούχων Φ.Α. στα δηµοτικά σχολεία ως προπονητών, για να προετοιµάζουν τους µαθητές, να 
οργανώνουν τις οµάδες και να τις καθοδηγούν στους αγώνες. Οι προπονήσεις γίνονται εκτός ωρών 
λειτουργίας του σχολείου. Έτσι, υπερδιπλασιάζονται οι ώρες φυσικής δραστηριότητας των µαθητών 
που συµµετέχουν, αλλά και οι άνεργοι πτυχιούχοι Φ.Α. λαµβάνουν ένα σχετικά καλό οικονοµικό 
βοήθηµα και µία σηµαντική προπονητική εµπειρία. 
 
VΙ. Επικοινωνία και επικοινωνιακή αξία: Η ΟΕ προσπαθεί να έχει συνεχή επικοινωνία µε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς. Πριν την κλήρωση των οµίλων του κάθε πρωταθλήµατος προσκαλούνται σε 
µια ανοικτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων οι υπεύθυνοι για το µαθητικό αθλητισµό φορείς του 
τόπου, οι σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων, οι προϊστάµενοι και οι σύµβουλοι πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, οι διευθυντές των σχολείων και οι πτυχιούχοι Φ.Α. που θα εργασθούν ως προπονητές.  
 
Οι επικοινωνιακές ενέργειες της ΟΕ συνίστανται στην έκδοση αφισών µε το σήµα της διοργάνωσης, 
στην τοποθέτηση αεροπανό, στην έκδοση ειδικού φυλλαδίου - προγράµµατος της τελικής φάσης που 
περιέχει τις συνθέσεις των οµάδων που συµµετέχουν, το βιογραφικό και τη φωτογραφία του επίσηµου 
προσκεκληµένου της διοργάνωσης, µήνυµα του ∆ήµαρχου, καθώς και τους νικητές των 
προηγούµενων διοργανώσεων. Ακόµη, το πρόγραµµα των αγώνων προβάλλεται συνεχώς από 3 
ηλεκτρονικούς διαφηµιστικούς πίνακες της πόλης. 
 
Πριν από κάθε αγώνα γίνεται παρουσίαση των οµάδων από το δηµοσιογράφο – παρουσιαστή, ο 
οποίος κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων των αγώνων, αναφέρεται στην προϊστορία του θεσµού. 
Κύριο µέληµα της ΟΕ αποτελεί η έγκαιρη (αυθηµερόν) γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων και των 
βαθµολογιών, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της πόλης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει 
δηµιουργηθεί ειδικό λογισµικό. Έτσι, όλος ο Τύπος της πόλης µεταδίδει τα αποτελέσµατα, 
προβάλλοντας παράλληλα και το θεσµό.  
 
Η ΟΕ προσπάθησε να δηµιουργήσει µια υψηλή επικοινωνιακή αξία για το πρωτάθληµα, γνωρίζοντας 
ότι κάτι τέτοιο θα συµβάλλει αποφασιστικά στη διατήρησή του. Έτσι, µε δική της επιλογή, καλείται 
κατά τη διάρκεια των τελικών αγώνων µια εξέχουσα προσωπικότητα από το χώρο της Ελληνικής 
καλαθοσφαίρισης, την οποία τιµά για την προσφορά της η ∆ηµοτική αρχή. Με τον τρόπο αυτό, ο 
εκάστοτε ∆ήµαρχος µπορεί να συνδέεται µε µια δηµοφιλή προσωπικότητα, παρουσία των υπερχιλίων 
θεατών των τελικών, πολλοί από τους οποίους προσέρχονται για να δουν από κοντά τη διακεκριµένη 
αθλητική προσωπικότητα. Μέχρι σήµερα έχουν προσκληθεί και τιµηθεί, µεταξύ άλλων, οι Ν. Γκάλης, 
Π. Γιαννάκης, Γ. Κόρφας, Ν. Γαλακτερός, κ.ά. Επίσης, τιµήθηκαν για την προσφορά τους και αρκετοί 
παλαιοί αθλητές της πόλης. 
 
Τα 2 τελευταία χρόνια, η επικοινωνιακή αξία του θεσµού προσέλκυσε 3 χορηγούς (µια ασφαλιστική 
εταιρεία, ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών και µια συνεργατική εταιρεία οπτικών).  
 
Οικονοµικά 
 
Η διεξαγωγή του πρωταθλήµατος κοστίζει περίπου 15 εκατοµµύρια δραχµές. Τα 10 περίπου από αυτά 
αποτελούν την αµοιβή των πτυχιούχων Φ.Α. Οι διαιτητές και οι κριτές αµοίβονται µε περίπου 1,6 
εκατοµµύρια δραχµές, ενώ οι γιατροί µε 680 χιλιάδες δραχµές. Από 1,5 εκατοµµύριο δραχµές 
διατίθενται για την αµοιβή των µελών της ΟΕ και για την αγορά αθλητικού και φαρµακευτικού 
υλικού. Το υπόλοιπο ποσό µοιράζεται στους καθαριστές των γηπέδων, στη γραµµατειακή υποστήριξη 
της διοργάνωσης, στη φιλοξενία των τιµωµένων προσωπικοτήτων, στο επικοινωνιακό υλικό, στο 
αθλητικό και φαρµακευτικό υλικό και στα έπαθλα των αγώνων. 
 
Ως το 1997, η χρηµατοδότηση της διοργάνωσης γινόταν από το ∆ήµο, µέσω ενός αθλητικού 
σωµατείου της πόλης, για λόγους κυρίως φορολογικούς, ενώ από το 1998 οργανωτικά και οικονοµικά 
ο θεσµός λειτουργεί στο πλαίσιο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτισµού και Άθλησης Νεολαίας 
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Καβάλας (∆.Ε.Π.Α.ΝΕ.Κ.). Τα τελευταία 4 χρόνια, 4 από τους πτυχιούχους Φ.Α. που συµµετέχουν ως 
προπονητές αµείβονται από τα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού. 
 
Αποτελέσµατα - Συζήτηση  
 
Τα ευεργετικά αποτελέσµατα του πρωταθλήµατος µίνι µπάσκετ των δηµοτικών σχολείων του ∆ήµου 
Καβάλας είναι ορατά σε κάθε επίπεδο: 1) περίπου 800 παιδιά κάθε χρόνο γυµνάζονται µέσα από τις 
προπονήσεις και τους αγώνες της διοργάνωσης, 2) δίνεται η δυνατότητα να συµµετέχουν και τα 
κορίτσια σε µία οµαδική αγωνιστική εκδήλωση, 3) αγωνιστικά το άθληµα διέγραψε ανοδική πορεία 
στην πόλη και 1 από τις 4 οµάδες της έφτασε να αγωνίζεται στην Α2 Εθνική κατηγορία, 4) αρκετοί 
Καβαλιώτες αθλητές που συµµετείχαν στο µίνι µπάσκετ αγωνίζονται τώρα σε οµάδες Εθνικών 
κατηγοριών, ενώ 2 από αυτούς, οι Μ. Νικολαΐδης και Σ. Σκορτσιανίτης, αγωνίζονται στην Α1 
κατηγορία και είναι οι πρώτοι καλαθοσφαιριστές της πόλης που χρίστηκαν διεθνείς µε τις Εθνικές 
οµάδες των εφήβων και παίδων αντίστοιχα, 5) µε δεδοµένη την ανεργία που πλήττει τον κλάδο των 
πτυχιούχων της Φ.Α. η αµοιβή όσων εργάζονται στο µίνι µπάσκετ, αποτελεί ένα σχετικά 
ικανοποιητικό βοήθηµα (µερικοί από αυτούς, δείχνοντας τις ικανότητές τους στο θεσµό, εργάστηκαν 
αργότερα σε τοπικές οµάδες), 6) προκειµένου τα σχολεία τους να ετοιµασθούν καλύτερα για το 
επόµενο πρωτάθληµα κάποιοι σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων προσλαµβάνουν µε δικά τους έξοδα 
γυµναστές από την αρχή της σχολικής χρονιάς.  
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑ∆ΥΤΗ 

 
Μπούρου, Μ. & Γκέσιου, Α.  
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ΑΠΘ 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η αναφορά στις κυριότερες µεθόδους ελέγχου (τεστ) που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της προπονητικής πορείας και επίδοσης ενός καταδύτη, η οποία 
επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: α) την τεχνική του κατάρτιση (κινητικές δεξιότητες, γωνία 
απογείωσης από το βατήρα, είσοδο στο νερό, κλπ.) β) τις φυσικές του ικανότητες (δύναµη, ευλυγισία, 
ταχύτητα, αντοχή, κλπ.) και γ) τις ψυχικές και πνευµατικές του ικανότητες (θέληση, 
αποφασιστικότητα, ευστροφία, αντίληψη, ευχέρεια επικοινωνίας, κλπ.). Οι τιµές των παραγόντων 
αυτών παρακολουθούνται µε διάφορες µεθόδους ελέγχου (τεστ) και καταγράφονται οι διακυµάνσεις 
τους. Με τη διαδικασία του ελέγχου και της αξιολόγησης ο προπονητής µπορεί να βελτιώσει τις 
µεθόδους προπόνησης του καταδύτη. Για το σκοπό αυτό απαραίτητα είναι: α) η τήρηση αρχείων µε τη 
µορφή ατοµικής καρτέλας του καταδύτη (αποτελέσµατα και βαθµολογίες των διάφορων τεστ) και β) 
τα κατάλληλη µέσα για την ανάλυση της τεχνικής (κάµερες, βίντεο, κλπ.). Απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την εφαρµογή οποιουδήποτε ελέγχου είναι η καλή σχέση µεταξύ προπονητή και αθλητή, η καλή 
επιστηµονική κατάρτιση του προπονητή και η δυνατότητα επικοινωνίας / συνεργασίας µε ειδικευµένο 
προσωπικό (π.χ., για εργαστηριακούς ελέγχους). Συµπερασµατικά θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο 
έλεγχος και η αξιολόγηση ενός αθλητή πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του πλάνου 
προπόνησης.   
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GOALBALL: ΕΝΑ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ  

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 
 
Ανάστος, A. 
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής 

 
Το 1946 στην Αυστρία σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να παίζεται ένα οµαδικό παιχνίδι µε στόχο την 
ψυχοσωµατική αποκατάσταση των ατόµων που είχαν προβλήµατα όρασης λόγω του πολέµου. Έτσι 
γεννήθηκε το goalball, το µοναδικό οµαδικό παιχνίδι που είναι ειδικά σχεδιασµένο (και όχι 
προσαρµοσµένο) για άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Από το 1976 είναι ενταγµένο στο πρόγραµµα 
των Παραολυµπιακών Αγώνων.  
 
Το γήπεδο έχει διαστάσεις 9 Χ 18 µέτρα και είναι χωρισµένο σε 3 ίσα µέρη για κάθε οµάδα: α) τη 
ζώνη της οµάδας, β) τη ζώνη προσγείωσης της µπάλας και γ) την ουδέτερη ζώνη.   
 
Οι εστίες έχουν διαστάσεις 9 Χ 1,3 µέτρα και η διαγράµµιση της ζώνης της οµάδος είναι ανάγλυφη, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσανατολισµού των παικτών. Κάθε οµάδα έχει 3 παίκτες και 3 
αναπληρωµατικούς. Η διάταξη των παικτών είναι 1 στο κέντρο και µπροστά και οι 2 αριστερά και 
δεξιά, λίγο πιο πίσω από τον κεντρικό, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού µεταξύ τους.  
 
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να πετάξουν οι παίκτες τη µπάλα µε τα χέρια µε τρόπον ώστε αυτή να 
κυλήσει µε δύναµη στην απέναντι εστία µε στόχο την επίτευξη τέρµατος. Η µπάλα έχει διάµετρο 76 
εκ. και βάρος 1.250 γρ. Φέρει στο εσωτερικό της κουδουνάκια για να γίνετε αντιληπτή από τους 
παίκτες, ώστε να κινούνται προς αυτή.  
 
Στο παιχνίδι έχουν δικαίωµα να παίξουν και οι 3 κατηγορίες τυφλών (Β1, Β2, Β3), αφού έχουν 
καλυµµένα τα µάτια τους µε οπτικά σκίαστρα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι θεατές, οι 
προπονητές και οι αναπληρωµατικοί παίκτες πρέπει να κάνουν απόλυτη ησυχία. Μπορούν να 
χειροκροτούν µόνον όταν µια οµάδα πετυχαίνει τέρµα.  
 
Υπάρχουν πολλοί κανονισµοί καθορισµένοι από τη διεθνή οµοσπονδία αθληµάτων για τυφλούς που 
διέπουν το παιχνίδι και το κάνουν ενδιαφέρον και θεαµατικό για θεατές και παίκτες. Η διάρκεια του 
παιχνιδιού είναι 2 δεκάλεπτα. Ο χρόνος σταµατάει όταν η µπάλα είναι εκτός γηπέδου. Η µπάλα πρέπει 
να έχει τη πρώτη της επαφή µε τη ζώνη της οµάδος, ή τη ζώνη προσγείωσής της και να κυλά όταν 
περνά τη γραµµή του κέντρου. Υπάρχει ένα πλήθος από ατοµικές και οµαδικές ποινές, στις οποίες 
παραχωρείται πέναλτι, ή γίνεται αλλαγής κατοχής της µπάλας.  
 
Το goalball στην Ελλάδα 
 
Στην Ελλάδα, ο Σύλλογος Τυφλών «Ήφαιστος», µε τη βοήθεια του ∆ήµου Αγίου Παύλου 
Θεσσαλονίκης και µεγάλου αριθµού εθελοντών, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2001 αγωνιστικό τµήµα 
goalball. Οι προπονήσεις γίνονται 2 φορές την εβδοµάδα στο κλειστό γυµναστήριο του ∆ήµου. Το 
επίπεδο των παικτών είναι αρκετά ικανοποιητικό και αυτό το οποίο πλέον έχει άµεση προτεραιότητα 
είναι οι συναντήσεις µε άλλες οµάδες σε διεθνές επίπεδο ώστε να γίνει µια προετοιµασία µε στόχο 
τους Παραολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Η διάθεση, η αγωνιστικότητα και ο στόχος που έχουν 
βάλει οι αθλητές αυτοί είναι τα κίνητρά τους για να πετύχουν. Η µεγάλη συµµετοχή εθελοντών (απλοί 
δηµότες, καθηγητές φυσικής αγωγής, φοιτητές των ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης που κάνουν πρακτική 
εξάσκηση στο goalball, κ.ά.) εξασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες προπόνησης. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ  

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
 
Ξουργιάς, Ι., Μαυρίδης, Θ. & Χαραλαµπίδου, Σ.                                                           
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ΠΘ 
 

Εισαγωγή 
 
Η µάθηση είναι µία πολύπλοκη ψυχοφυσιολογική λειτουργία του ανθρώπου που ενεργοποιείται από 
ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες και αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
(Μαρκαντώνης, 1978). Πρόκειται για ένα φαινόµενο που διέπει και ρυθµίζει µε καθοριστικό τρόπο τις 
µελλοντικές εκδηλώσεις συµπεριφοράς του. Αναπόσπαστο κοµµάτι της µάθησης είναι και η 
αξιολόγησή της. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση χρησιµοποιεί στοιχεία από άλλους επιστηµονικούς 
χώρους, όπως είναι οι κοινωνικές επιστήµες, η στατιστική, η ψυχολογία, κλπ. Ουσιαστικά, η 
εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι µία διαδικασία που προσπαθεί να προσδιορίσει το βαθµό υλοποίησης 
των στόχων ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος, ενός µαθήµατος, µίας διδακτικής µεθόδου, µίας 
επίδοσης (σε δεξιότητα, ή άλλο θεµατικό αντικείµενο).  
 
Στα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων (Τ∆Α)1, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού άρχισε 
να αναπτύσσεται µόλις τα τελευταία χρόνια και είναι σε σηµαντικό βαθµό συνδεδεµένη µε την 
απόδοση των δόκιµων στα διάφορα µαθήµατα, τα οποία είναι τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά 
(π.χ., αυτοάµυνα). Οι εκπαιδευτικοί (συνήθως στελέχη της αστυνοµίας) καλούνται να µεταφέρουν τις 
γνώσεις τους σε κάποιο γνωστικό αντικείµενο στον υποψήφιο αστυνοµικό και να τις αξιολογήσουν. 
Σε εξειδικευµένα πρακτικά αντικείµενα είναι απαραίτητος και ο έλεγχος το κατά πόσο ο δόκιµος έχει 
κατανοήσει αυτά που έχει διδαχθεί, αλλά και είναι σε θέση να διατηρήσει τη γνώση αυτή. Από τη 
περιγραφή µπορεί να διαφανεί ότι η καθυστέρηση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού 
που εργάζεται στη συγκεκριµένη επιστηµονική θέση οφείλεται στις δυσκολίες και διαφοροποιήσεις 
που υπάρχουν. ∆υσκολίες που έχουν να κάνουν τόσο µε το διαφορετικό βαθµό δυσκολίας που 
φαίνεται να έχουν τα ποικίλα διδακτικά αντικείµενα, όσο και µε τη δυνατότητα κατανόησης από τους 
«µαθητικούς» πληθυσµούς.  
 
Σε πολλές περιπτώσεις, η επιρροή του σχολικού εκπαιδευτικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τις συγκεκριµένες κατευθύνσεις που επιβάλλει, δίνει την 
προηγούµενη εµπειρία ή µη, που βοηθάει ή δυσκολεύει  το δόκιµο αστυφύλακα να ανταποκριθεί στα 
νέα γνωστικά αντικείµενα. Αντίθετα, η απουσία επαφής µε τα φαινόµενα αυτά στη τάξη δίνει µεγάλο 
βαθµό δυσκολίας στην κατανόησή τους. Ο τύπος της αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται 
συνήθως από το περιβάλλον, το οποίο µπορεί να είναι η τάξη, ένα εργαστήριο µετρήσεων (µε διάφορα 
θεµατικά αντικείµενα), µία αίθουσα µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το σκοπευτήριο κ.ά.. Η 
ποικιλοµορφία αυτή τροποποιεί τόσο τον τρόπο διδασκαλίας όσο και τον τρόπο αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού προσωπικού. Αξιολόγηση που θα λαµβάνει υπόψη τα παραπάνω είναι αναγκαία για το 
σχεδιασµό και την εφαρµογή διδακτικών προσεγγίσεων µε βάση τη σωστή οικοδόµηση της γνώσης, 
για την προϋπηρεσιακή και ενδοϋπηρεσιακή µόρφωση των εκπαιδευτικών, µε κυρίαρχο στόχο την 
αποφυγή του κινδύνου µετάδοσης λανθασµένων αντιλήψεων στους δόκιµους αστυφύλακες που θα 
επηρεάσουν την επαγγελµατική τους απόδοση.  
 

Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης  
 
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού που διδάσκει στα Τ∆Α θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί από το ίδιο το εκπαιδευτικό προσωπικό και από τους υποψήφιους αστυνοµικούς 
(Aleamoni, 1986). Ένας τρόπος αξιολόγησης του προγράµµατος του διδάσκοντα, της 
αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας του, της σωστής χρήσης εποπτικών µέσων και γενικά της 
µεταφοράς γνώσεων θα µπορούσε να είναι από συνάδελφους εκπαιδευτικούς. Για να πραγµατοποιηθεί 

                                                 
11 Στην Ελλάδα λειτουργούν 7 τµήµατα εκπαίδευσης αστυφυλάκων, όπου η φοίτηση είναι διετούς διάρκειας. 
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µία τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει τα µεγέθη που προαναφέρθηκαν να είναι µετρήσιµα, ο τρόπος 
ελέγχου να έχει υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα και να γίνεται δυνατή η εξαγωγή συµπερασµάτων 
µέσα από αυτή τη διαδικασία. Η ύπαρξη ποικίλων θεµατικών αντικειµένων στo µάθηµα της φυσικής 
αγωγής οδηγεί και στην ανάγκη διαφοροποίησης των µορφών ελέγχου και αξιολόγησης που 
εφαρµόζονται (Καµπίτσης κ.ά., 1990).  
 
Η πιο προσιτή µέθοδος είναι µάλλον η αξιολόγηση που γίνεται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος από 
άλλον εκπαιδευτικό. Συνήθως γίνεται µία φορά κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο από έµπειρους καθηγητές 
ανώτερης βαθµίδας και εµπειρίας του ίδιου Ιδρύµατος, ή άλλου συναφούς. Η συστηµατική 
παρατήρηση του µαθήµατος µπορεί να δώσει σηµαντικές πληροφορίες για τη σχέση του διδάσκοντα 
µε τους ασκούµενους. Παρόµοια µορφή αξιολόγησης είναι και η αλληλο-αξιολόγηση από 
συνάδελφους εκπαιδευτικούς (Barber &  Klein, 1983; Elliot & Chidley, 1985). Στη συγκεκριµένη 
µέθοδο εξετάζονται προσεκτικά συγκεκριµένα στοιχεία της διδασκαλίας και υπάρχει σαφής µείωση 
του άγχους που έχουν οι υπό αξιολόγηση καθηγητές.  
 
Η βαθµολογία των δόκιµων αστυφυλάκων µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα ελέγχου της 
προσφερόµενης γνώσης του διδάσκοντα και οι έρευνες έχουν δώσει υψηλά ποσοστά εγκυρότητας, 
αλλά υπάρχει πρόβληµα στο βαθµό αξιοπιστίας (Darling-Hammond et. al., 1983). Μάλιστα, σε 
ανώτατα πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα έχουν κατασκευαστεί νόρµες όπου τα σκορ των φοιτητών (της 
τάξης, του τµήµατος, ή του εκπαιδευτικού συστήµατος που εφαρµόζεται) κατατάσσονται σε 
κατηγορίες, που έχουν υψηλή συσχέτιση µε τον τρόπο µεταφοράς γνώσεων  (Woolever, 1985). Με 
δεδοµένο ότι έχει τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώση είναι δυνατή και η αυτοαξιολόγηση του 
διδάσκοντα. Αυτή µπορεί να γίνει µε την καταγραφή του µαθήµατος σε βιντεοταινία και σε 
συνδυασµό µε άλλες παρατηρήσεις που έχει ο εκπαιδευτικός να πραγµατοποιήσει την 
αυτοαξιολόγησή του. Η µέθοδος αυτή είναι απαραίτητο να χρησιµοποιεί δεδοµένα και από κάποια 
άλλη µορφή αξιολόγησης, ώστε να λαµβάνεται µία ποικιλία στα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο 
διδάσκοντας (Darling-Hammond, 1983).  
 
Άλλη µέθοδος είναι η αξιολόγηση του διδάσκοντα εκπαιδευτικού από τους µαθητές (δόκιµους 
αστυφύλακες), όπου παρατηρούνται τα εξής (Barrett, 1986): 
� Οι υποψήφιοι αστυφύλακες αποτελούν το  γνωστικό περιβάλλον που απευθύνεται και κατευθύνει 

τη διδασκαλία του ο εκπαιδευτικός, εποµένως µπορούν άµεσα να εκτιµήσουν την παρεχόµενη 
προσφορά γνώσης. 

� Τα παρεχόµενα µέσα διδασκαλίας και η αποτελεσµατικότητα της χρήση τους µπορεί άµεσα να 
ελεγχθεί από το δόκιµο. 

� Η ανατροφοδότηση των πληροφοριών που παίρνει ο εκπαιδευτικός από τους δόκιµους τον 
βοηθάει στην αυτοαξιολόγησή του και τη βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας σπουδών. 

� Η διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στον εκπαιδευτή και τους δόκιµους βοηθάει στη 
βελτίωση της  µαθησιακής λειτουργίας που υπάρχει. 

 
Στον αντίποδα, υπάρχουν έρευνες που υπογραµµίζουν τις δυσκολίες εφαρµογής του συγκεκριµένου 
τρόπου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού (Barrett, 1986) και αναφέρουν τα παρακάτω: 
� Έλλειψη εµπειρίας και αντίστοιχων γνώσεων από τους δόκιµους. 
� Υποκειµενικότητα στην εκτίµηση παραγόντων, που εξαρτάται από τη βαθµολογία στο αντίστοιχο 

µάθηµα, το επίπεδο δυσκολίας, τον περιβάλλοντα χώρο και άλλους παράγοντες που συνεκτιµώνται 
από τους δόκιµους (χιούµορ, ακρίβεια στην ώρα που ξεκινάει και τελειώνει η διδακτική ώρα, 
τρόπος έκφρασης και χρήσης της γλώσσας, κλπ.). 

� Λανθασµένη επιρροή από το γενικό κλίµα που επικρατεί στην τάξη από το σύνολο των δόκιµων για 
το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό / µάθηµα, εξωτερική εµφάνιση, τρόπο επικοινωνίας του διδάσκοντα 
εκτός µαθήµατος, κλπ.   

� Απουσία αξιόπιστων τρόπων αξιολόγησης είτε λόγω αντικειµενικότητας, είτε λόγω εγκυρότητας, ή 
επειδή τα διαφορετικά είδη µαθηµάτων δυσκολεύουν την ύπαρξη ελέγχου και αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών. 
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� Τέλος, διάφοροι άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες όπως φόβος και άγχος για το αποτέλεσµα της 
αξιολόγησης (Passer, 1983), αδιαφορία για τους στόχους της αξιολόγησης, τάση για παρερµήνευση 
του τρόπου ελέγχου λόγω µη σωστής ενηµέρωσης, κλπ. 

 
Από τα παραπάνω διαφαίνεται η δυσκολία επιλογής της κατάλληλης µεθόδου για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού στα Τ∆Α, από την οποία θα προκύψει αναθεώρηση των συµπερασµάτων, 
των θεωριών και των πρακτικών εφαρµογών που ακολουθούνται σήµερα στο συγκεκριµένο 
εκπαιδευτικό χώρο.  
 

Αποτελέσµατα, στοιχεία, κριτήρια αξιολόγησης 
 
Σε διαχρονικές έρευνες που έχουν γίνει σε εκπαιδευτικό προσωπικό Ιδρυµάτων ανώτερης και ανώτατης 
εκπαίδευσης έγινε συστηµατική καταγραφή των στοιχείων που θεωρούνται σηµαντικά για τη 
διδασκαλία. Πρόκειται για το Cheffers Adaptation of the Flanders Interaction Analysis System (Cheffers 
et.al., 1978), οι σηµαντικότερες παράµετροι του οποίου είναι: 
� Προφορική συµβολή καθηγητή (παρακίνηση, οργάνωση διδασκαλίας, κλπ.).  
� Μη προφορική συνεισφορά καθηγητή (ενθουσιασµός, αντίληψη, κλπ.). 
� Συνολική συµβολή καθηγητή. 
� Προφορική συµβολή διδασκόµενου (ερωτήσεις). 
� Μη προφορική συνεισφορά διδασκόµενου (εργασίες, τεστ, κλπ.). 
� Συνολική προσφορά διδασκόµενου. 
� Κλίµα τµήµατος (ηρεµία, ησυχία, προσοχή, κλπ.). 
� ∆οµή τµήµατος (κατά οµάδες / άτοµα). 
� Συνοχή τµήµατος (ηλικία, φύλο, καταγωγή, δεξιότητες, εµπειρίες, κλπ.).  
� Περιβάλλοντας χώρος τµήµατος και ύπαρξη βοηθητικών εποπτικών µέσων. 
� Τρόπος εµφάνισης θεµατικών ενοτήτων από το διδάσκοντα. 
� Προφορικές ερωτήσεις διδάσκοντα. 
� Χρήση βοηθητικών εποπτικών µέσων. 
� Σύνολο αποδοχής του διδάσκοντα από τους µαθητές. 
� Προφορικές εισηγήσεις των διδασκόµενων (µε υποδείξεις του διδάσκοντα). 
� Ο διδάσκων ως παιδαγωγός (ποµπός) και η κατάρτισή του. 
� Οι διδασκόµενοι ως ακροατήριο (δέκτης).  
� Η αλληλεπίδραση διδάσκοντα και διδασκόµενου. 

 
Υπάρχουν διάφορες έρευνες που προσδιόρισαν τα ποσοστά που συµµετέχουν οι παραπάνω 
µεταβλητές στη διδασκαλία θεµάτων στους διάφορους τοµείς της εκπαίδευσης. Μάλιστα, 
διαφορετικές έρευνες της επιστηµονικής οµάδας που συνέταξε τα παραπάνω κριτήρια κατέληξαν στο 
συµπέρασµα ότι η διαφοροποίηση του θεµατικού αντικειµένου επηρεάζει αντίστοιχα σε µικρό ή 
µεγάλο βαθµό τα κριτήρια αυτά. 

 
Συζήτηση - Συµπεράσµατα 
 
Φαίνεται ότι η ύπαρξη πολλών διαφαινόµενων κριτηρίων στοιχείων µπορεί να συνεισφέρει καλύτερα 
στην εξήγηση και πρόβλεψη του τελικού αποτελέσµατος της µαθησιακής διαδικασίας. Το πρόβληµα 
της αξιολόγησης είναι πολυσύνθετο, όπως είναι και η κατάσταση στο σύνολό της. Επίσης, η 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου, έστω και αν δεν φαίνεται να 
εµπεριέχονται στις λειτουργίες µάθησης (µισθολόγιο, ωράριο εργασίας, χρόνια υπηρεσίας, εµπειρία 
διδασκαλίας, κλπ.). Για να γνωρίσει κάποιος  το σύστηµα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα πρέπει 
να µελετήσει τις επιδράσεις των στοιχείων που την αποτελούν, ή την επηρεάζουν. 
 
Εποµένως, η αξιολόγηση πρέπει να νοείται ως σύστηµα που αποτελείται από ένα σύνολο δυναµικών 
στοιχείων µε σταθερή αλληλεπίδραση και που αποβλέπει στην πραγµάτωση διάφορων σκοπών 
(αντικειµενικοί στόχοι ανά θεµατική ενότητα) µέσω πολλαπλών παρεµβάσεων. Πρόκειται για πολλές 
µεταβλητές (καθηγητές, δόκιµοι αστυφύλακες, τρόποι διδασκαλίας, κλπ.) µε αντίστοιχες διαστάσεις 
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και ο καθηγητής αποτελεί τον κεντρικό άξονα ανάµεσα σε αυτές τις µεταβλητές. Ο καθηγητής 
περιορίζεται από συγκεκριµένα προγράµµατα και κανονισµούς στα οποία είναι ο φορέας. Αντίθετα, οι 
διδασκόµενοι έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό και ανάλογα προσδιορίζουν τις 
αντιλήψεις του και θέτουν κριτήρια αξιολόγησης. Κατ’ ανάγκη, λοιπόν, η αξιολόγηση απαιτεί 
αναζήτηση πληροφοριών για όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, σε όλη την εξέλιξή της και για το 
σύνολο των προσώπων που παίρνουν µέρος σε αυτή.  
 
Η ανάλυση των αλληλοεπιδράσεων στο επίπεδο του τµήµατος µε καταγραφή της συµπεριφοράς τόσο 
του διδάσκοντα, όσο και του διδασκόµενου µπορεί να οδηγήσει στην περιγραφή της λειτουργίας της 
διδασκαλίας. Βέβαια, τα αποτελέσµατα της έρευνας αφορούν στο συγκεκριµένο δείγµα που 
χρησιµοποιήθηκε και τις µεταβλητές που υπήρχαν κατά τη διάρκεια των µετρήσεων. Όµως, µε ένα 
ιεραρχηµένο ερωτηµατολόγιο, µε ποικίλες κατηγορίες ερωτήσεων, που θα αναφέρονται σε µη 
προφορικές αλληλεπιδράσεις, σε γλωσσικά δεδοµένα, ή απόκτηση νέων δεξιοτήτων και λαµβάνοντας 
υπόψη τις αντιδράσεις των συµµετεχόντων (µε συνεντεύξεις, ή παρατήρηση) υπάρχει η δυνατότητα 
να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των ενεργειών του διδάσκοντα. Σε αυτό το στάδιο 
αξιολόγησης θα πρέπει να συνεκτιµηθεί και η απόδοση των δόκιµων αστυφυλάκων στο συγκεκριµένο 
µάθηµα είτε µε πρακτικά τεστ, είτε µε γραπτές εργασίες, είτε προφορικά. Τα στοιχεία που θα 
συλλεχθούν από την αξιολόγηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα από τον ίδιο µε 
ανατροφοδότηση, ή σε σχέση µε τους ιεραρχικά ανώτερούς του να αποκτήσει µία συνείδηση του 
εαυτού του µε το να δέχεται µία αντανάκλαση αυτού που είναι ως διδάσκων. Έτσι, θα εκτιµήσει την 
επάρκεια της προσφοράς του σε σχέση µε τους επιδιωκόµενους στόχους.  
 
Η επιµόρφωση των καθηγητών ώστε να γνωρίσουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες, 
µεθόδους και τεχνολογίες και να µάθουν να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα αντικείµενα σπουδής 
και τους µαθητευόµενους φαίνεται να είναι µονόδροµος. Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται αναγκαίο να 
δηµιουργηθεί και συγκεκριµένη οµάδα στελεχών (ανά σχολή εκπαίδευσης) που θα έχουν την 
ικανότητα και τη δυνατότητα να αξιολογούν το εκπαιδευτικό έργο στο σύνολό του, αλλά και 
µεµονωµένα ανά θεµατικό αντικείµενο διδασκαλίας των δόκιµων αστυφυλάκων. Τα αποτελέσµατα 
αυτής της αξιολόγησης θα συλλέγονται και θα σταθµίζονται, έτσι ώστε το πρόγραµµα εκπαίδευσης 
και οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι διδασκαλίας των εκπαιδευτών να αναπροσαρµόζεται ανά 2 χρόνια 
περίπου, µε βάση τα ερευνητικά δεδοµένα που θα έχουν συλλεχθεί. 
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