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Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda,gr 

 

 
Επίτιμη Επιτροπή 

Κόλλια, Μ. Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

Τζιτζικώστας, Α.  Περιφερειάρχης 

Συναδινός, Ι.  Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού 

Πατουλίδου, Π.  Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

Καμαρινός, Ι.  Αντιδήμαρχος Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 

Μήτκας, Π.  Πρύτανης ΑΠΘ 

Κέλλης, Σ.  Κοσμήτορας ΣΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Χριστούλας, Κ.  Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ  

 

Οργανωτική Επιτροπή 

Τζέτζης, Γ.  Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Γκανάτσιος, Γ.  Διευθυντής Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 

Αλεξανδρής, Κ. Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Δασκαλάκης, Σ. Διευθυντής Φ.Α. Υπουργείου Παιδείας 

Ρουσσέτη, Μ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού,  

Δήμου Αμ/κήπων - Μενεμένης 

Γαργαλιάνος, Δ.  Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

Δράκου, Α. Διδάσκουσα ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Τάχης, Σ. Διδάκτορας ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

Μπουζίκας, Γ. Διευθυντής Αθλητισμού – Πολιτισμού, Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 

Τύμη, Τ.  Προϊσταμένη Τμήματος Αθλητικής Ανάπτυξης Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 

Μπαλάσκα, Π. Προϊσταμένη Τμήματος Αθλητικών Χώρων, Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 

Γιαννουχίδου, Σ. Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Δήμου Κορδελιού - 

Ευόσμου 

Κοτσιαμπαίδου, Π. Προϊσταμένη Τμήματος Καθαριότητας, Σχεδιασμού, Εποπτείας & Αποκομιδής  

  Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών, Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου  

Καρατζέτζου, Ζ. Ειδική Συνεργάτης Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 

Γκουντενούδη, Δ. Γραμματεία Συνεδρίου    

 

Επιστημονική Επιτροπή 

 

Αλεξανδρής, Κ. Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ  

Αυθίνος, Ι. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ 

Γαργαλιάνος, Δ. Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

Γλυνιά, Ε. Διδάσκουσα, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Δράκου, Α.  Διδάσκουσα, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Θεοδωράκης, Ν. Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ / Σέρρες 

Κουθούρης, Χ. Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΠΘ 

Κουστέλιος, Α.  Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΠΘ 

Κώστα, Γ. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

Τζέτζης, Γ. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ 

Ματσούκα, Ου. Επίκουρος Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

Τσίτσκαρη, Έ. Επίκουρος Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

Παπαδημητρίου, Δ.  Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τριγώνης, Ι.  ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ 

 

 

Επιμέλεια πρακτικών: Δημήτρης Γαργαλιάνος 

   Αμαλία Δράκου
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Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda,gr 

Χαιρετισμός συντονιστή του Συνεδρίου 

 

Αγαπητοί φίλοι / συνάδελφοι 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 16
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής 

Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο 

πολιτιστικό κέντρο Ευόσμου, στις 20-22 Νοεμβρίου 2015. Οργανώθηκαν 9 στρογγυλές τράπεζες, 

παρουσιάσθηκαν 20 επιστημονικές εργασίες και  συμμετείχαν 250 σύνεδροι από την Ελλάδα, την 

Κύπρο και άλλες χώρες. Μεταξύ άλλων, το συνέδριο είχε ως στόχο την μέσα από την 

αλληλεπίδραση των σύνεδρων παρουσίαση των νέων διεθνών δεδομένων για την οργάνωση και 

διοίκηση του αθλητισμού και την ανάδειξη καλών πρακτικών στο χώρο.  

 

Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε τον τίτλο του συνεδρίου «Στρατηγικές Ανάπτυξης & Καλές 

Πρακτικές στη Διοίκηση του Αθλητισμού & της Αναψυχής», θέλουμε  να τονίσουμε ότι, αν 

πράγματι επιθυμούμε να αλλάξουμε το μοντέλο διοίκησης των αθλητικών οργανισμών και των 

υπηρεσιών στη χώρα μας, πρέπει να δημιουργήσουμε ευέλικτες διοικητικές δομές με σύγχρονους 

όρους οργάνωσης και διοίκησης, στελεχωμένες με εξειδικευμένα αθλητικά στελέχη, συνεχή 

εκπαίδευση, χάραξη στρατηγικής με αναπτυξιακούς προσανατολισμούς, με έλεγχο και 

αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαφανείς και αντικειμενικές διαδικασίες, αλλά, πάνω 

από όλα, χρειάζεται πολιτική βούληση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Με λίγα λόγια, απαιτείται 

να δημιουργηθεί κατάλληλη φιλοσοφία και να αναπτυχθεί οργάνωση που θα στηρίζεται στις 

επιστημονικές αρχές του αθλητικού μάνατζμεντ.  

 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, την 

Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τους  χορηγούς 

επικοινωνίας Metropolis, Metro Sport και Nova Sport, το Υπουργείο Εσωτερικών και την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που το έθεσαν υπό την αιγίδα τους, καθώς και όλους όσοι 

συνέβαλαν στην οργάνωση και υλοποίησή του.  

 

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους εθελοντές φοιτητές που προσέφεραν με ενθουσιασμό τις 

υπηρεσίες τους. 

 

Για το Δ.Σ. 

 

Γιώργος Γκανάτσιος 
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Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda,gr 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Ενότητα 1: ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 

1 Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Κυριακίδης, Ν., Αλεξανδρής, Κ., & Δούκα, Σ.  

 

 

6 

2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

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

 

 

10 

3 Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕ ΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ 

Καραγιώργος, Θ. & Αλεξανδρής, Κ. 

 

 

 

14 

4 ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Περίληψη) 

Δαλάκης, Α., Κώστα, Γ., Υφαντίδου, Γ. & Τζέτζης, Γ. 

 

 

 

19 

5 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ OUSEBURN VALLEY ΣΤΟ NEWCASTLE: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

(Περίληψη) 

Καραμπέρη, Μ. Ε. 

 

 

 

21 

6 ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΑΘΛΗΜΑ “RUN & OUT” ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015   

ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (επαγγελματική εργασία) 

Μερτζιανίδης, Μ. & Παπαγεωργίου, Π. 

 

 

 

22 

 

Ενότητα 2: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

  

7 ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 
Κωνσταντινίδης, Κ. 

 

 

 

24 

8 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καράτζιου, Μ., Κουθούρης, Χ., Κέλλη, Ε., & Ζαφειρούδη, Α. 

 

 

 

28 

9 Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Κέλλη, Ε. & Κουθούρης, Χ. 

 

 

 

32 

10 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:  

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  (Περίληψη) 

Μποζίνης Α. 

 

 

36 
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11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΕ (Περίληψη) 

Τσέκερη, Π., Κωνσταντινάκος, Π., & Κυπραίος, Γ. 

 

 

 

37 

12 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (επαγγελματική εργασία)  

Παπαδόπουλος, Α.  

 

 

38 

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ  

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ HARVARD ΚΑΙ ΤΟΥ MIT 

(επαγγελματική εργασία) 

Ψιμόπουλος, Κ.  

 

 

 

39 

 

Ενότητα 3: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

14 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ – SPONSORING (ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 

Ψωμά, Β. 

 

 

40 

15 Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ 

ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ 

Τσορδιά, Χ. & Παπαδημητρίου, Δ. 

 

 

45 

16 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ  

Ανδρουλάκης Γ., & Καρολίδης, Γ. 

 

 

 

49 

17 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ: ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Ανδρουλάκης, Γ. & Καρολίδης, Γ. 

 

 

 

54 

18 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  

ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (επαγγελματική εργασία) 

Κοκκίνη, Β. 

 

 

59 

19 «SPORT PROFILE»: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(επαγγελματική εργασία) 

Σούτος, Κ. & Πανούσης, Κ. 

 

 

 

63 
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1
η
 Ενότητα: «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

 

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 

ΩΣ ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Κυριακίδης, Ν., Αλεξανδρής, Κ., & Δούκα, Σ.  

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ  

 

Περίληψη 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται στην Ελλάδα μία συνεχής αύξηση του ενδιαφέροντος για 

την εκμάθηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών και την ενασχόληση με αυτούς όχι μόνο 

Ελλήνων, αλλά και ατόμων από άλλες χώρες. Αξιοποιώντας αυτό το ενδιαφέρον πολλοί 

δάσκαλοι προχώρησαν στη διοργάνωση σεμιναρίων με σκοπό να προσελκύσουν Έλληνες, αλλά 

και ξένους στην εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών.  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση των παραγόντων που 

συνθέτουν την έννοια των κινήτρων συμμετοχής αλλοεθνών σε σεμινάρια εκμάθησης ελληνικών 

παραδοσιακών χορών που διοργανώνονται στην Ελλάδα. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

πραγματοποιήθηκε προσδιορίστηκαν οι έννοιες του ελληνικού παραδοσιακού χορού και της 

παράδοσης, του τουρισμού και πιο συγκεκριμένα του πολιτιστικού τουρισμού και, τέλος, της 

παρακίνησης και των κινήτρων. 

 

Οι συμμετέχοντες ήταν αποκλειστικά και μόνον αλλοεθνείς που έχουν ταξιδέψει τουλάχιστον μία 

φορά στην Ελλάδα με σκοπό τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο εκμάθησης ελληνικών 

παραδοσιακών χορών, με διδάσκοντες γηγενείς χοροδιδασκάλους. Κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας τα άτομα αυτά καλούνταν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις του 

οποίου συνέθεταν τέσσερις βασικές κατηγορίες παραγόντων με στόχο τη διερεύνηση των 

κινήτρων συμμετοχής στα εν λόγω σεμινάρια. Η βαρύτητα που δόθηκε στον κάθε έναν 

παράγοντα συμβάλει στη διαμόρφωση των αντικειμενικών κινήτρων που οδηγούν τους 

αλλοεθνείς στη συμμετοχή τους σε σεμινάρια εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών. 

 

Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με τον Stebbins (1995) ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος 

τουρισμού που αφορά στην αναζήτηση και τη συμμετοχή σε βαθιές πολιτιστικές εμπειρίες είτε 

αισθητικές, συναισθηματικές, είτε ψυχολογικές. Η Gali-Espelt (2012) προσθέτει ότι ως 

πολιτιστικός τουρισμός εννοείται η μετακίνηση των τουριστών σε πολιτιστικά αξιοθέατα, σε 

διαφορετικά μέρη από τον συνήθη τόπο κατοικίας τους, προκειμένου να αποκομίσουν 

πολιτιστικές πληροφορίες και γνώσεις, ικανοποιώντας την πολιτιστική τους ανάγκη. 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον όχι μόνο από Έλληνες, αλλά και 

από αλλοεθνείς για τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και την ενασχόληση με αυτούς. 

Λόγω αυτού η διοργάνωση σεμιναρίων τόσο στη Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό με σκοπό την 

εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών γνωρίζει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλη άνθηση. 

Οι τελευταίες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αναφέρουν περιπτώσεις ατόμων που παίρνουν 

μέρος σε τέτοιου είδους σεμινάρια χορού για περισσότερα από 20 χρόνια (Filippou et al., 2009, 
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Filippou et al., 2010). Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν και από την παρούσα έρευνα, όσον 

αφορά τα έτη συμμετοχής σε σεμινάρια παραδοσιακών χορών. Σύμφωνα με τον Φιλίππου και 

τους συνεργάτες του (2009) αυτά τα σεμινάρια είναι αποτέλεσμα της αξιοποίησης των 

παραδοσιακών χορών από το λαογραφικό κίνημα. Εκτός από την πολιτιστική τους σημασία, τα 

σεμινάρια αυτά συμβάλλουν στην προσέλκυση ανθρώπων από διάφορα μέρη του κόσμου και 

στην προβολή της Ελλάδας πέρα από τον τουριστικό κλάδο. Συνεπώς, η έρευνα που σχετίζεται 

με τη διερεύνηση των κινήτρων και της συμπεριφοράς σε τέτοιου είδους διοργανώσεις είναι 

σημαντική. 

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές θεωρίες που αναφέρονται στη σχέση των κινήτρων με τη 

συμπεριφορά. Μία από τις πιο εφαρμοσμένες στον τομέα της αναψυχής είναι η Θεωρία του 

Αυτοπροσδιορισμού (Deci & Ryan, 2000) όπου η παρακίνηση ταξινομείται σε 3 κατηγορίες: α) 

Εσωτερική, που αναφέρεται στην συμμετοχή σε μία δραστηριότητα όχι λόγω του κινήτρου της 

υλικής αμοιβής από αυτήν, αλλά για τη αποκόμιση της χαράς και της ικανοποίησης, β) 

Εξωτερική, που αναφέρεται στην ύπαρξη εξωτερικών αμοιβών για το άτομο από τη συμμετοχή 

στη δραστηριότητα, για παράδειγμα την κοινωνική αναγνώριση, τη θετική κριτική από τον 

κοινωνικό περίγυρο, κλπ., και γ) Απουσία κινήτρου, που αναφέρεται στην έλλειψη της 

παρακίνησης για συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. 

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει και να αξιολογήσει τους παράγοντες που 

συνθέτουν την έννοια των κινήτρων συμμετοχής των τουριστών σε σεμινάρια εκμάθησης 

ελληνικών παραδοσιακών χορών που διοργανώνονται στην Ελλάδα. 

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν ενενήντα τέσσερις (Ν=94) αλλοεθνείς που έχουν συμμετάσχει 

έστω και ένα χρόνο / μία φορά σε σεμινάριο εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών στην 

Ελλάδα. 

 

Όργανο συλλογής δεδομένων: Ως εργαλείο για τη διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Manfredo, Driver, & Tarrant (1996) προσαρμοσμένο 

στο περιεχόμενο της έρευνας, σε δύο γλώσσες, την Αγγλική και τη Γερμανική, το οποίο 

περιλάμβανε δύο μέρη: το πρώτο μέρος διερευνούσε τα δημογραφικά στοιχεία και το δεύτερο 

αντλούσε πληροφορίες για τα κίνητρα συμμετοχής με απαντήσεις δοσμένες σε 5βάθμια κλίμακα 

Likert, όπου «1 = καθόλου» και «5 = πάρα πολύ». Με την εννοιολογική κατηγοριοποίηση των 

ερωτήσεων προέκυψαν τέσσερις (4) παράγοντες: Ενδιαφέρον για την ελληνική κουλτούρα (4 

ερωτήματα), Βελτίωση δεξιοτήτων (5 ερωτήματα), Κοινωνικές σχέσεις (5 ερωτήματα) και 

Τουρισμός (5 ερωτήματα). 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ανώνυμα και εθελοντικά το 

ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή, από το Μάρτιο 2015 έως τον Ιούνιο 2015. 

 

Στατιστική ανάλυση: Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος ΙBM 

SPSS Statistics 22. Έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας (reliability) μέσω του ελέγχου της εσωτερικής 

συνοχής (Cronbach a). 
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Αποτελέσματα  

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας των δημογραφικών στοιχείων προέκυψε ότι το 21,3% ήταν 

άνδρες και το 78,7% γυναίκες, ηλικίας από 25 έως 65+ χρόνων. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν άτομα 56-65 χρόνων. Η πλειοψηφία του δείγματος 

αποτελούνταν από Αμερικάνους των Ηνωμένων Πολιτειών (25,5%), αμέσως μετά ακολουθούσαν 

οι Γερμανοί (19,1%) και χαμηλότερα ποσοστά καταλάμβαναν Βραζιλιάνοι (7,4%), Ελβετοί 

(6,4%) και Ιταλοί, Ισραηλινοί, Αυστριακοί και Βρετανοί (4,3%). Κατηγοριοποιώντας τις χώρες 

καταγωγής των συμμετεχόντων το μεγαλύτερο ποσοστό κατείχαν οι Ευρωπαίοι (51%), 

ακολουθούσαν οι Βορειοαμερικάνοι (33%), οι Νοτιοαμερικάνοι (8%) και οι Ασιάτες και οι 

κάτοικοι της Ανταρκτικής (4%). Τέλος, το 48,8% παρακολουθούν τέτοια σεμινάρια για 

περισσότερα από 9 χρόνια, 24,5% συμμετέχουν για 1 έως 3 χρόνια και με μικρή διαφορά αυτοί 

που συμμετέχουν 4 έως 6 και 7 έως 9 χρόνια. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αξιοπιστίας 

για την παρακίνηση των συμμετεχόντων σε σεμινάρια εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών 

χορών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1: Περιγραφική στατιστική και ανάλυση αξιοπιστίας των παραγόντων. 

 

Παράγοντας Μ.Ο. Τ.Α. Cronbach’s a 

Ενδιαφέρον για την ελληνική κουλτούρα 4,38 ,64 ,724 

Βελτίωση δεξιοτήτων 4,27 ,98 ,790 

Κοινωνικές σχέσεις 3,97 ,92 ,900 

Τουρισμός 3,66 1,57 ,741 

 

Διαπιστώνεται ότι ο παράγοντας «ενδιαφέρον για την ελληνική κουλτούρα» βιώνεται με 

περισσότερη ένταση, καθώς τα άτομα που συμμετέχουν σε σεμινάρια ελληνικών παραδοσιακών 

χορών ενδιαφέρονται περισσότερο για επαφή και γνωριμία με τη μουσική, το χορό, την ιστορία 

και τον πολιτισμό της χώρας. Ο παράγοντας «βελτίωση δεξιοτήτων» σημείωσε τη δεύτερη 

μεγαλύτερη τιμή, δείχνοντας ότι η διάθεση των συμμετεχόντων να βελτιώσουν το χορευτικό τους 

επίπεδο και τις χορευτικές τους δεξιότητες μαθαίνοντας νέους χορούς είναι υψηλή. Την τρίτη 

θέση στους παράγοντες συμμετοχής των αλλοεθνών σε σεμινάρια ελληνικών παραδοσιακών 

χορών κατέχουν οι «κοινωνικές σχέσεις». 

 

Για να επιβεβαιωθεί τη εσωτερική συνοχή των παραγόντων πραγματοποιήθηκε ανάλυση της 

αξιοπιστίας τους και βρέθηκε ότι ο δείκτης Cronbach’s a κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η 

υψηλότερη τιμή σημειώθηκε στον παράγοντα «κοινωνικές σχέσεις» (a=,900) ενώ η χαμηλότερη 

τιμή στη διάσταση «ενδιαφέρον για την ελληνική κουλτούρα» (a=,724).  

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά στο δείγμα παρατηρήθηκε μία αξιοσημείωτη διαφορά 

μεταξύ ανδρών και γυναικών, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, αφού τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό αποτελεί τάση οι άνδρες να μην συμμετέχουν σε χορευτικές δραστηριότητες. Η 

δυτική άποψη είναι ότι ο χορός ταιριάζει καλύτερα στη γυναίκα και όχι στον άνδρα, κάτι όμως 

που δεν βρίσκει εφαρμογή στον παραδοσιακό χορό, όπου ως πρότυπο προβάλλεται ο άνδρας 

χορευτής. Σημαντικό εύρημα αποτελεί και η ηλικία των περισσότερων συμμετεχόντων, η οποία 

κυμαίνονταν μεταξύ 56 και 65 χρόνια. Αυτό φανερώνει τη διάθεση ανθρώπων τέτοιων ηλικιών 

για τουρισμό και εκμάθηση στοιχείων της Ελληνικής κουλτούρας.  
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Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα εσωτερικά κίνητρα επηρεάζουν τη συμμέτοχη των 

αλλοεθνών σε σεμινάρια εκμάθησης παραδοσιακών χορών, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει τη 

θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού (Deci & Ryan, 2000). Το εύρημα ότι οι παράγοντες των 

εσωτερικών κινήτρων έχουν λάβει υψηλούς μέσους όρους είναι ενθαρρυντικό, καθώς η 

διατήρηση της συμπεριφοράς επιτυγχάνεται μόνο μέσω της εσωτερικής παρακίνησης. Συνεπώς, 

οι έχοντες εσωτερική παρακίνηση θα συνεχίζουν να λαμβάνουν μέρος σε τέτοιου είδους 

σεμινάρια. Η υψηλή τιμή στον παράγοντα του ενδιαφέροντος για την ελληνική κουλτούρα, 

καθώς και στη βελτίωση των δεξιοτήτων φανερώνει τη διάθεση των τουριστών να βιώσουν την 

επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό και την παράδοση είτε μέσω της μουσικής, της ιστορίας και 

της επαφής με τους ίδιους τους Έλληνες, είτε μέσω της εκμάθησης και βελτίωσης των 

ικανοτήτων τους στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 

 

Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός είναι μια δραστηριότητα που επιδέχεται πολύπλευρες 

προσεγγίσεις και προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα άτομα που ασχολούνται με την εκμάθησή του. 

Αντιμετωπίζεται ως μία ευκαιρία γνωριμίας και επαφής των ανθρώπων με έναν άλλον πολιτισμό, 

καθώς και ως μία ευκαιρία για βελτίωση και ανάπτυξη των χορευτικών τους δεξιοτήτων. Ο χορός 

στην παρούσα έρευνα είναι ένα εκπαιδευτικό κίνητρο για συμμετοχή σε τουριστικές 

δραστηριότητες μέσω της εμπλοκής των συμμετεχόντων στην ελληνική κουλτούρα και τον 

πολιτισμό. Σε παρόμοιες έρευνες (Filippou et al., 2009; Filippou et al., 2010) έχει βρεθεί ότι το 

ενδιαφέρον για την ελληνική κουλτούρα αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο προσέλκυσης 

αλλοεθνών σε σεμινάρια εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών. Απόρροια όλων αυτών 

είναι ότι ο φολκλορισμός και ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελούν την κύρια αιτία για την οποία 

οι άνθρωποι ταξιδεύουν ανά τον κόσμο προκειμένου να έρθουν σε επαφή με ξένες κουλτούρες 

και πολιτισμούς, μέσω του παραδοσιακού χορού και της μουσικής. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 

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

Τμήμα Επιστήμης Φυσική Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 

 

Περίληψη 

 

O σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να γίνει η καταγραφή του προφίλ και η διερεύνηση της 

τυπολογίας των αθλητικών τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο. Το δείγμα της έρευνας 

αποτέλεσαν 779 αθλητικοί τουρίστες. Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson 

& Yiannakis (2002) που μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Υφαντίδου, Κώστα & 

Μιχαλοπούλου (2007). Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση, τεστ αξιοπιστίας, παραγοντική 

ανάλυση κύριων συνιστωσών και 2-way Anova. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό ήταν Έλληνες, άνδρες, ανύπαντροι, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πλήρους 

απασχόλησης και ετήσιο εισόδημα 20.000-60.000 ευρώ. Στην ανάλυση αξιοπιστίας της 

τυπολογίας του αθλητικού τουρίστα παρουσιάστηκε υψηλός ο δείκτης Cronbach a. Τη 

μεγαλύτερη προτίμηση είχαν η  ποδηλασία και το μπιτς βόλεϊ. Αποκαλύφθηκαν 10 τουριστικοί 

ρόλοι που αντιπροσωπεύουν το 66.76% της συνολικής διακύμανσης. Επίσης κατά την 

διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της ηλικίας και του φύλου σε σχέση με τους 10 τουριστικούς 

ρόλους ξεχωριστά, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν σε τρεις ρόλους: σε αυτόν 

του Εραστή του ήλιου σε σχέση με το φύλο, στον Αναζητητή σε σχέση με την ηλικία και τέλος 

στον Ανθρωπολόγο σε σχέση με το φύλο.  

 

Λέξεις κλειδιά: Αθλητικός τουρισμός, τυπολογία τουριστών, Κυπριακός τουρισμός. 

 

Εισαγωγή 

 

Ο τουρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην παγκόσμια οικονομία. Όλο και 

περισσότερα κράτη βασίζουν την οικονομία τους στον τουρισμό. Λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης και του κλίματός της, η Κύπρος μετά το 1960 καθιερώθηκε ως ένα από τα κυριότερα 

τουριστικά κέντρα της Μεσογείου, μέσα από μια ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη. Ο τομέας του 

αθλητικού τουρισμού παρουσιάζει επίσης μία σημαντική βάση προβολής της Κύπρου στο 

εξωτερικό με χαμηλό συγκριτικά κόστος, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους 

οικονομικής ύφεσης που μαστίζει πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις. Η περαιτέρω ανάπτυξη και 

συντήρηση της υποδομής είναι επιθυμητή και είναι σημαντικό να τύχει στήριξης από τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 

(ΚΟΤ) στοχεύει στην: α) αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη στήριξη έργων υποδομής. 

Επιδιώκεται η λειτουργία του σχεδίου κινήτρων για έργα εμπλουτισμού τη προγραμματική 

περίοδο 2014 -2020, στο οποίο εντάσσονται έργα αθλητικού τουρισμού ως επιλέξιμες δράσεις. 

Επίσης επιδιώκεται η λειτουργία toy Σχεδίου Deminimis για την αγορά εξοπλισμού και 

συμπληρωματικής υποδομής, β) περαιτέρω προσέλκυση αξιόλογων διεθνών εκδηλώσεων, 

στοχεύοντας στην καθιέρωση μεγάλων δημοφιλών διοργανώσεων σε ετήσια βάση, με έμφαση 

στην εκτός αιχμής περίοδο, γ) συνέχιση της πολιτικής φιλοξενίας αθλητικών ομάδων για 

προετοιμασία στην Κύπρο τη χειμερινή περίοδο με διετή ισχύ για καλύτερο προγραμματισμό, δ) 

ενίσχυση συνεργασιών με εθνικούς και διεθνείς φορείς του αθλητισμού, καθώς επίσης και με 

Οργανισμούς Τουρισμού, ε) στοχευόμενες ενέργειες προβολής.  
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Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού στην Κύπρο 2014-2020, ο ΚΟΤ 

υποστηρίζει ότι ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο τμήμα αγοράς με μεγάλες 

προοπτικές ανάπτυξης και σημαντική αγοραστική δύναμη. Συμβάλλει ιδιαίτερα στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας, κυρίως σε ότι αφορά στην αγωνιστική πτυχή, 

με την προετοιμασία ξένων ομάδων και αθλητών στην Κύπρο.  

 

Σύμφωνα με τους Stadeven και Deknop (1999) τα χαρακτηριστικά Αθλητικού Τουρίστα (Α.Τ.) 

είναι: α) ενεργητική & παθητική ανάμειξη με αθλητική δραστηριότητα, β) συμμετοχή σε τυχαία 

ή οργανωμένη δραστηριότητα, γ) εμπειρίες για μη εμπορικούς ή επαγγελματικούς λόγους και δ) 

ταξίδια αναψυχής μακριά από το σπίτι και την εργασία.  O Epitropoulos et al., (2003) όρισαν τον 

αθλητικό τουρισμό ως την εμπειρία να ταξιδεύει κανείς για να συμμετάσχει ή να 

παρακολουθήσει ένα αθλητικό γεγονός ή δραστηριότητα και ο πρωταρχικός λόγος που παρακινεί 

κάποιον να ταξιδεύει για να αποκτήσει μία τουριστική εμπειρία είτε για επαγγελματικούς λόγους, 

είτε για λόγους ευχαρίστησης είναι το ίδιο το αθλητικό γεγονός ή η αθλητική δραστηριότητα.  

 

Στο πλαίσιο της γενικότερης κατηγοριοποίησης των τουριστών έγιναν πολλές προσπάθειες για τη 

διερεύνηση των τύπων των αθλητικών τουριστών. Σύμφωνα με τους Kurtzman και Zauhar 

(2002), η ραγδαία αύξηση του αθλητικού τουρισμού τις τελευταίες δύο δεκαετίες οφείλεται: α) 

στη μεγάλη δημοσιότητα των διεθνών και εθνικών αθλητικών γεγονότων, όπως είναι οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, β) στους εκπροσώπους των 

χωρών, που αρχίζουν και βλέπουν την αξία του αθλητισμού τόσο από οικονομικής άποψης 

καθώς, όσο και για τις διεθνείς σχέσεις, γ) στην ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας αθλητικών 

δραστηριοτήτων κατά την διάρκεια όλου του χρόνου και δ) στην ύπαρξη μίας ευρύτερης 

κατανόησης για τα οφέλη σε θέματα υγείας που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της ενεργής 

συμμετοχής σε πολλά αθλήματα. Η αξιόλογη προσπάθεια των Gibson και Yiannakis (2002) 

εντόπισε 15 τουριστικούς ρόλοι / συμπεριφορές: 1) εραστής του ήλιου, 2) αναζητητής δράσης, 3) 

ανθρωπολόγος, 4) αρχαιολόγος, 5) οργανωμένος μαζικός τουρίστας, 6) αναζητητής συγκίνησης, 

7) εξερευνητής, 8) κοσμοπολίτης, 9) αναζητητής, 10) ανεξάρτητος μαζικός τουρίστας, 11) 

υψηλής κατηγορίας τουρίστας, 12) περιπλανώμενος, 13) φυγάς από την πραγματικότητα Ι και ΙΙ, 

14) ενεργός αθλητικός τουρίστας και 15) εκπαιδευτικός τουρίστας. Η Υφαντίδου με τους 

συνεργάτες της επιβεβαίωσε τους ρόλους αυτούς και στον ελληνικό χώρο (Yfantidou, Matsouka, 

Costa, & Michalopoulou, 2010). 

 

Σκοπός 

 

O σκοπός της παρούσας έρευνα ήταν να γίνει η καταγραφή του προφίλ και να διερευνηθεί η 

τυπολογία των αθλητικών τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο.  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 779 αθλητικοί τουρίστες (54.9% άνδρες, 45.1% γυναίκες).  

 

Όργανο μέτρησης: Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο TRPS των Gibson &Yiannakis (2002), 

το οποίο χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιογραφία ως έγκυρο και αξιόπιστο. Το ερωτηματολόγιο 

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

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Για την υλοποίηση της έρευνας τα ερωτηματολόγια 

απαντήθηκαν πριν ή μετά από τον αγώνα ή την προπόνηση.  
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Στατιστική ανάλυση: Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε περιγραφική ανάλυση, τεστ 

αξιοπιστίας, παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστωσών και 2-wayAnova. 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν Έλληνες (15.8%) (Ν=113), 

άνδρες (54.9%) (Ν=422), ελεύθεροι (47%) (Ν=354), απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(45.7%) (Ν=346), πλήρους απασχόλησης (67.6%) (Ν=513) και ετήσιο εισόδημα 20.000-60.000 

ευρώ (45%) (Ν=326). Στην ανάλυση αξιοπιστίας της τυπολογίας του αθλητικού τουρίστα 

παρουσιάστηκε υψηλός ο δείκτης Cronbach a (a=.826). Όσον αφορά στις αθλητικές 

δραστηριότητες που προτιμούν να κάνουν στο πλαίσιο των διακοπών τους το μεγαλύτερο 

ποσοστό δήλωσε την ποδηλασία και το μπιτς βόλεϊ. Κατά την παραγοντική ανάλυση κύριων 

συνιστωσών αποκαλύφθηκαν 10 τουριστικοί ρόλοι που αντιπροσωπεύουν το 66.76% της 

συνολικής διακύμανσης. Επίσης, κατά τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της ηλικίας και του 

φύλου σε σχέση με τους 10 τουριστικούς ρόλους ξεχωριστά, στατιστικά σημαντικές διαφορές 

παρουσιάστηκαν σε τρεις ρόλους: α) του Εραστή του ήλιου σε σχέση με το φύλο, β) του 

Αναζητητή σε σχέση με την ηλικία και γ) του Ανθρωπολόγου σε σχέση με το φύλο.  

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα  

 

Ένας από τους πρώτους παράγοντες διαμόρφωσης της τουριστικής τάσης – συμπεριφοράς είναι 

το φύλο. Οι προσδοκίες των 2 φύλων επηρεάζουν όλους τους τομείς της ζωής τους, όπως και την 

επιλογή των δραστηριοτήτων αναψυχής, γι’ αυτό και η σχετική έρευνα παρουσιάζει διαφορές 

μεταξύ ανδρών και γυναικών (Wearing & Wearing, 1996). Οι Kay και Jackson (1991) έδειξαν ότι 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία χαρακτήρισα «κοινωνικά και δομικά εμπόδια», είχαν 

σημαντική σχέση με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες άθλησης. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες ήταν άνδρες φανερώνει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέλκυση γυναικών 

σε αυτά τα δρώμενα. Οι περισσότεροι αθλητικοί τουρίστες ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και είχαν 

πλήρη επαγγελματική απασχόληση, ευρήματα τα οποία συμφωνούν με αυτά των Υφαντίδου, 

Κώστα, Μιχαλοπούλου και Τριγώνη (2007), Gibson και Yannakis (1994) και Attle (1996).  

 

Οι Alexandris και Carroll (2000) παρατήρησαν ότι αυτοί που δε συμμετείχαν ιδιαίτερα στην 

αθλητική αναψυχή ήταν άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την ηλικία, το 

φύλο και την οικογενειακή τους κατάσταση. Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι πιο ισχυρός 

παράγοντας πρόβλεψης της συμμετοχής στις περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες. Υπήρξε 

σημαντική τάση για συμμετοχή στα αυξημένα επίπεδα εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ο Torkildsen 

(1992) υποστηρίζει ότι ο τύπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης σχετίζονταν σημαντικά με τη 

συμμετοχή, εύρημα με το οποίο συμφωνεί και ο Papageorgiou (1989). Είναι πολύ σημαντικό οι 

διοργανωτές αθλητικών γεγονότων να γνωρίζουν την τυπολογία των τουριστών, έτσι ώστε να 

μπορούν να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους και να προσπαθήσουν να τις ικανοποιήσουν. Η 

βιομηχανία του τουρισμού αυξάνεται συνέχεια και κατά συνέπεια ο τουρισμός μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα κάθε περιοχής και μπορεί να ωφελήσει 

οποιονδήποτε εμπλέκεται με αυτόν. 
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Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕ ΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ 

 

Καραγιώργος, Θ. & Αλεξανδρής, Κ.  

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ 

 

Περίληψη  

 

Ο αθλητικός τουρισμός είναι μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού, η 

οποία μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη: α) των τοπικών κοινωνιών β) των 

πόλεων και γ) των κρατών (Cohlan & Filo, 2013). Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του 

ρόλου της ανάμειξης των συμμετεχόντων με το ορεινό τρέξιμο και της «προσωπικότητας» των 

διοργανώσεων ως προς την πρόθεση των συμμετεχόντων για επανάληψη συμμετοχής. Δείγμα της 

έρευνας αποτέλεσαν 100 (Ν=100) Έλληνες ορεινοί μαραθωνοδρόμοι, άνδρες και γυναίκες, που 

συμμετείχαν σε δύο υπαίθριες αθλητικές  διοργανώσεις. Το όργανο μέτρησης των εννοιών και 

των παραγόντων τους δημιουργήθηκε από μία μείξη άλλων ερωτηματολογίων μέτρησης των 

ίδιων εννοιών, προσαρμοσμένο ειδικά στις ανάγκες της έρευνας και στην επωνυμία των δύο 

διοργανώσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν θετική συσχέτιση ανάμεσα στους δύο 

εξεταζόμενους παράγοντες. Επίσης, οι συμμετέχοντες σημείωσαν υψηλή ανάμειξη με τη 

δραστηριότητα αφού το ορεινό τρέξιμο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή των δρομέων. 

Ακόμη, η «προσωπικότητα» της διοργάνωσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση θετικής 

πρόθεσης για επανάληψη της συμμετοχής. Συνολικά, σημειώθηκε αυξητική τάση συμμετοχής σε 

παρόμοιες μελλοντικές διοργανώσεις και αναδείχθηκε η ανάγκη για σχεδιασμό και οργάνωση 

αθλητικών διοργανώσεων με έντονη «προσωπικότητα» και διεθνή «ταυτότητα» που να 

αποτελούν πόλο έλξης για τους δρομείς.  

 

Εισαγωγή 

 

Ο αθλητικός τουρισμός είναι μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες ειδικές μορφές τουρισμού 

παγκοσμίως, οι οποία μπορεί να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη: α) τοπικών κοινωνιών, 

β) πόλεων και γ) κρατών (Cohlan & Filo, 2013). Αυξητικές τάσεις ανάπτυξης ως ειδική μορφή 

αθλητικού τουρισμού διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα έχουν οι υπαίθριες αθλητικές διοργανώσεις 

διαφόρων αθλημάτων (π.χ., ορεινοί μαραθώνιοι). Πιο συγκεκριμένα, στην Ευρώπη, οι άνθρωποι 

που συμμετέχουν σε μαραθώνιους ανέρχονται στα 50 εκατομμύρια ευρώ και η οικονομική 

δραστηριότητα, ανέρχεται σχεδόν στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ (Scheerder & Beeveld, 2015). 

Σχετικά με τον αθλητικό τουρισμό στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία ώστε 

να παρουσιαστεί το μέγεθος της αγοράς και οι προοπτικές ανάπτυξής της (Alexandris, 

Kouthouris & Girgolas, 2007).  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του ρόλου της ανάμειξης με το ορεινό τρέξιμο 

και της «προσωπικότητας» των διοργανώσεων ως προς την πρόθεση για επανάληψη της 

συμμετοχής.   
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Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας   

 

Ανάμειξη με μία δραστηριότητα 

 

Σύμφωνα με τον Kyle και τους συνεργάτες του (2004b) η έννοια της ανάμειξης με μία 

δραστηριότητα αναψυχής δημιουργείται όταν οι στόχοι, οι αξίες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου 

συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας αναψυχής. Επίσης, οι McIntyre και 

Pigram (1992), στηριζόμενοι στο μοντέλο των Laurent και Kapferer (1985), όρισαν την ανάμειξη 

ως έννοια που αποτελείται από τρεις διαστάσεις: «Ελκυστικότητα», «Κεντρικότητα» και «Αυτό-

έκφραση». Ο προσδιορισμός της ανάμειξης ως έννοια τριών διαστάσεων είναι ο δημοφιλέστερος 

μεταξύ των ερευνητών στην αναψυχή και έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνών 

στην παγκόσμια βιβλιογραφία (Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2004a; Θεοδωράκης, 

Πανοπούλου & Βλαχόπουλος, 2007). 

 

«Προσωπικότητα» μίας Επωνυμίας 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές του μάρκετινγκ αύξησαν το ενδιαφέρον τους για να 

κατανοήσουν και να μετρήσουν τη συμβολική έννοια που έχει για τους καταναλωτές μία 

επώνυμη μάρκα (Aaker, 1997; Bettman, 1993). Η «προσωπικότητα» μιας επωνυμίας μπορεί να 

οριστεί ως «το σύνολο των ανθρώπινων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την επωνυμία» 

(Aaker, 1997, σ. 347). Αν και οι επώνυμες μάρκες (προϊόντα) είναι άψυχα αντικείμενα, οι 

καταναλωτές συχνά της θεωρούν πως έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά (Aaker, 1997; Plummer, 

1985). Η Aaker (1997) ανέπτυξε την «Kλίμακα Προσωπικότητας της Επωνυμίας» (Brand 

Personality Scale – BPS) με βάση τρεις πηγές: την ψυχολογία, τα στελέχη της αγοράς και 

πραγματοποιώντας μία ποιοτική έρευνα για τα χαρακτηριστικά της «προσωπικότητας» που 

σχετίζονται με έναν αριθμό από επώνυμες μάρκες. Το θεωρητικό πλαίσιο αποτελείται από πέντε 

διαστάσεις: «Ειλικρίνεια», «Ενθουσιασμό», «Επάρκεια», «Εκλέπτυνση» και «Ανθεκτικότητα».  

 

Μεθοδολογία 

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 100 (Ν=100) έλληνες ορεινοί μαραθωνοδρόμοι, άνδρες και 

γυναίκες, που συμμετείχαν σε δύο υπαίθριες αθλητικές διοργανώσεις. 

 

Όργανο μέτρησης: Το όργανο μέτρησης και καταγραφής των δεδομένων ήταν μία μίξη άλλων 

ερωτηματολογίων μέτρησης των ίδιων διαστάσεων, προσαρμοσμένο ειδικά στις ανάγκες της 

έρευνας και την Επωνυμία των διοργανώσεων, σε 7βάθμια κλίμακα Likert. Η μέτρηση της 

ανάμειξης, πραγματοποιήθηκε με το ερωτηματολόγιο των Kyle, Graefe, Manning και Bacon 

(2004a) μέσα από μία κλίμακα με τρείς διαστάσεις: «Έλξη», «Κεντρικότητα» και «Αυτο-

έκφραση». Η «Προσωπικότητα» μιας Επωνυμίας  έγινε με το ερωτηματολόγιο της Aaker (1997) 

μέσα από μια κλίμακα πέντε διαστάσεων: «Ενθουσιασμό», «Εκλέπτυνση», «Ανθεκτικότητα»,  

«Επάρκεια» και «Ειλικρίνεια». Η πρόθεση για επανάληψη της συμμετοχής μετρήθηκε με μία 

κλίμακα τεσσάρων ανοιχτών ερωτήσεων για το αν θα ήθελαν να συμμετέχουν την επόμενη 

χρονιά στη διοργάνωση και αν θα το πρότειναν σε φίλους που σχετίζονται με δραστηριότητες 

παρόμοιες να επισκεφτούν τον προορισμό. 

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Τα ερωτηματολόγια συλλέχτηκαν με δια ζώσης παρουσία του 

ερευνητή στις δύο διοργανώσεις. Οι επιλογή των συμμετεχόντων γινόταν με τυχαία σειρά και 

αφού ολοκλήρωναν την αθλητική τους προσπάθεια. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε 

εθελοντικά και ανώνυμα. 
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Στατιστική ανάλυση: Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS 20 και έγινε: α) περιγραφική στατιστική ανάλυση, β) έλεγχος αξιοπιστίας με 

τον δείκτη Cronbach a, γ) ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των δύο εννοιών, της ανάμειξης και της 

προσωπικότητας και δ) ανάλυση παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της επανάληψης της 

συμμετοχής. 

 

Αποτελέσματα 

 

Από τους 100 συμμετέχοντες οι 80 ήταν άνδρες και οι 20 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 32 

χρόνια. Σχετικά με το αν διανυκτερεύουν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης το 63% απάντησε 

θετικά, το 75% συνοδευόταν από τουλάχιστον 1 οικείο πρόσωπο και ο μέσος όρος εξόδων ανά 

συμμετέχοντα και στις δύο διοργανώσεις ήταν τα 150 ευρώ.  

 

Διαπιστώθηκε ότι όλοι οι παράγοντες είχαν υψηλούς μέσους όρους και υψηλό βαθμό εσωτερικής 

συνοχής. Πιο συγκεκριμένα, στο ερωτηματολόγιο της ανάμειξης με μία δραστηριότητα, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η «Έλξη» (Μ.Ο.=6,7 a=.83),   η «Κεντρικότητα» (Μ.Ο.=5,8 a=.89), 

και η «Αυτοέκφραση» (Μ.Ο.=6,1 a=.89) είχαν υψηλά σκορ. Επίσης,  στο ερωτηματολόγιο της 

«προσωπικότητας» της διοργάνωσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διαστάσεις  

«Ενθουσιασμός» (Μ.Ο.=6,6, a=.96), «Εκλέπτυνση» (Μ.Ο.=5,5, a=.85), «Ανθεκτικότητα» 

(Μ.Ο.=6,2, a=.87),  «Επάρκεια» (Μ.Ο.=6,0, a=.84) και «Ειλικρίνεια» (Μ.Ο.=6,1, a=.87), καθώς 

και η πρόθεση για επανάληψη της συμμετοχής (Μ.Ο.=6,2, a=.83) σημείωσαν υψηλά σκορ. 

 

Έγινε ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των δύο εννοιών, της ανάμειξης και της «προσωπικότητας» 

της διοργάνωσης, οι οποία κατέδειξε στατιστικά πολύ θετική συσχέτιση όλων των διαστάσεών 

τους. Η πιο δυνατή συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της «Έλξης» με την «Ειλικρίνεια» (R=.538, 

p<.001), ενώ η πιο αδύναμη βρέθηκε μεταξύ της «Κεντρικότητας» με την «Εκλέπτυνση» 

(R=.199, p<.05). 

 

Πρόβλεψη της πρόθεσης για συμμετοχή από την Ανάμειξη: Πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

παλινδρόμησης με στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο οι τρείς διαστάσεις της ανάμειξης 

συνεισφέρουν στην πρόβλεψη της ανάπτυξης θετικής πρόθεσης για επανάληψη της συμμετοχής. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική πρόβλεψη για την Πρόθεση (F=3,5, p<.05, 

R
2
=.11) από τους παράγοντες «Κεντρικότητα» (t=1,9, p<.05) και «Αυτό-έκφραση» (t=0,22, 

p<.05), ενώ ο παράγοντας «Έλξη» (t=-0,43, p<.07) δεν συνεισέφερε στατιστικά στην Πρόθεση. 

 

Πρόβλεψη της πρόθεσης για συμμετοχή από την «Προσωπικότητα» της διοργάνωσης: 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης με στόχο να διερευνηθεί κατά πόσο η συνολική 

ένταση της παρακίνησης συνεισφέρει στην πρόβλεψη θετικής πρόθεσης για επανάληψη της 

συμμετοχής. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική πρόβλεψη για την Πρόθεση 

(F=6,01, p<.05, R
2
=.23) μόνο από τη διάσταση «Ενθουσιασμός» (t=2,8, p<.05). Οι τέσσερεις 

παράγοντες «Εκλέπτυνση» (t=0,99, Beta=.10), «Ανθεκτικότητα» (t=1,34, Beta=.20), «Επάρκεια» 

(t=0,11, Beta=.03) και «Ειλικρίνεια» (t=0,26, Beta=.03) δεν συνεισέφεραν στατιστικά στην 

πρόβλεψη. 

 

Συζήτηση 

 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η «προσωπικότητα» μιας 

διοργάνωσης και η ανάμειξη με το ορεινό τρέξιμο μπορούν να προβλέψουν την επανάληψη της 
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συμμετοχής στη διοργάνωση, καθώς και να εξετασθεί εάν υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 

δύο εννοιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πολύ θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο 

εννοιών με δυνατότερη συσχέτιση ανάμεσα στους παράγοντες «Έλξη» και «Ειλικρίνεια». 

Σχετικά με την θετική πρόθεση για επανάληψη της συμμετοχής από την ανάμειξη ο παράγοντας 

«Κεντρικότητα» βιώθηκε εντονότερα, αφού πλέον φαίνεται ότι το ορεινό τρέξιμο διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο στην στάση ζωής των ατόμων. Όσον αφορά στην θετική πρόθεση για συμμετοχή 

από την «προσωπικότητα» της διοργάνωσης ο παράγοντας «Ενθουσιασμός» είχε καθοριστικό 

ρόλο, αφού μία αθλητική διοργάνωση σε έναν ελκυστικό προορισμό της ελληνικής επικράτειας 

που συνδυάζει ταξίδι και αθλητισμό προκαλεί ενθουσιασμό και επιθυμία για συμμετοχή. Όλα τα 

παραπάνω, επιβεβαίωσαν προηγούμενες μελέτες που έχουν γίνει σε παγκόσμιους ορεινούς 

τουριστικούς προορισμούς της Αμερικής (Kyle et al., 2003; 2004a) σχετικά με την θετική σχέση 

ανάμεσα στην ανάμειξη με μία δραστηριότητα, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν πολλά επίσημα 

στοιχεία για το ρόλο της «προσωπικότητας» μιας διοργάνωσης που συνεισφέρει στην θετική 

πρόθεση για επανάληψη της δράσης. 

 

Συμπεράσματα 

 

Συνολικά, φανερώθηκε ότι οι ορεινοί δρομείς είναι σε μεγάλο βαθμό αναμειγμένοι με τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθώς το ορεινό τρέξιμο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

καθημερινότητά τους, βιώνοντας όλα τα οφέλη από τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους δράσεις. 

Επίσης, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά σε τέτοιου 

είδους διοργανώσεις, πράγμα που καθιστά αναγκαία τη διεξοδική διερεύνηση από τη σκοπιά του 

μάρκετινγκ των διοργανωτών να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν αθλητικές 

διοργανώσεις με ισχυρή «προσωπικότητα» και διεθνή «ταυτότητα» χτίζοντας νέους επώνυμους 

τουριστικούς προορισμούς και ενισχύοντας τους ήδη υπάρχοντες. 
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ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ, 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

 

Δαλάκης, Α.,
1
 Κώστα, Γ.,

1
 Υφαντίδου, Γ.,

1
 & Τζέτζης, Γ.

2
 

1
 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 

2
 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΑΠΘ  

 

Περίληψη 

 

Σε περιοχές της χώρας όπου διοργανώνονται δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής τα τελευταία 

χρόνια ο τουρισμός είναι σε άνοδο. Τέτοιες περιοχές είναι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη 

με υψηλό αριθμό τουριστών που την επιλέγουν λόγω των παραπάνω διοργανώσεων. Σκοπός της 

εργασίας ήταν να μετρηθούν οι επιθυμίες των Ελλήνων και ξένων τουριστών για την επιλογή 

ενός συγκεκριμένου τόπου μέσα στις περιοχές αυτές, ο οποίος πληρούσε τα περισσότερα θετικά 

χαρακτηριστικά και, συνεπώς, ήταν περισσότερο επιλέξιμος.  

 

Οι τουρίστες/τριες συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο με 22 ερωτήσεις που αφορούσαν στη 

συνολική αντίληψή τους για τα προτερήματα της περιοχής που επέλεγαν. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 160 τουρίστες και τουρίστριες (86 άνδρες και 74 γυναίκες), το καλοκαίρι του 2015 

σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι προέρχονταν από πέντε 

χώρες (Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, Βουλγαρία και Πολωνία). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε 5βάθμια 

κλίμακα Likert.  

 

Τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης MANOVA έδειξαν ότι δεν υπήρξε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση για το φύλο των συμμετεχόντων-ουσών και για την χώρα προέλευσής 

τους σε καμία από τις 22 ερωτήσεις που αφορούσαν στην εκλαμβανόμενη ανταγωνιστικότητα 

των προορισμών δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

με Pillai Τrace test F(1,152)= 1,110, sig>,005 και μερικό η
2
= ,176. Μόνο μία ερώτηση εμφάνισε 

στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στο φύλο των συμμετεχόντων-ουσών και 8 

διαφορετικές ερωτήσεις όσον αφορά στην διαφορετική χώρα προέλευσης των τουριστών-τριών. 

Η ερώτηση 5 «Ευνοϊκός καιρός/κλίμα στον τόπο προορισμού» εμφάνισε τον υψηλότερο μέσο 

όρο για τους άντρες (4,502), ενώ για τις γυναίκες η ερώτηση 19 «Η σχέση ποιότητας – τιμής να 

είναι καλή για την συνολική ταξιδιωτική εμπειρία» (4,583). Τις χαμηλότερες τιμές οι άντρες τις 

είχαν στην ερώτηση 21 «Η συνολικά ευνοϊκή εικόνα που έχει ο τόπος προορισμού στην 

παγκόσμια κοινότητα» (4,036), ενώ οι γυναίκες στην ερώτηση 22 «Η συμμαχία/σύνδεση του 

τόπου προορισμού με μεσάζοντες στον τουριστικό τομέα (ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές 

εταιρίες, ξενοδοχειακές αλυσίδες, κ.λπ.» (4,054).  

 

Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μέρος μίας μεγάλης έρευνας που οι ερευνητές διεξάγουν στην 

περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην οποία μετρούνται αρκετές 

παράμετροι της εμπειρίας των τουριστών-τριών που επισκέπτονται την περιοχή. Η ανάλυση του 

συγκεκριμένου κομματιού της παρούσης έρευνας έδειξε ότι υπήρξαν μεμονωμένα αποτελέσματα 

όσον αφορά στην τελική επιλογή των τουριστών για την περιοχή στην οποία θα κάνουν την 

διαμονή τους και θα συμμετέχουν σε δράσεις υπαίθριας αναψυχής. Το παραπάνω αποτέλεσμα 

μπορεί να οφείλεται στην καλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη την 

περιφέρεια. Οι ερευνητές συνεχίζουν την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκειμένου να 

υπάρξουν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα. 
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Λέξεις κλειδιά: Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, τουρισμός, διαχείριση τόπων προορισμού. 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ OUSEBURN VALLEY ΣΤΟ NEWCASTLE 

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Καραμπέρη, Μ. Ε.  

University of Sunderland, UK 

 

Περίληψη 

 

Η αστική ανάπλαση συνδέεται με ανακαινίσεις και επενδύσεις που έχουν αντίκτυπο στην 

οικονομική, κοινωνική, φυσική και περιβαλλοντική κατάσταση περιοχών και επιτυγχάνεται μέσω 

βελτιώσεων που αφορούν αθλητικά γεγονότα, αξιοθέατα, επιχειρήσεις,  πολιτισμό και αναψυχή. 

Η εργασία αυτή  εστιάζει στη ανάπλαση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Ouseburn Valley, του 

Newcastle, στη Μεγάλη Βρετανία. Αναλύεται κυρίως το πως οι αθλητικές δραστηριότητες και οι 

εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπλασης συνέβαλλαν στην 

ανάπτυξη του  προφίλ και γενικότερα της ζωής της πόλης.  

 

Ως στόχοι της ανάπλασης αναφέρονται οι  αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 

παρέχονται και δημιουργούν μία καλή  διαχείριση του περιβάλλοντος μέσα και γύρω από τις 

αθλητικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ που πραγματοποιούνται. Επίσης, αναφέρονται οι 

επιπτώσεις της ανάπλασης στον τουρισμό, τη φιλοξενία και τις αθλητικές δραστηριότητες, το 

θετικό αντίκτυπο στο χώρο του τουρισμού και των αθλητικών γεγονότων και τα οφέλη που 

φέρνουν στην οικονομία της πόλης. Αναφέρονται ως παραδείγματα θετικής συμβολής των 

αναπλασθέντων περιοχών και μερικές άλλες πόλεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Για παράδειγμα, 

το Newcastle μεταμόρφωσε μία περιοχή του σε ένα εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο, με έμφαση 

στην ψυχαγωγία, όπως επίσης, η Γλασκόβη και το Λίβερπουλ έδωσαν περισσότερη  βάση στις 

αθλητικές δραστηριότητες και χρησιμοποιήθηκαν για να αντικατοπτρίσουν την αστική ανάπλαση 

και την καλή εικόνα των πόλεων.   

 

Συγκρίσεις και αποτελέσματα  συζητήθηκαν μεταξύ των προαναφερθέντων περιοχών και το 

συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι οι αθλητικές δραστηριότητες αναγνωρίζονται ως θετικές 

αλλαγές που απευθύνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ συμβάλλουν και στην προώθηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς στους πολίτες και τους τουρίστες. Αφού ανάπλαση σημαίνει 

αναγέννηση, ως εκ τούτου, υπονοείται πάντα μια θετική συμβολή στις πόλεις. Έτσι, ο 

πρωταρχικός στόχος της ανασυγκρότησης δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας εντελώς νέας 

αστικής ανάπλασης, αλλά αναφέρεται και σε μία πραγματική βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, 

καθώς επίσης και σε μία σαφή αποστολή να ανεβάσει το προφίλ των πόλεων στην υπόληψη των 

τουριστών. Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθούν στο μέλλον αστικές αναπλάσεις αποφεύγοντας 

τις δυσκολίες και τα παράπονα από τους κατοίκους της υπό ανάπλαση περιοχής θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους, μέσα από έρευνες και ερωτηματολόγια, καθώς και οι 

προτάσεις τους για ενδεχόμενες αλλαγές που θα μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην γενική 

εικόνα της πόλης στην οποία διαμένουν.  

 

Λέξεις κλειδιά: Αστική ανάπλαση, αθλητικές δραστηριότητες, τουρισμός, αναψυχή.   
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΑΘΛΗΜΑ “RUN & OUT” 

ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ:  

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015  ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

(επαγγελματική εργασία) 

 

Μερτζιανίδης, Μ.,
1
 & Παπαγεωργίου, Π.

2
 

1 
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, 10

ο
 Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων 

2 
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, 14

ο
 Δημοτικό Σχολείο Ν. Ηρακλείου, Αττικής 

 

Το “Run & Out” είναι ένα παιχνίδι-άθλημα, που δημιουργήθηκε το 2009 στο 10
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Ιωαννίνων, από τον Εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής κ. Μιχάλη Μερτζιανίδη, με την 

αρωγή των μαθητών του. Στο πλαίσιο της δράσης «Αριστεία & Καινοτομία στην Εκπαίδευση» 

του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, το “Run & Out” 

τιμήθηκε, το 2012, και εγκρίθηκε η διάδοσή του τόσο από το Υπουργείο Παιδείας, όσο και από 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Προτάθηκε για Ευρωπαϊκό Βραβείο Fair Play 2014 από τη Διεθνή 

Ένωση Αθλητικών Συντακτών Ευρώπης (AIPS Europe), η οποία ανέλαβε και χορηγός 

επικοινωνίας του, ώστε να εξαπλωθεί και εκτός Ελληνικών συνόρων, ενώ εδώ και λίγο καιρό 

υποστηρίζεται επίσημα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ελληνικού Τύπου (ΠΣΑΤ). Η 

δημοτικότητα και η επιτυχία του οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας ενός Εσωτερικού 

Πρωταθλήματος, αρχικά με τη συμμετοχή μόνο των μαθητών/τριών του 10
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Ιωαννίνων και αργότερα με τη συμμετοχή μαθητών/τριών και από άλλα σχολεία της 

πόλης. Τον Ιούνιο του 2015, για πρώτη φορά στην ιστορία αθλήματος, πραγματοποιήθηκε ένα 

Εξωτερικό Πρωτάθλημα με τη συμμετοχή σχολείων από άλλους νομούς.    

 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να επικοινωνήσει τη συμβολή του Εξωτερικού 

Πρωταθλήματος “Run & Out” στον αθλητικό (και όχι μόνο) τουρισμό των Ιωαννίνων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το Πρωτάθλημα αυτό ταξίδεψαν στα Ιωάννινα 64 παιδιά, 6 

Εκπαιδευτικοί και 17 γονείς ως συνοδοί. Από αυτούς, οι 54 συνδύασαν την επίσκεψή τους στην 

πόλη με μία τριήμερη διαμονή και περιήγηση σε αξιοθέατα ιστορικού κυρίως ενδιαφέροντος. 

Είναι κατανοητό, ότι από τη διοργάνωση προέκυψε μία έκτακτη εισροή εσόδων στην οικονομία 

των Ιωαννίνων. Αξίζει να τονισθεί ότι το Εξωτερικό Πρωτάθλημα οργανώθηκε με την 

εθελοντική προσφορά τεσσάρων Ε.Φ.Α. με στόχο τη Διασχολική Συνεργασία και τυχαία 

προέκυψε η συμβολή της τοπικής κοινωνίας των Ιωαννίνων.   

 

Το “Run & Out” αποτελεί ένα άριστο παιχνίδι συνοχής και δυναμικής της ομάδας, που συνδυάζει 

δεξιότητες διαφορετικών αθλημάτων και κατ’ επέκταση συμβάλλει στην ενίσχυση της φυσικής 

και συναισθηματικής ευεξίας των συμμετεχόντων σε αυτό. Προτείνεται το άθλημα αυτό: 

 Να συμπεριληφθεί στη διδακτέα ύλη της Φυσικής Αγωγής στην Α΄βάθμια & Β΄βάθμια 

Εκπαίδευση, δεδομένου ότι εκπληρώνει ένα μεγάλο μέρος των επιδιωκόμενων διδασκόμενων 

στόχων, όπως αυτοί ορίζονται στα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ. 

 Να αντιμετωπιστεί από τους αρμόδιους φορείς ως «αυτόνομο προϊόν» αθλητικού τουρισμού, 

έτσι ώστε να αποτελέσει ορόσημο της πόλης των Ιωαννίνων, που θα έλκει κάθε χρόνο παιδιά 

και ενήλικες από όλη την Ελλάδα (προς το παρόν), ενώ παράλληλα θα ενισχύεται η 

τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Ως διαφορετική και καινοτόμα, μία τέτοια προοπτική θα 

μπορούσε να ενισχύσει την Υποψηφιότητα των Ιωαννίνων ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης το 2021.  

 

Λέξεις κλειδιά: Run & Out, παιχνίδι, άθλημα, αθλητικός τουρισμός, ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ. 
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 Ενότητα: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

 

ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 

 

Κωνσταντινίδης, Κ. 

Loughborogh University, UK 

 

Εισαγωγή 
 

Η χιονοδρομία είναι μία από τις πιο παλιές αθλητικές δραστηριότητες, η οποία εδώ και πολλές 

δεκαετίες αποτελεί ένα σημαντικό τουριστικό προϊόν. Τα χιονοδρομικά κέντρα (X/K) αποτελούν 

το κέντρο μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται γύρω τους και συντηρείται 

από αυτά. Συνεπώς, η διαχείριση αυτών των εγκαταστάσεων είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για 

το ίδιο το κέντρο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται (Flagestad & Hope, 

2001). Στην Ελλάδα τα X/K εξυπηρετούν κυρίως εσωτερικούς επισκέπτες. Λόγω της 

οικονομικής κρίσης και του έντονου ανταγωνισμού από τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και 

της Ευρώπης η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η διατήρηση των επισκεπτών και η 

προσέλκυση νέων είναι επιτακτική ανάγκη (Alexandris, Dimitriadis & Kasiara, 2001). 

  

Σκοπός της έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) να αναγνωρίσει ποια χαρακτηριστικά της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών είναι κρίσιμα για τους επισκέπτες, β) να εξετάσει αν η σημαντικότητά 

τους έχει μεταβληθεί μέσα στο χρόνο σε σύγκριση με προηγούμενες έρευνες και γ) να συστήσει 

τρόπους και προτάσεις διαχείρισης που θα κάνουν τα ελληνικά X/K πιο ελκυστικά και 

ανταγωνιστικά. 

 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι μία έννοια που έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς 

ακαδημαϊκούς. Η ιδέα της ποιότητα των υπηρεσιών εμφανίστηκε λόγω του αυξανόμενου 

ανταγωνισμού και των αυξημένων και πολυδιάστατων προσδοκιών των καταναλωτών 

(Leonard & Sasser, 1982; Zeithaml, 1987). Η πλειονότητα των ερευνών γύρω από την ποιότητα 

των υπηρεσιών παρουσιάζει μία πελατοκεντρική προσέγγιση (Berry, Zeithaml  & Parasuraman, 

1985; Lewis & Booms, 1983; Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985), τονίζοντας ότι δεν 

υφίσταται υπηρεσία χωρίς τη συμμετοχή του καταναλωτή στην διαδικασία παράδοσης αυτής της 

υπηρεσίας (Sasser, Olsen, & Wyckoff, 1978; Parasuraman et al., 1985). 

 

Συνεπώς, το πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές την ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί τον 

καταλληλότερο δείκτη αξιολόγησης μίας υπηρεσίας (Parasuraman et al., 1985; Steenkamp, 

1990; Zeithaml, 1987). Η σπουδαιότητα της μέτρησης της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των 

υπηρεσιών είναι μεγάλη. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες πληροφορούνται για την απόδοσή τους, 

μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και, επομένως, να διαμορφώσουν την 

στρατηγική τους (Berry et al. 1985; Grönroos, 1984; Lewis, 1989). Είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι η ποιότητα των υπηρεσιών δεν είναι μόνο ουσιαστική για την επιτυχία μιας 



16
ο
 Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Εύοσμος, 20 – 22 Νοεμβρίου 2015 

25 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda,gr 

επιχείρησης, αλλά επηρεάζει καθοριστικά την ικανοποίηση του καταναλωτή, την πίστη του στην 

επιχείρηση και τη δημιουργία θετικής προφορικής μετάδοσης της εμπειρίας του (Barlas,  

Mantis & Koustelios, 2010; Bodet, 2008; 2012; Cronin & Taylor, 1992). 

 

Στις υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής η ποιότητα των υπηρεσιών δεν επηρεάζει μόνο τα 

παραπάνω στοιχεία, αλλά επιδρά σημαντικά στη λήψη αποφάσεων σε καταναλωτικό επίπεδο 

(Chelladurai & Chang, 2000; Murray & Howat, 2002) και καθορίζει το επίπεδο συμμετοχής των 

καταναλωτών σε μία δραστηριότητα αναψυχής (Bloemer, de  Ruyter, & Wetzels, 1999;  

Boulding, Karla, Staelin, & Zeithmal, 1993). Σε επίπεδο X/K, η επιλογή προορισμού εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά του κέντρου, αλλά και από τα χαρακτηριστικά του χιονοδρόμου – 

επισκέπτη (Riddington et al, 2000). 

  

Μεθοδολογία 
 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 191 μέλη του Ελληνικού Συλλόγου Τουριστικής Χιονοδρομίας 

(Snowclub.gr). Λόγω της υπόθεσης εργασίας με την επιλογή του Ε.Σ.Τ.Χ. το δείγμα ορίζεται ως 

μη-πιθανότητας (Bryman, 2012). 

 

Όργανο συλλογής δεδομένων: Για την υλοποίηση των σκοπών της έρευνας δημιουργήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο με 2 διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος χρησιμοποιήθηκαν ανοικτές και κλειστές 

ερωτήσεις για την καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων του δείγματος, ενώ στο δεύτερο 

χρησιμοποιήθηκε το ερευνητικό μοντέλο των Brady και Cronin (2001) για την διερεύνηση της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας των υπηρεσιών στα X/K.  

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Ε.Σ.Τ.Χ. μετά την ολοκλήρωση της χιονοδρομικής περιόδου 2013-2014. Ένα εισαγωγικό κείμενο 

ενημέρωνε τους συμμετέχοντες σχετικά με τη φύση και το σκοπό της έρευνας, καθώς και για το 

ότι οι απαντήσεις ήταν ανώνυμες. 

 

Στατιστικές αναλύσεις: Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου αξιολογήθηκε με την εξέταση της 

εσωτερικής συνοχής των θεμάτων (Cronbach’s a). Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων 

έγιναν περιγραφικές αναλύσεις. 

  

Αποτελέσματα 
 

Η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων αποκάλυψε πως η απόσταση των X/K από τον τόπο 

διαμονής των χιονοδρόμων είναι σημαντική. Η πλειοψηφία επισκέπτεται κέντρα που βρίσκονται 

σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων από τους τόπους διαμονής τους. Η αντιλαμβανόμενη ποιότητα των 

υπηρεσιών στα κέντρα αυτά αξιολογήθηκε ως καλή (87,9%). Από την ανάλυση των διαστάσεων 

της ποιότητας των υπηρεσιών, η ποιότητα αλληλεπίδρασης εκτιμήθηκε ως άνω του μετρίου 

(57%), με την φιλικότητα των εργαζόμενων να παίρνει την υψηλότερη βαθμολογία (61,2%). 

Ωστόσο, το μεγάλο ποσοστό του δείγματος με ουδέτερη γνώμη δηλώνει πως από τη μία η 

αλληλεπίδραση με τους εργαζόμενους συναντά τα κατώτερα πρότυπα, αλλά από την άλλη 

χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια ώστε η αλληλεπίδραση να γίνει ικανοποιητική. Η ποιότητα 

των εγκαταστάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος κρίθηκε ως ανεπαρκής (61,8%). Παρόλα 

αυτά, στοιχεία που εμπεριείχαν συμμετοχή του προσωπικού, όπως η συντήρηση των πιστών και 

οι χώροι εστίασης των Χ/Κ, φάνηκε να αμβλύνουν την γενική αρνητική εντύπωση.  
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Η ποιότητα του αποτελέσματος αξιολογήθηκε ως η πιο θετική διάσταση (85,3%) και, συνεπώς, 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αύξηση της γενικής αντίληψης της ποιότητας των 

υπηρεσιών, αναδεικνύοντας πως το πιο σημαντικό στοιχείο για τους χιονοδρόμους αναψυχής 

είναι το ψυχολογικό αποτύπωμα που τους αφήνει η δραστηριότητα της χιονοδρομίας. 

Προηγούμενες έρευνας, αν και αφορούσαν σε ένα ή δύο Χ/Κ (Alexandris,  Kouthouris, 

& Meligdis, 2006;  Theodorakis & Alexandris, 2009;  Kyle,  Theodorakis,  Karageorgiou, 

& Lafazani, 2010; Barlas et al, 2010) και όχι στη γενική αντίληψη για τα X/K στην Ελλάδα, 

παρουσιάζουν πολλά κοινά με την παρούσα. Στη πλειοψηφία τους η ποιότητα του 

αποτελέσματος εμφανίζει τον υψηλότερο μέσο όρο, η ποιότητα των εγκαταστάσεων είναι 

συνήθως χαμηλότερη, ενώ η ποιότητα αλληλεπίδρασης έρχεται σχεδόν πάντα δεύτερη στην 

αντίληψη του κόσμου. 

  

Συζήτηση - Συμπεράσματα  
 

Η επιλογή του Χ/Κ είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα του αποτελέσματος και με την 

συνεισφορά των εργαζόμενων. Οι χιονοδρόμοι επιλέγουν προορισμούς που: α) τους δίνουν την 

ευκαιρία για προσωπική ευχαρίστηση, β) το προσωπικό τους αντιμετωπίζει φιλόξενα και με 

κατανόηση και γ) βρίσκονται σε σχετική εγγύτητα από τους τόπους διαμονής τους. Η εξέταση 

προηγούμενων ερευνών και η σύγκρισή τους με την παρούσα έδειξε πως στο πέρας του χρόνου 

παρατηρείται σταθερότητα της ποιότητας του αποτελέσματος σε υψηλά επίπεδα αξιολόγησης και 

ταυτόχρονα ανεπάρκεια της ποιότητας εγκαταστάσεων και της ποιότητας αλληλεπίδρασης να 

βελτιωθούν. 

 

Είναι κρίσιμο οι υπεύθυνοι διαχείρισης των Χ/Κ να λειτουργούν με γνώμονα την επιβίωση και 

την ανταγωνιστικότητα του κέντρου τους και τη σημασία που έχει η ευημερία του στην ευρύτερη 

περιοχή. Επιβάλλεται να: α) κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια αναβάθμισης των εγκαταστάσεών 

τους, φροντίζοντας την λειτουργικότητά των αναβατήρων, εκσυγχρονίζοντας τον εξοπλισμό τους 

και δίνοντας προσοχή στο στρώσιμο των πιστών, β) αλλάξουν τον τρόπο και τα κριτήρια 

πρόσληψης του εποχιακού προσωπικού, απαιτώντας καλές επικοινωνιακές ικανότητες και 

εκπαιδεύοντας τους εργαζόμενους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν κάποια σχετική 

γνώση και εξειδίκευση, γ) αναπτύξουν την σχέση του Χ/Κ με τους επισκέπτες του μέσα από 

ένα πρόγραμμα  μάρκετινγκ, δημιουργώντας ευκαιρίες διαδραστικής και άμεσης επικοινωνίας 

μεταξύ των δύο μερών, δ) τολμήσουν να διαφημίσουν τα κέντρα τους στο εξωτερικό μέσω της 

προώθησης του χειμερινού τουρισμού προσελκύοντας εισερχόμενους επισκέπτες. 

 

Βιβλιογραφία 

 

 Alexandris, K., Dimitriadis, N., & Kasiara, A. (2001). The behavioural consequences of 

perceived service quality: an exploratory study in the context of private fitness clubs in 

Greece. European Sport Management Quarterly, 1(4), 280-299. 

 Alexandris, K., Kouthouris, C., & Meligdis, A. (2006). Increasing customers' loyalty in a 

skiing resort: the contribution of place attachment and service quality. International Journal of 

Contemporary Hospitality Management, 18(5), 414-425.  

 Barlas, A., Mantis, K., & Koustelios, A. (2010). Achieving positive word-of-mouth 

communication: the role of perceived service quality in the context of Greek ski centres. 

World Leisure Journal, 52(4), 290-297.  

 Berry, L. L., Zeithaml, V. A., & Parasuraman, A. (1985). Quality counts in services, too. 

Business Horizons, 28(3), 44-52.  

 Bloemer, J., De Ruyter, K., & Wetzels, M. (1999). Linking perceived service quality and 



16
ο
 Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Εύοσμος, 20 – 22 Νοεμβρίου 2015 

27 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda,gr 

service loyalty: a multi-dimensional perspective. European Journal of Marketing, 33(11/12), 

1082-1106.  

 Bodet, G. (2008). Customer satisfaction and loyalty in service: two concepts, four constructs, 

several relationships. Journal of Retailing & Consumer Services, 15(3), 156-162.  

 Bodet, G. (2012). Loyalty in sport participation services: an examination of the mediating role 

of psychological commitment. Journal of Sport Management, 26(1).  

 Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R., & Zeithaml, V. A. (1993). A dynamic process model of 

service quality: from expectations to behavioral intentions. Journal of Marketing Research, 

30(1).  

 Brady, M. K., & Cronin Jr, J. J. (2001). Some new thoughts on conceptualizing perceived 

service quality: a hierarchical approach. Journal of Marketing, 65(3), 34-49.  

 Bryman, A. (2012). Social research methods. Oxford University Press. 

 Chelladurai, P., & Chang, K. (2000). Targets and standards of quality in sport services. Sport 

Management Review, 3(1), 1-22. 

 Cronin Jr., J. J., & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: a reexamination and 

extension. The Journal of Marketing, 55-68.  

 Flagestad, A., & Hope, C. A. (2001). Strategic success in winter sports destinations: a 

sustainable value creation perspective. Tourism Management, 22(5), 445-461.  

 Grönroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. European 

Journal of Marketing, 18(4), 36-44.  

 Kyle, G. T., Theodorakis, N. D., Karageorgiou, A., & Lafazani, M. (2010). The effect of 

service quality on customer loyalty within the context of ski resorts. Journal of Park & 

Recreation Administration, 28(1).  

 Leonard, F. S., & Sasser, W. E. (1982). The incline of quality. Harvard Business Review, 

60(5), 163-171.  

 Lewis, B. R. (1989). Quality in the service sector: a review. International Journal of Bank 

Marketing, 7(5), 4-12.  

 Lewis, R. C., & Booms, B. H. (1983). The marketing aspects of service quality. Emerging 

Perspectives on Services Marketing, 65(4), 99-107.  

 Murray, D. & Howat, G. (2002). The relationships among service quality, value, satisfaction, 

and future intentions of customers at an Australian sports and leisure centre. Sport 

Management Review, 5(1), 25-43. 

 Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service 

quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49(4).  

 Riddington, G., Sinclair, C., & Milne, N. (2000). Modeling choice and switching behaviour 

between Scottish ski centres. Applied Economics, 32(8), 1011-1018. 

 Sasser, W. E., Olsen, R. P., & Wyckoff, D. D. (1978). Management of service operations: 

text, cases, and readings. Allyn & Bacon Boston, MA.  

 Steenkamp, J. E. (1990). Conceptual model of the quality perception process. Journal of 

Business Research, 21(4), 309-333.  

 Theodorakis, N. D., Tsigilis, N., & Alexandris, K. (2009). The mediating role of place 

attachment on the relationship between service quality and loyalty in the context of skiing. 

International Journal of Sport Management & Marketing, 6(3), 277-291.  

 Zeithaml, V. A. (1987). Defining and relating price, perceived quality, and perceived value. 

na. 

 



16
ο
 Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Εύοσμος, 20 – 22 Νοεμβρίου 2015 

28 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda,gr 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Καράτζιου, Μ., Κουθούρης, Χ., Κέλλη, Ει. & Ζαφειρούδη, Α. 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Περίληψη 

 

Η εισχώρηση των ενεργειών του πράσινου μάρκετινγκ στον τομέα του αθλητισμού, της 

αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού είναι πλέον πραγματικότητα. Ενδεικτική είναι η 

προϋπόθεση που έχει υιοθετήσει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για εφαρμογή «πράσινης 

πολιτικής» σε κάθε πόλη που θέτει υποψηφιότητα για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων 

(Kouthouris & Kontogianni, 2013). Οι υποθέσεις της παρούσας εργασίας ήταν ότι ένα τυπικό 

γυμναστήριο: α) πρέπει να ακολουθεί διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες που 

προσφέρει «φιλικές προς το περιβάλλον», β) προσφέροντας φιλικές στο περιβάλλον υπηρεσίες 

συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και γ) ακολουθώντας ανάλογη 

πολιτική έχει προοπτικές αλλαγής της στάσης των πελατών του ως προς τη φιλική στο 

περιβάλλον συμπεριφορά.  

 

Οι ανωτέρω υποθέσεις διερευνήθηκαν μέσω της ανασκόπησης της διεθνούς και Ελληνικής 

βιβλιογραφίας από το χώρο του αθλητισμού, της αναψυχής και του αθλητικού τουρισμού. Οι 

υποθέσεις της έρευνας υποστηρίχθηκαν, δείχνοντας ότι όταν στις καθημερινές λειτουργίες των 

γυμναστηρίων περιλαμβάνονται φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές και πρακτικές: α) 

ωφελείται το οικοσύστημα, β) δημιουργείται ένα υγιές περιβάλλον για τους χρήστες του 

γυμναστηρίου, γ) εξοικονομούνται σημαντικά ποσά από τον ετήσιο προϋπολογισμό του και δ) 

δημιουργείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το γυμναστήριο. 

 

Εισαγωγή 

 

Τα περιβαλλοντικά θέματα έχουν προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον λόγω της αυξανόμενης 

ανησυχίας των ατόμων για το περιβάλλον και τις οικολογικές πιέσεις από τις μη κυβερνητικές 

οργανώσεις (Κοντογιάννη, Κουθούρης, & Ζαφειρούδη, 2014). Η υπερβολική ανάπτυξη της 

βιομηχανίας και της τεχνολογίας, ο υπερπληθυσμός, η υπερκατανάλωση και η πίεση για ολοένα 

και μεγαλύτερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της γης είναι οι βασικότερες αιτίες 

δημιουργίας μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων (Καλαϊτζίδης & Ουζούνης, 2000). Με 

δεδομένα τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, πολλοί ερευνητές άρχισαν να 

ασχολούνται με αλλαγές στις βασικές ανθρώπινες αρχές, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές 

απέναντι στη φύση, με σκοπό την προστασία της (Ζαφειρούδη & Χατζηγεωργιάδης, 2013). Στις 

μέρες μας, η συζήτηση για τη μετάβαση στη λεγόμενη «πράσινη πολιτική» είναι γενική και 

πολλά άτομα υλοποιούν σημαντικά βήματα για να κάνουν τα σπίτια τους φιλικά προς το 

περιβάλλον (Applebaum, 2009).  

 

Επιπλέον, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν «πράσινες τακτικές» σε όλους τους 

τομείς παραγωγής της επιχείρησης, παρέχοντας ταυτόχρονα πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες στο 

καταναλωτικό τους κοινό. Το 92% των ευρωπαϊκών πολυεθνικών επιχειρήσεων έχουν εγκρίνει 

προγράμματα μέριμνας για το περιβάλλον (Peattie & Crane, 2005). 
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Σκοπός  

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί: α) η υιοθέτηση από γυμναστήρια της χώρας 

υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, β) η ικανοποίηση των πελατών από τις υπηρεσίες αυτές 

και γ) κατά πόσο η προσπάθεια των γυμναστηρίων να είναι εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα 

προστασίας του περιβάλλοντος τους δίνει «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» στην αγορά του fitness. 

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

 

Η ανάπτυξη που σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία στον κλάδο των γυμναστηρίων σε 

παγκόσμιο επίπεδο είναι εμφανής και στον ελλαδικό χώρο, καθώς στις μέρες μας περισσότερα 

από 1.300 αθλητικά κέντρα, που απασχολούν 8.450 υπάλληλους, προσπαθούν να ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες 311.500 αθλητικών καταναλωτών. Το υψηλό μερίδιο της αθλητικής αγοράς που 

κατέχει ο τομέας των γυμναστηρίων στον ελλαδικό χώρο (περίπου 164.5 εκατομμύρια / χρόνο), 

παράλληλα με τις συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού που επικρατούν στο συγκεκριμένο κλάδο, 

οδήγησαν τα διοικητικά στελέχη του αθλητισμού στο σχεδιασμό νέων αθλητικών υπηρεσιών  

(Koustelios, 2003), με απώτερο στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι 

αντίστοιχων αθλητικών οργανισμών.  

 

Η «ποιότητα υπηρεσιών», ως αποτέλεσμα της σύγκρισης των προσδοκιών των πελατών σε σχέση 

με τις αντιλήψεις τους για την απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών, θεωρείται πλέον ως ένας 

από τους σημαντικότερους λόγους που διαμορφώνουν την ικανοποίηση των πελατών και τη 

διατήρηση της αφοσίωσής τους προς τον οργανισμό (Ζουρνατζή, Κουστέλιος, Πολλάτου, & 

Γεροδήμος, 2007). Θέλοντας να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε 

διαδικασίες παραγωγής και προώθησης την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος (Rivera-

Camino, 2007).  

 

Οι πράσινες υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι των γενικότερων υπηρεσιών που 

προσφέρονται και στον τομέα του αθλητισμού και της αναψυχής. Πλέον είναι απαραίτητο όλες οι 

δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου να χαρακτηρίζονται από φιλικές 

προς το περιβάλλον πρακτικές και αρκετοί καταναλωτές αναζητούν μια αλλαγή στην πολιτική 

υλοποίησής τους (Andereck, 2007). 

 

Το λεγόμενο πράσινο μάρκετινγκ, εκτός από συγκεκριμένες ενέργειες (όπως είναι η μείωση της 

ενεργειακής δαπάνης ή της αποτροπής της αρνητικής επίδρασης των παραγόμενων προϊόντων 

στο περιβάλλον), μεριμνά πλέον και για τον έλεγχο των επιδράσεων που ασκούν τα διάφορα 

σπορ,  οι αθλητικοί αγώνες υψηλών επιδόσεων και οι δράσεις ελεύθερου χρόνου στο φυσικό 

περιβάλλον. Ενδεικτική είναι η προϋπόθεση που έχει υιοθετήσει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 

για εφαρμογή «πράσινης πολιτικής» από κάθε πόλη που θέτει υποψηφιότητα για την ανάληψη 

των Ολυμπιακών Αγώνων (Kouthouris & Kontogianni, 2013).  

 

Όμως, λίγες μελέτες έχουν διεξαχθεί σχετικά με τη διάθεση για φιλική προς το περιβάλλον 

συμπεριφορά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αναψυχής. Στην Ελλάδα, οι Χορτιατινός, 

Κουθούρης, Κοντογιάννη και Ζαφειρούδη (2013) διερεύνησαν τις πιθανές διαφορές στην 

προδιάθεση για φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά, μεταξύ συμμετεχόντων και μη 

συμμετεχόντων σε δραστηριότητες αθλητισμού αναψυχής. Το δείγμα αποτέλεσαν 300 μαθητές 

ελληνικού πανεπιστημίου, από τους οποίους 73 (24,3%) ήταν άνδρες και 227 (75,7%) γυναίκες. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές που συμμετείχαν σε δραστηριότητες αναψυχής / 

αθλητισμού εξέφρασαν την υψηλότερη πρόθεση να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους για την 
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προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τους μη συμμετέχοντες σε τέτοιες δραστηριότητες. 

 

Επίσης, οι Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδης (2012) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της υπεύθυνης 

περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και της συμμετοχής σε σωματική άσκηση σε αθλητικά κέντρα 

(π.χ., πάρκα). Στην έρευνα συμμετείχαν 203 άτομα από την Ελλάδα (56% άνδρες και 44% 

γυναίκες) ηλικίας 18 έως 69 χρόνων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι συμμετέχοντες που 

ασκήθηκαν σε αθλητικά κέντρα «πολύ συχνά» είχαν υψηλότερες βαθμολογίες στην «ομάδα 

δράσης για το περιβάλλον» σε σύγκριση με όσους ανέφεραν ότι ποτέ δεν ασκούνταν σε αυτά. 

 

Οι Παναγιωτίδου, Κουθούρης και Κοντογιάννη (2013) ερεύνησαν τις πεποιθήσεις φοιτητών 

σχετικά με την εφαρμογή φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες 

ήταν 300 φοιτητές (34,3% άνδρες και 65,7% γυναίκες). Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγαλύτερη 

διάθεση των φοιτητών να επιλέξουν αθλητικά κέντρα που προσφέρουν υπηρεσίες φιλικές προς το 

περιβάλλον. 

 

Καλές πρακτικές 

 

Σχετικά με τις «πράσινες υπηρεσίες» ο Peattie (1992, σελ. 185) αναφέρει ότι: «…μία υπηρεσία 

μπορεί να είναι πράσινη χάρη στις φιλικές προς το περιβάλλον ενέργειές της». Μείωση της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού αποτελούν μερικές μόνο από τις πρωτοβουλίες του 

«πράσινου μάρκετινγκ». Στον τομέα των γυμναστηρίων οι «πράσινες πολιτικές» θα μπορούσαν 

να συνοψιστούν στα παρακάτω: α) χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ειδών καθαρισμού, β) 

χρήση «πράσινων» δαπέδων γυμναστικής, από ανακυκλωμένα υλικά (μπαμπού, φελλός) ή από 

επαναχρησιμοποίηση υλικών, γ) εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού (ενεργειακά 

αποδοτικοί λαμπτήρες, μείωση της χρήσης του νερού μέσω της εγκατάσταση βρυσών χαμηλής 

ροής) και δ) εξοικονόμηση ενέργειας μέσω φιλικού προς το περιβάλλον εξοπλισμού (π.χ., 

διάδρομοι και ελλειπτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τα 

παραδοσιακά μοντέλα) (Applebaum, 2009). 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δημιουργούν προβληματισμούς που καλούν για 

περισσότερες έρευνες, που θα στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον 

από τα γυμναστήρια και στο κατά πόσο αυτές οι παροχές θα προσδίδουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα που δεν παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Ωστόσο, είναι πολύ 

σημαντικό κάθε τομέας της κοινωνίας, είτε οι επιχειρήσεις, είτε οι κοινωνικές ομάδες, είτε 

ατομικά ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι στο περιβάλλον και να προσπαθεί 

με κάθε τρόπο να θέτει τις βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι γνωστό, ότι οι δράσεις και οι 

ενέργειες έστω και ενός ατόμου μπορούν να κάνουν τη διαφορά αποτελώντας το έναυσμα, το 

παράδειγμα και το πρότυπο ενός τρόπου ζωής εναρμονισμένου με το φυσικό περιβάλλον 

(Κοντογιάννη, 2015). 

 

Επειδή η αγορά του αθλητισμού, της άσκησης και της αναψυχής αποτελεί σημαντικό κομμάτι 

της συνολικής ελληνικής αγοράς, οι διοικήσεις αυτών των οργανισμών οφείλουν να παρέχουν 

φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες. Αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, αντιλαμβάνονται ότι οι 

αγοραστικές τους επιλογές σε «πράσινα» προϊόντα και υπηρεσίες μπορούν να έχουν άμεσο 

θετικό αντίκτυπο σε πολλά οικολογικά προβλήματα της καθημερινότητας (Κουθούρης & 

Κοντογιάννη, 2012). 

 



16
ο
 Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Εύοσμος, 20 – 22 Νοεμβρίου 2015 

31 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda,gr 

Βιβλιογραφία 

 

 Applebaum, V. (2009). Creating an environmentally friendly fitness facility. Best practices: 

tips for making your facility lean and green. http://www.ideafit.com/fitness-library/creating-

an-environmentally-friendly-fitness-facility (ανακτήθηκε στις 10.10.2015). 

 Andereck, K. L. (2007). Tourist perceptions of environmentally friendly innovations. 

Proceedings of BEST EN Think Tank VI . Flagstaff. Sydney: University of Technology. 

 Ζαφειρούδη, Α. & Χατζηγεωργιάδης, Α. (2012). Περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά και 

άσκηση σε υπαίθρια αθλητικά κέντρα. Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 9(1), 1-9. 

 Ζαφειρούδη, Α. & Χατζηγεωργιάδης, Α. (2013). Περιβαλλοντική υπευθυνότητα μαθητών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: ανάπτυξη ερωτηματολογίων, ψυχομετρικός έλεγχος & σχέσεις 

μεταξύ περιβαλλοντικών εννοιών. 11(3), 22-35. 

 Ζουρνατζή, Ε., Κουστέλιος, Α., Πολλάτου, Ε., & Γεροδήμος, Β. (2007). Ποιότητα υπηρεσιών, 

ικανοποίηση πελατών και πρόθεση για επανάληψη της συμμετοχής σε αθλητικά κέντρα. 

Πρακτικά 2
ου

 Πανελληνίου Συνεδρίου Αναψυχής - Ελεύθερου Χρόνου και Τουρισμού. Τρίκαλα: 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 

 Καλαϊτζίδης, Δ., & Ουζούνης, Κ. (2000). Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Θεωρία και πράξη. 

Ξάνθη: Εκδόσεις Σπανίδη. 

 Κοντογιάννη, Ε. (2015). Η επίδραση του πράσινου μάρκετινγκ στη συμπεριφορά 

συμμετεχόντων σε υπηρεσίες αθλητικού τουρισμού & αναψυχής. Δημοσιευμένη Διδακτορική 

Διατριβή. ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

 Kontogianni, E., Kouthouris, C., & Zafeiroudi, A. (2014). Environmentally friendly behavior 

in Greek leisure centers and different participants’ characteristics. Journal of Management 

Research, 6(4), 155-175. 

 Kontogianni, E. & Kouthouris, Ch. (2012). Investigating environmentally friendly behavior 

among users and visitors of a Greek ski resort. Trends in Sport Sciences, 2(21), 101-110. 

 Koustelios, A. (2003). Identifying important management competencies in fitness centres in 

Greece. Managing Leisure, 8, 145–153. 

 Kouthouris, C, & Kontogianni, E. (2013).  Environmental friendly services in sport centers. 

Paper presented at the 6
th
 International Conference of Education, Research & Innovation, 

Seville, Spain. 

 Panagiotidou, D., Kouthouris, Ch., & Kontogianni, E. (2013). Environmentally friendly 

services of sport centers. Paper presented at Hellenic Scientific Association for Sport & 

Recreation Management Congress, Greece. 

 Peattie, K. (1992). Green marketing - The Mande Handbook Series. London, UK: Pitman 

Publishing. 

 Peattie, K. & Crane, A. (2005). Green marketing: legend, myth, farce or prophesy? Qualitative 

Market Research: An International Journal, 8(4), 357-370. 

 Rivera-Camino, J. (2007). Re-evaluating green marketing strategy: a stakeholder perspective, 

European Journal of Marketing, 41(11/12), 13-28. 

 Χορτιατινός, Γ., Κουθούρης, Χ., Κοντογιάννη, Ε., & Ζαφειρούδη, Α. (2013). Φιλικές προς το 

περιβάλλον υπηρεσίες και συμμετοχή σε δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής. 

Πρακτικά 14
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισµού & Αναψυχής, Αθήνα: Ελληνική 

Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής. 

 

http://www.ideafit.com/fitness-library/creating-an-environmentally-friendly-fitness-facility
http://www.ideafit.com/fitness-library/creating-an-environmentally-friendly-fitness-facility


16
ο
 Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Εύοσμος, 20 – 22 Νοεμβρίου 2015 

32 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda,gr 

 

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Κέλλη, Ε. & Κουθούρης, Χ. 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Περίληψη 

 

Οι πολλαπλές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και τα καθημερινά βιοποριστικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν δημιουργούν επιπλοκές στη συμμετοχή τους σε κινητικές δραστηριότητες 

και στην αναψυχή. Φορείς που περιθάλπουν άτομα με αναπηρίες επιδιώκουν να τα εντάξουν στις 

κοινωνικές δράσεις με τρόπον που να εξασφαλίζει την πρόσβαση στους χώρους και την ισότιμη 

αντιμετώπισή τους από το γενικό πληθυσμό. Η παρούσα ποιοτική μελέτη εξετάζει την Εταιρία 

Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (ΕΣΒΕ), έναν από τους μεγαλύτερους φορείς που ασχολούνται με 

την αναπηρία, με σκοπό να τονίσει τα σημαντικά στοιχεία της οργάνωσής της και πιο 

συγκεκριμένα τον στρατηγικό σχεδιασμό της. Όργανο μέτρησης για τη μελέτη αυτή είναι η 

ανάλυση swot, μέσα από την οποία αναδεικνύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της. Δίνεται 

έμφαση σε καλές τακτικές που εφαρμόζονται, αλλά και σε προβλήματα που χρήζουν περαιτέρω 

μελέτη. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα είναι η επένδυση του φορέα στο ανθρώπινο δυναμικό 

και στην εκπαίδευσή του, καθώς επίσης και η ποικιλία των μέσων που χρησιμοποιεί για την 

επίτευξη του στόχου του. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι επιδιώκει τη συμμετοχή σε 

δράσεις αθλητισμού και αναψυχής  παράλληλα με τις άλλες δράσεις του, ενώ η εκπαίδευση του 

προσωπικού αφορά σε γενικά θέματα και όχι σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων. Η 

εξειδίκευση πάνω σε δράσεις ή η συνεργασία με επαγγελματίες αθλητισμού και αναψυχής θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στην ασφαλέστερη και πιο τακτική συμμετοχή σε δράσεις αναψυχής 

και αθλητισμού για τα άτομα με αναπηρία.  

 

Εισαγωγή 
 

Ο αθλητισμός είναι βασικό μέσο κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος. Η 

σημασία του αθλητισμού και η επιρροή του στη σωματική και ψυχική κατάσταση είναι πλέον 

κατοχυρωμένη. Η συμμετοχή στον αθλητισμό και την αναψυχή έχουν σημαντικά οφέλη για τα 

άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους, αλλά και το γενικό πληθυσμό που συμμετέχει μαζί τους 

(Grandisson, Tetreault, & Freeman, 2012). Η υγεία, η ψυχική διάθεση, η αυτοεκτίμηση και η 

αυτοπεποίθηση αυξάνονται μαζί με την διεύρυνση του κοινωνικού κύκλου. Τα άτομα με 

αναπηρία δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για αναψυχή. Για καιρό ήταν στο περιθώριο 

αντιμετωπίζοντας μόνο τα χρόνια προβλήματα και τις δυσκολίες διαβίωσης.  

 

Μέσα στα χρόνια, η αντιμετώπιση της αναπηρίας αλλάζει. Σήμερα επικρατούν δύο μοντέλα 

προσέγγισης: α) το ιατρικό μοντέλο, το οποίο αναγνωρίζει την αναπηρία ως ιατρικό πρόβλημα 

που πρέπει να αντιμετωπιστεί με χειρουργεία και αποκατάσταση, η προσπάθεια για παραπάνω 

δραστηριοποίηση μπορεί να επιβαρύνει την αναπηρία, στην προσπάθεια για αποκατάσταση δεν 

χρησιμοποιείται η φυσική δραστηριότητα, ενώ υπονομεύεται η αυτοπεποίθηση των ατόμων 

αυτών, β) το κοινωνικό μοντέλο, το οποίο θεωρεί την αναπηρία ως διαφορά και όχι ως κάτι καλό 

ή κακό, κατανοεί τις διακρίσεις, τις ελλιπείς ευκαιρίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με αναπηρίες, ενώ επιδιώκει την συμμετοχή των ατόμων αυτών σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής ζωής (Jeffrey, 2013). 
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Έρευνες δείχνουν ότι δεν είναι τόσο η φύση της αναπηρίας που αποτρέπει τα άτομα με αναπηρίες 

να συμμετέχουν σε δράσεις αναψυχής, όσο προσωπικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες (Badia, 

Orgaz, Verdugo, Ullan, & Martinez, 2011). Ακόμα, έχει δειχτεί ότι τα άτομα με αναπηρία 

λαμβάνουν μεγάλη ευχαρίστηση ακόμα και με χαμηλής συχνότητας συμμετοχή σε κινητικές 

δράσεις. Αυτό δείχνει ότι η σοβαρότητα της αναπηρίας δεν είναι σημαντικός παράγοντας της 

ικανοποίησης από τη συμμετοχή σε κάθε λογής δραστηριότητες (Longo, Badia, & Orgaz, 2013). 

 

Για να την καλύτερη μελέτη των οργανισμών αθλητισμού / αναψυχής που συμπεριλαμβάνουν τα 

άτομα με αναπηρίες, τα εμπόδια ως προς τη συμμετοχή κατηγοριοποιούνται σε: α) ατομικά 

(φόβος, έλλειψη ενημέρωσης για τις επιλογές που υπάρχουν, χρόνιος πόνος, κούραση), β) 

κοινωνικά (εξάρτηση από τη βοήθεια των γονέων, κριτική που ασκούν οι γονείς απέναντι στους 

επαγγελματίες του αθλητισμού, μη εκπαιδευμένο προσωπικό, έλλειψη παρέας, αντίληψη ότι ένα 

άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να τα καταφέρει, κακή αντιμετώπιση από το προσωπικό των 

εγκαταστάσεων, διακρίσεις, έλλειψη ώθησης από την οικογένεια και το προσωπικό υγείας) και γ) 

περιβαλλοντικά (λίγες επιλογές για άσκηση / άθληση, ειδικός εξοπλισμός, δυσκολίες στην 

πρόσβαση και τη χρήση των εγκαταστάσεων, απουσία πολιτικών προσέγγισης από πλευράς 

οργανισμών αθλητισμού). Τα εμπόδια που δείχνουν να έχουν μεγαλύτερη αρνητική επίδραση 

είναι τα κοινωνικά (Bodde, & Seo, 2009). 

 

Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η βιβλιογραφική διερεύνηση της οργάνωσης φορέων που 

ασχολούνται με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ατόμων με αναπηρία και πώς αυτή ενισχύει 

τη συμμετοχή σε αθλητικής μορφής δραστηριότητες. Ακόμη, επιχειρείται η παρουσίαση των 

σημαντικών σημείων του στρατηγικού σχεδιασμού και των αναγκών τους για την σωστή ένταξη 

ατόμων με αναπηρία σε δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής. 

 

Μεθοδολογία 
 

Δείγμα: Επιλέχθηκε δείγμα σκοπιμότητας και μελετήθηκε μόνο ένας οργανισμός (περιπτωσιακή 

μελέτη), η Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, αφού κρίθηκε κατάλληλος για τη μελέτη 

σημαντικών στοιχείων της οργάνωσής του. Η ΕΣΒΕ είναι ένας φορέας μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα. Ξεκίνησε ως σύλλογος γονέων και στην πορεία μετατράπηκε σε εταιρία. Το 

διοικητικό συμβούλιο αποτελείται κυρίως από άτομα με αναπηρίες και συγγενείς ατόμων με 

αναπηρία.   

 

Όργανα μέτρησης: Για την μελέτη του οργανισμού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της swot 

ανάλυσης, η οποία είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανασκόπηση των στρατηγικών 

στόχων μέσω της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός φορέα, των 

δυνατών και των αδύναμων σημείων του, καθώς και των ευκαιριών και απειλών που αφορούν 

στο εξωτερικό περιβάλλον του.  

 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από την 

ιστοσελίδα του προς διερεύνηση οργανισμού. Μέσα από μια ημιδομημένη τεχνική παρατήρησης, 

σημειώθηκε ένας αριθμός βασικών παραγόντων της οργάνωσης που επηρεάζουν τη 

δραστηριοποίηση των ατόμων με αναπηρία. Οι παράγοντες αυτοί είναι ο στρατηγικός 

σχεδιασμός, το ανθρώπινο δυναμικό (η εξειδίκευση του προσωπικού) και οι δημόσιες σχέσεις 

(συνεργασίες με άλλους φορείς). 
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Αποτελέσματα 

 

Η ΕΣΒΕ έχει στόχο την παροχή υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις οικογένειές 

τους, καθώς επίσης και στη δημιουργία κατάλληλων κοινωνικών συνθηκών για την ισότιμη 

ένταξη των αναπήρων στην κοινωνία. Ο στόχος που έχει δημοσιευθεί δηλώνει το όραμα του 

φορέα, ενώ οι επιμέρους βραχυπρόθεσμοι στόχοι φαίνονται στις δράσεις που πραγματοποιούνται. 

Ως μέσα για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιούνται ο αθλητισμός, εποχιακά εθελοντικά 

προγράμματα, τμήματα απασχόλησης, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες 

στα γήπεδα του χώρου της, διήμερες εκδρομές, εβδομαδιαίες και μηνιαίες έξοδοι σε θεματικά 

πάρκα, χώρους εστίασης και περιπάτους στην πόλη.    

 

Η εμπειρία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σταθερή πορεία πολλών ετών. Η ιστορία του φορέα από 

το 1970 δείχνει ότι έχει πετύχει πολλούς στόχους. Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις 

περιλαμβάνουν γυμναστήριο και εξωτερικό χώρο δραστηριοτήτων. Με σύνθημα «δικαίωμα στη 

διαφορά» ο φορέας χρησιμοποίει την αναγνώρισή του όχι με στόχο τον ανταγωνισμό απέναντι σε 

άλλους φορείς, αλλά την εδραίωση της ύπαρξής του και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του 

γενικού πληθυσμού. 

 

Σε ότι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, ο οργανισμός δείχνει να επενδύει στην εκπαίδευση και 

την ενημέρωση των εργαζόμενων που απασχολεί, εργαζόμενων σε άλλους αντίστοιχους φορείς, 

ακόμα και στην ενημέρωση των οικογενειών για σημαντικά θέματα. Τα σεμινάρια και οι 

ημερίδες επιμόρφωσης αφορούν στη στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρία και την 

αντιμετώπισή τους, αλλά και την οργάνωση φορέων. Με τον τρόπο αυτό κερδίζει την 

εμπιστοσύνη των οικογενειών των αναπήρων και γίνεται γνωστός ως ειδικό brand name. 

 

Χωρίς να έχουν σημαντικές αρμοδιότητες σε σύγκριση με τους εργαζόμενους, οι εθελοντές 

θεωρούνται σημαντικό κομμάτι του φορέα και αποτελούν ένα μέσο κοινωνικοποίησης και 

ενίσχυσης της συμμετοχής του στα κοινωνικά δρώμενα. 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 
 

Ο υπό μελέτη φορέας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το κοινωνικό του προφίλ δέχεται 

αυστηρές κριτικές από το κοινωνικό κράτος, τα ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και τον γενικό 

πληθυσμό. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την άρτια οργάνωση και τον στρατηγικό 

σχεδιασμό για την επίτευξη του οράματος. Η ΕΣΒΕ επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού 

και όχι τόσο στην διαχείριση εθελοντών ή στη βελτίωση των εγκαταστάσεων. Έτσι επιδιώκει την 

εμπιστοσύνη των οικογενειών και την εξασφάλισή της ως ειδικό brand name. Οι δράσεις για την 

απασχόληση και την κοινωνικοποίηση αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι οργάνωσης του φορέα, με 

τον αθλητισμό και την αναψυχή να υπάρχουν σε σημαντικό βαθμό, αλλά να χρήζουν μιας πιο 

λεπτομερούς και τακτικής διευθέτησης για να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

 

Ένας φορέας πολυπράγμων με δικές του εγκαταστάσεις και οχήματα προς συντήρηση, με 

διοίκηση εργαζόμενων και εθελοντών, με οργάνωση πολλών τύπων δράσεων θα μπορούσε να 

συνεργαστεί με φορείς πιο εξειδικευμένους πάνω στον αθλητισμό αναψυχής για περισσότερες 

δράσεις, με μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια εφαρμογής και αποτελεσμάτων.  

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποστήριξαν ότι ο ρόλος του στρατηγικού σχεδιασμού 

στην λειτουργία οργανισμών απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
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είναι σημαντικός.  

 

Περιορισμοί – μελλοντικές έρευνες 

 

Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν για φορείς δραστηριοτήτων αναπήρων χωρίς 

νοητική υστέρηση, ψυχιατρικούς ή γηριατρικούς φορείς. Επίσης, σημαντικός τομέας που χρήζει 

ευρύτερης προσοχής και μελλοντικής μελέτης είναι η διερεύνηση των ενεργειών και της 

συμβολής των εκπαιδευμένων εθελοντών που στηρίζουν τους κοινωνικούς φορείς στους 

δύσκολους καιρούς της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, δίνοντας προοπτική για συνέχιση του 

σημαντικού αυτού κοινωνικού έργου. 

 

Βιβλιογραφία 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: 

ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Μποζίνης, Α. 

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Περίληψη  
 

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου (Cold War) στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 δημιούργησε ένα 

νέο πολύ - πολικό σύστημα διεθνών σχέσεων (International Relations), το οποίο μέχρι και 

σήμερα χαρακτηρίζεται από την έντονη φιλελευθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας, την 

γεωγραφική και επιχειρηματική διεύρυνση των πολυεθνικών επιχειρήσεων και την γιγάντωση 

των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), στo πλαίσιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». 

Άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι η ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού, οι πιέσεις σε διεθνές οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και η έντονη 

αλληλεξάρτηση. Στην προσπάθεια τους να παραμείνουν αυτόνομα, σε τροχιά ανάπτυξης και να 

επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους, τα κράτη προσπαθούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τους 

συντελεστές ισχύος (power indicators) που κατέχουν (οικονομία, τεχνολογία, στρατιωτική ισχύς, 

πολιτική ισχύς, φυσικούς πόρους). Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, σε ένα αλληλεξαρτώμενο 

διεθνές περιβάλλον, όπου η χρήση πυρηνικών όπλων δείχνει να απομακρύνεται όλο και 

περισσότερο, οι εναλλακτικοί και «ηπιότεροι συντελεστές ισχύος» (soft power indicators), όπως 

η εκπαίδευση, το εμπόριο, ο πολιτισμός, η μουσική και ο αθλητισμός, αποτελούν πλέον βασικά 

αναπτυξιακά εργαλεία (developmental tools) για τα κράτη, προκειμένου να αυξήσουν την 

παγκόσμια επιρροή τους και να επιτύχουν στόχους εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής. 

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται και 

αλληλοεπηρεάζονται ο αθλητισμός και η διεθνής πολιτική. Αρχικά, γίνεται μία εισαγωγή στις 

έννοιες και στη σύγχρονη περιγραφή της διεθνούς πολιτικής (International Politics) και στο 

τρόπο με τον οποίο τα κράτη χρησιμοποιούν τους «κλασικούς» συντελεστές ισχύος (power 

indicators) προκειμένου να επιτύχουν οικονομική ανάπτυξη και στόχους εξωτερικής πολιτικής. 

Στη συνέχεια της εργασίας, με σύγχρονη περιγραφική προσέγγιση, αναλύεται ο τρόπος με τον 

οποίο ο αθλητισμός μπορεί σήμερα να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη ως «ήπιος συντελεστής 

ισχύος» (soft power indicator) και ως ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει και να 

διαμορφώσει την «Δημόσια Εικόνα» (Δημόσια Διπλωματία – Public Diplomacy) και το κύρος 

ενός κράτους στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Τέλος, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον 

οποίο τα κράτη προωθούν την οικονομική τους διπλωματία (economic diplomacy), μέσω των 

αθλητικών οργανώσεων, των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των παγκόσμιων ΜΜΕ, με σκοπό 

την οικονομική τους ανάπτυξη και την διεύρυνση της επιρροή τους στη διεθνή οικονομική και 

πολιτική σκακιέρα. Συμπεραίνεται ότι μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης και του παγκόσμιου ανταγωνισμού, τα κράτη χρησιμοποιούν πλέον τον 

αθλητισμό και την αθλητική διπλωματία ως συντελεστή ισχύος, προκειμένου να επιτύχουν, 

οικονομική ανάπτυξη, στόχους εξωτερικής πολιτικής και να αυξήσουν την παγκόσμια πολιτικό - 

οικονομική και κοινωνική τους επιρροή. 

 

Λέξεις κλειδιά: Διεθνής πολιτική, συντελεστές ισχύος, αθλητισμός, ανάπτυξη, αθλητική και 

δημόσια διπλωματία. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: 

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΕ 

 

Τσέκερη, Π., Κωνσταντινάκος, Π., & Κυπραίος, Γ. 

Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει μέσω ερευνητικής προσέγγισης την επίδραση που 

έχουν οι αθλητικές δραστηριότητες, ως κοινωνική διάσταση, κατά την εφαρμογή τους στις 

πληθυσμιακές ομάδες μιας συγκεκριμένης περιοχής. Επίσης, εξετάζει την κοινωνική ευθύνη των 

θεσμικών φορέων (Δήμος, Πανεπιστήμιο, Πολιτιστικοί Σύλλογοι), η οποία αναφέρεται στην 

κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξη των ανθρώπων στο κοινωνικό σύνολο. Η σύνδεση των 

πολιτισμικών δραστηριοτήτων με την κοινωνία είναι άρρηκτη και σημαντικό ρόλο σε αρκετές 

διοργανώσεις έχουν οι εφαρμογές αθλητικές, πολιτιστικές και αναψυχής, οι οποίες λειτουργούν 

παιδευτικά μέσω των βιωματικών αναφορών των συμμετεχόντων. Η ημερίδα αναψυχής που 

πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Γουδέ της Σπάρτης στις 7 Ιουνίου 2014 είχε ως στόχο τη 

συμμετοχή διαφορετικών κοινωνικών ομάδων της περιοχής, όπου για πρώτη φορά όλοι μαζί σε 

δημόσιο χώρο και με τρόπο που είχε καινοτομία ως προς την οργάνωση, με δυνατότητα ποικιλίας 

χρήσεων περιεχομένων άσκησης– άθλησης, πολιτισμού και αναψυχής. Η μέθοδος έρευνας που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν οι συνεντεύξεις με τους εκπρόσωπους των συμμετεχόντων φορέων, με 

βάση την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στην ημερίδα αναψυχής. Οι 

δραστηριότητες, όπως παιχνίδια και αθλήματα, μουσικοχορευτικά δρώμενα, καθώς και 

ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εφαρμογές έδωσαν τη δυνατότητα σε όλους τους 

παρευρισκόμενους να λειτουργήσουν ως ενιαία συλλογικότητα. Συμπερασματικά, προκύπτει η 

συμβολή των πολιτισμικών δραστηριοτήτων στην κοινωνικοποίηση, στην ψυχοσωματική 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της συνεργασίας των ατόμων, μέσα από την διοργάνωση μίας 

πρωτότυπης εκδήλωσης με πολιτιστικό, αθλητικό και παιδευτικό χαρακτήρα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αθλητικές δραστηριότητες, κοινωνικές ομάδες, αναψυχή – ψυχαγωγία. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ: 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  

(επαγγελματική εργασία) 

 

Παπαδόπουλος Α.  

CEO / InSports Marketing 

 

Περίληψη 

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι αδιαμφισβήτητα ένα πεδίο ιδιαίτερα μεγάλου 

ενδιαφέροντος και αποτελεί αντικείμενο μελέτης από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Ο όρος 

«Κοινωνική Ευθύνη» έxει πολλές σημασίες, που κυμαίνονται από την εταιρική συνείδηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέχρι το ρόλο που παίζουν οι ίδιοι οι αθλητές ως πρότυπα (ακόμα 

και εάν πιστεύουν πως δεν είναι). Όπως δήλωσε και ο επίτροπος του NBA Mr. David Stern, η 

δέσμευση για Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί ένα ουσιαστικό μέρος του παιχνιδιού και δεν θα 

πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσει απαρατήρητη. 

 

Με οποιαδήποτε γρήγορη ανασκόπηση σε αθλητικές ιστοσελίδα γίνεται αντιληπτό πως όλοι οι 

οργανισμοί συμμετέχουν σε κάποιας μορφής ενέργειες κοινωνικής προσφοράς είτε αυτές είναι 

μέσω ατομικών ενεργειών των αθλητών, είτε γίνονται συλλογικά. Η ΕΚΕ διαδίδεται όλο και 

περισσότερο στη βιομηχανία του αθλητισμού και πολλές φορές θεωρείται ως υποχρέωση. 

 

Στην συγκεκριμένη παρουσίαση θα προβληθούν δύο βίντεο που δημιουργήθηκαν και 

προβλήθηκαν από το τμήμα μάρκετινγκ της ομάδας χάντμπολ ΠΑΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2015 

και τα οποία είχαν ως σκοπό να μεταφέρουν ένα κοινωνικό μήνυμα προς όλο τον κόσμο του 

αθλητισμού για τα κωφά άτομα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για τη προβολή τους 

υιοθετήθηκε ένας συνδυασμός word of mouth), viral marketing, social responsibility & 

storytelling. Τα παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι εντός και εκτός Ελλάδας και 

αποτελούν πολύ καλά παραδείγματα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο αθλητισμός ως 

εργαλείο προώθησης και μετάδοσης κοινωνικών μηνυμάτων. 

 

Οι αθλητικοί οργανισμοί πρέπει να κατανοήσουν πως η κοινωνική ευθύνη πρέπει να είναι 

αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινή τους λειτουργίας και πως ο αθλητισμός δεν είναι μόνο 

χρήματα και θέαμα αλλά ένας τρόπος ζωής. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ΠΑΟΚ, storytelling, viral marketing, word 

of mouth. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ: 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ HARVARD ΚΑΙ ΤΟΥ MIT 

(επαγγελματική εργασία) 

 

Ψιμόπουλος, Κ.  

Harvard University 

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τον τρόπο λειτουργίας των γυμναστηρίων 2 (δύο) 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων των ΗΠΑ, του Harvard και του MIT, καθώς αποτελούν παραδείγματα 

προς μίμηση για πολλά άλλα πανεπιστήμια σε πολλούς τομείς, αλλά ιδιαίτερα σε αυτό που είναι 

κορυφαία: στην εκγύμναση για λόγους υγείας και πρόληψης ασθενειών του συνόλου των μελών 

της ακαδημαϊκής τους κοινότητας. Δηλαδή τους προπτυχιακούς, τους μεταπτυχιακούς και 

διδακτορικούς φοιτητές, αλλά και τους καθηγητές, ερευνητές, και όλο το βοηθητικό και 

διοικητικό προσωπικό, καθώς ο εργασιακός αθλητισμός αυξάνει την αποδοτικότητα των 

εργαζόμενων (Τριγώνης, κ.α., 1999). Αυτή η φιλοσοφία εκπαίδευσης αποδεικνύεται στην πράξη 

και από το γεγονός ότι τόσο στο Harvard, όσο και στο MIT έχει ιστορικά θεσπιστεί υποχρεωτική 

παρακολούθηση (κατ΄ επιλογή) μαθημάτων φυσικής αγωγής, αλλά και υποχρεωτική εκμάθηση 

και εξέταση κολύμβησης για όσους επιθυμούν να πάρουν απαλλαγή.  

 

Η εργασία αυτή ακολουθεί την μεθοδολογία της περιπτωσιακής μελέτης (case study), η οποία και 

είχε ιστορικά συσταθεί για πρώτη φορά στο τμήμα διοίκησης και οικονομικών του 

πανεπιστημίου του Harvard, και αποτελεί μία ιδιαίτερα πρωτοποριακή και βαθύτατα χρήσιμη 

εκπαιδευτική επινόηση, δίνοντας έτσι στον μαθητευόμενο ή στον αναγνώστη μία αυθεντική 

προοπτική και εμπειρία με πραγματικές και ρεαλιστικές μεταβλητές που ο ενδιαφερόμενος δεν 

θα μπορούσε αλλιώς να βιώσει. Είναι γνωστό από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι το αθλητικό 

μάνατζμεντ ως επιστήμη ενημερώνεται από πολλές άλλες επιστήμες, από τις οποίες ιδιαίτερο 

ρόλο παίζουν οι κοινωνικές (Gargalianos et al., 2011). Στελέχη αθλητικής διοίκησης ή διοίκησης 

αθλητικής αναψυχής, διευθυντές αντίστοιχων γυμναστηρίων, τμημάτων ή αθλητικών 

εγκαταστάσεων και Κ.Φ.Α. μπορούν να ξεναγηθούν εικονικά στην εσωτερική λειτουργική δομή, 

στο οργανόγραμμα, στον προγραμματισμό και στις υπηρεσίες, αλλά και στον προϋπολογισμό του 

τμήματος αναψυχής των δύο αυτών πανεπιστημίων, παρακολουθώντας και την προβολή ενός 

βίντεο που δημιουργήθηκε από το τμήμα.  

 

Λέξεις κλειδιά: Πανεπιστημιακό γυμναστήριο, διοικητική δομή, Harvard, ΜIT, οργανόγραμμα, 

προϋπολογισμός, τμήμα αναψυχής. 

 

Βιβλιογραφία 
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that inform and facilitate sport management: a pilot study. 19
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Management Conference, Madrid, Spain, September 7-11, pp. 415-416. 

 Τριγώνης, Ι., Καμπίτσης, Χ., Χαραχούσου, Υ., Τζέτζης, Γ., & Ματσούκα, Ο. (1999). 

Δημογραφικά στοιχεία, κίνητρα, αποτρεπτικοί λόγοι και κοινωνική υποστήριξη ως 

παράγοντες διαφοροποίησης της συμμετοχής των εργαζομένων σε αθλητικές δραστηριότητες. 

Αθλητική Απόδοση & Υγεία, 1(3), 225-236. 
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 Ενότητα: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ» 

 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ – SPONSORING  

(ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 

 

Ψωμά, Β.   

Νομική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Ιστορικά 

 

Η χορηγία αποτελεί σημαντικό κοινωνικό θεσμό που άνθησε στην αρχαία Ελλάδα και 

λειτούργησε ευεργετικά στη δημιουργία των επιτευγμάτων του Χρυσού Αιώνα. Ως συστηματική 

οικονομική δραστηριότητα εμφανίζεται από τη δεκαετία του 1960 με την ανάπτυξη των 

τηλεοπτικών μέσων στις ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, ενώ αναβίωσε εντονότερα κατά τη 

δεκαετία του ’90. Στην Αμερική ακολούθησε διαφορετική πορεία, καθώς συνήθως προσλαμβάνει 

τη μορφή του fundraising, όπου τα όρια δωρεοδοτικού και ανταποδοτικού χαρακτήρα είναι 

δυσδιάκριτα, λόγω της ανύπαρκτης κρατικής υποστήριξης και επιχορήγησης πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων σε σχέση με την ηπειρωτική Ευρώπη. 

 

Διερευνώντας την έννοια της χορηγίας διαπιστώνει κανείς ότι αρχικά δεν ήταν γένος, αλλά 

έννοια είδους, που αφορούσε αποκλειστικά την οικονομική υποστήριξη των τεχνών (όπου 

«χορηγός» σήμαινε «ο άγων τον χορό»). Έτσι, η αρχετυπική της μορφή εντοπίζεται στο πεδίο 

του πολιτισμού. Ο ευρέως διαδεδομένος όρος «sponsoring», προέρχεται αντίστοιχα από το 

λατινικό sponsio που ερμηνεύεται ως πανηγυρική υπόσχεση και μνηστεία. Επρόκειτο δηλαδή για 

ενοχική υπόσχεση συντελούμενη με ερώτηση και απάντηση που προβλεπόταν από τη 

Δωδεκάδελτη αρχαϊκή νομοθεσία. Το λατινικό ρήμα spondere αντιστοιχεί στο ελληνικό σπένδειν 

/ σπένδεσθαι που σημαίνει «τελώ σπονδάς μετά τινος», δηλαδή συνθηκολογώ, έρχομαι «σε 

συμφωνία».  

 

Έννοια – συγγενείς μορφές 

 

Στα Ελληνικά ο αντίστοιχος όρος του sponsoring είναι περιφραστικός και αποδίδεται ως 

ανταποδοτική χορηγία, προκειμένου να αποτυπωθεί εναργέστερα η ανταλλακτική φύση της εν 

λόγω σύμβασης. Δηλαδή, δεν αποτελεί απλώς χορηγία, όπως είναι η δωρεοδοτική (χαριστική), 

αλλά πρόκειται για μορφή οικονομικής συναλλαγής (οικονομικό σύμφωνο), από την οποία 

προκύπτουν οφέλη και για τις δύο αντισυμβαλλόμενες πλευρές. Περιλαμβάνει τη στήριξη και τη 

χρηματοδότηση του χορηγούμενου με αποκλειστικό αντιστάθμισμα του χορηγού την πίστωσή 

του από την κοινωνία με την ευποιία του. Οι μορφές που μπορεί να προσλάβει είναι: α) το 

αθλητικό sponsoring, β) η χορηγία για πολιτιστικούς σκοπούς – τέχνες, γράμματα, πολιτιστική 

κληρονομιά, σύγχρονο πολιτισμό,  γ) το κοινωνικοπολιτικό sponsoring – σε τομείς όπως η υγεία, 

η εθνική άμυνα, επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, δ) για την ενίσχυση οικολογικών 

δραστηριοτήτων, ε) στο πλαίσιο ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας δεν είναι 

διαφήμιση, στο βαθμό κατά τον οποίο, ενώ και τα δύο είδη αποτελούν μέσα προβολής των 

επιχειρήσεων/χορηγών και ανήκουν στο πλέγμα της επικοινωνίας των επιχειρήσεων, το 

sponsoring διακρίνεται από τη διαφήμιση κατά το ότι είναι λιγότερο δαπανηρό, πιο στοχευμένο 
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ως προς συγκεκριμένο τμήμα του καταναλωτικού κοινού το οποίο ενδιαφέρεται να επηρεάσει 

θετικά και σε κάποιες οικονομικές δραστηριότητες ή σε κάποιους φορείς όπου απαγορεύεται η 

διαφήμιση είναι το μόνο επιτρεπτό μέσο προβολής στην αγορά. Ως προς το προβαλλόμενο 

αντικείμενο, στη διαφήμιση προβάλλεται συγκεκριμένο προϊόν και ενημερώνεται το κοινό για τις 

ιδιότητες και τα πλεονεκτήματά του, ενώ στο sponsoring δίνεται έμφαση στο όνομα/πρόσωπο 

του χορηγού, ενώ το προϊόν και η οικονομική του δράση δεν προβάλλονται άμεσα και ρητά. Η 

δημοσιότητα του χορηγού προάγεται μέσω της λεγόμενης assoziationsprinzip, αρχή η οποία 

εστιάζει στους συνειρμούς που προκαλούνται στον καταναλωτή σχετικά με την επιχειρηματική 

δράση του χορηγού και τελικά οδηγούν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της επιχείρησης, την 

καταξίωσή της και τον τονισμό της κοινωνικής ευαισθησίας του χορηγού και εν γένει τη 

βελτίωση της συνολικής εικόνας του. 

 

Το sponsoring διακρίνεται και από τον μαικηνισμό και τη δωρεά, καθώς εκεί η παροχή 

εμφορείται από αλτρουιστικά κίνητρα. Οι Μαικήνες δεν αποσκοπούν σε αντιπαροχή για την 

υποστήριξή τους, συχνά δε δεν τη δημοσιοποιούν. Επιπλέον, ενώ ο δωρητής μπορεί να είναι 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο/επιχείρηση, στο sponsoring πρόκειται εξ ορισμού για επιχείρηση. 

Διαφορετικοί, όμως, είναι και οι τομείς της παρεχόμενης υποστήριξης: οι Μαικήνες 

χρηματοδοτούν κυρίως τον πολιτιστικό τομέα, συχνά τον κοινωνικό, λιγότερο τον 

περιβαλλοντικό, σπάνια τον αθλητικό. Αντίστοιχα, οι δωρητές κινούνται κυρίως στον κοινωνικό, 

συχνά στον πολιτιστικό και περιβαλλοντικό και σπάνια στον αθλητικό, ενώ οι χορηγοί 

κυριαρχούν στον αθλητικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθούσε κάποιος να εντάξει τη 

σύμβαση χορηγίας στην έννοια της δωρεάς θα εγειρόταν το ερώτημα αν η προβολή του χορηγού 

είναι όρος της δωρεάς ή γνήσια αντιπαροχή.   

 

Ούτε, όμως, και με την επιχορήγηση πρέπει να συγχέεται, αφού ελλείπει το στοιχείο της 

μεταφοράς πόρων από τον ιδιωτικό στον ευρύτερο «δημόσιο-κοινωνικό» τομέα, ενώ για τους 

κρατικούς φορείς η εν λόγω στήριξη αποτελεί αυτονόητο καθήκον της λειτουργίας τους, με 

σύμφυτο το στοιχείο της νομοθετικής υποχρέωσης. 

 

Διαφέρει επίσης από τη μίσθωση σήματος, καθώς δεν πρόκειται για άδεια χρήσης σήματος, η 

παραχώρηση της οποίας δίνεται για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων/υπηρεσιών που καλύπτει 

και δημιουργεί ενοχικό δεσμό μεταξύ δικαιούχου και αδειοδούχου. Στο sponsoring δεν υπάρχει 

προϊόν με την έννοια αυτή, ούτε οι παροχές και αντιπαροχές είναι ίδιες. Αντίστοιχη προς τη 

μίσθωση σήματος είναι και η θεμελίωση της άρνησης της εκδοχής ότι πρόκειται για μίσθωση 

προσοδοφόρου (με την έννοια της ΑΚ 638), μίσθωση η οποία αφορά αποκλειστικά πράγματα και 

δικαιώματα, ενώ επιπλέον ελλείπει το στοιχείο της απόλαυσης των καρπών και ωφελημάτων που 

προστάζει η ΑΚ 638. 

 

Στην πράξη, βέβαια, η διάκριση αποβαίνει άκρως δυσχερής, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη 

μικτών μορφών χορηγίας στις οποίες δίνεται διαφορετικό βάρος στα κατ’ ιδίαν χαρακτηριστικά 

που διακρίνουν τους προαναφερθέντες τρόπους χρηματοδότησης. 

 

Ζητήματα του νομικού χαρακτηρισμού του sponsoring - Αντιδιαστολή από δωρεά, 

περιεχόμενο των επί μέρους παροχών 

 

Είναι δύσκολο να γίνει δεκτό ότι οι παροχές του χορηγού δεν αποβλέπουν σε αντάλλαγμα, το 

οποίο τελικά αποτελεί και την αιτία τους. Το sponsoring είναι μορφή επαχθούς δικαιοπραξίας. Η 

παροχή του χορηγού έχει ως αντιστάθμισμα την αντιπαροχή του χορηγούμενου και γι’ αυτό 

αποκαλείται και ανταποδοτική χορηγία. Η αντιπαροχή συνίσταται στην ανάληψη της 
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υποχρέωσης να προβάλλει και να δημοσιοποιήσει τα προϊόντα του χορηγού. Θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι για το στοιχείο του «επαχθούς» είναι αδιάφορο το ισάξιο ή μη του 

αντισταθμίσματος. 

 

Θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν συνιστά δωρεά υπό τρόπο, δηλαδή σύμβαση δωρεάς στην οποία 

περιλαμβάνεται και ο επιπλέον όρος ότι ο δωρεοδόχος υποχρεούται σε ορισμένη παροχή. Εκεί, 

όμως, δεν πρέπει η παροχή του δωρεοδόχου, δηλαδή ο τρόπος να συνιστά το αντάλλαγμα για το 

δωριζόμενο, αλλά θα πρέπει να πρόκειται για μία παροχή που θα εκπληρωθεί από την αξία του 

αντικειμένου της δωρεάς, ώστε μετά την εκτέλεση του τρόπου να μείνει κάποιο όφελος στον 

δωρεοδόχο. Μήπως, λοιπόν, συνιστά μορφή δωρεάς με αίρεση (όπου ο δωρητής μπορεί να 

απαιτήσει την εκπλήρωση του τρόπου) ή δωρεάς με απλή σύσταση-ευχή, συμβουλή (όπου δεν 

υπάρχει υποχρέωση του δωρεοδόχου); Ή μήπως πρόκειται για δωρεά επί σκοπώ (όπου ο σκοπός 

ανάγεται σε υποκειμενικό δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης με συνέπεια η μη επίτευξή του 

να γεννά αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού) ή για ανταποδοτική δωρεά ή δωρεά περιοδικών 

παροχών (π.χ. για κάλυψη υποχρεώσεων αθλητή, προπόνηση, οδοιπορικά, κλπ.);  

 

Σε όλα τα ανωτέρω η απάντηση πρέπει να είναι αρνητική, αφού είναι αμφοτεροβαρής σύμβαση 

και κατά τη βούληση των μερών η νέα παροχή δίνεται ως αντάλλαγμα της παλιάς και όχι ως 

δώρο λόγω ευγνωμοσύνης, ενώ δε νοείται και ανάκληση όπως θα συνέβαινε αν επρόκειτο για 

μορφή δωρεάς. Ως αμφοτεροβαρής σύμβαση δημιουργεί ενοχικές υποχρεώσεις σε βάρος και των 

δύο συμβαλλόμενων με τα αντίστοιχα ενοχικά δικαιώματα υπέρ του άλλου συμβαλλόμενου, 

δηλαδή υποχρεώσεις προς παροχή και αντιπαροχή που συντελούνται ως αντιστάθμισμα η μία της 

άλλης. 

 

Εξετάζοντας εγγύτερα το περιεχόμενο της ως άνω παροχής και αντίστοιχης αντιπαροχής, 

διαπιστώνεται ότι η παροχή του χορηγού συνίσταται συνήθως σε είδος (π.χ., εξοπλισμός, 

εξαρτήματα, ενδυμασία, όργανα), χρήμα (έξοδα μετάβασης, διαμονής) και υπηρεσίες, ενώ η 

παροχή του δέκτη της χορηγίας  συνίσταται στην προβολή του χορηγού μέσα από τις δικές του 

δραστηριότητες, χωρίς να υπάρχει υποχρέωσή του να πετύχει μέσα από αυτή την προβολή τους 

οικονομικούς σκοπούς του χορηγού (π.χ., αύξηση των πωλήσεων). Υποχρεούται τότε, για 

παράδειγμα, να μεταβιβάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, να στηρίζει διαφημιστικά 

προγράμματα, να χρησιμοποιεί εξοπλισμό, να παρέχει οπτικό πρόγραμμα, κλπ. Οφείλει 

συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη ή έχει υποχρέωση ανοχής ενός περιορισμού στα δικαιώματά 

του. Το ζήτημα αν η αντιπαροχή είναι δυσανάλογη σε σχέση με την παροχή θα κριθεί με βάση τη 

γενική νομοθεσία και τους Γενικούς Όρους των Συναλλαγών. Στο Titelsponsoring για 

παράδειγμα, το οποίο αποτελεί την πιο απλή μορφή, η αντιπαροχή περιορίζεται μόνο στο να 

προβάλλει ο δέκτης της χορηγίας είτε με ανακοίνωση, είτε με δημοσιοποίηση το όνομα του 

χορηγού ή την επωνυμία του. Υποστηρίζεται ότι ανάλογα με τον βαθμό εξάρτησης του δέκτη 

από τον χορηγό αποτελεί είτε παροχή εργασίας (ΑΚ 648επ., π.χ., αυστηρή τήρηση 

συγκεκριμένων οδηγιών από αθλητή δέκτη χορηγίας), κάτι το οποίο αμφισβητείται, είτε μίσθωση 

έργου (ΑΚ 681) με χαρακτηριστικά διαφημιστικού συμφώνου. 

 

Εγείρεται ζήτημα ως προς το εάν η σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας θα περιλαμβάνει ρήτρα 

αποκλειστικότητας αμφιμερώς ή μη. Αν υποτεθεί ότι ο δέκτης της χορηγίας θα πρέπει να δέχεται 

οικονομική υποστήριξη από έναν και μόνο χορηγό, ο οποίος θα διαθέτει την αποκλειστικότητα 

(«Exklusivsponsor»), θα κριθεί μία τέτοια ρήτρα ως νόμιμη; Γίνεται δεκτό ότι είναι θεμιτή μόνο 

όταν οι χορηγοί που αποκλείονται προέρχονται από τον ίδιο επιχειρηματικό τομέα με τον 

μοναδικό χορηγό. Έτσι μειώνεται και η πιθανότητα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ τους. 
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Ενισχυτικό του ανταποδοτικού χαρακτήρα της σύμβασης χορηγίας είναι το γεγονός ότι έχει 

κριθεί νομολογιακά ότι λόγο λύσης της συνιστά η εμπλοκή του αθλητή με ντόπινγκ ή ναρκωτικά, 

καθώς και η παραβίαση παρεπόμενων υποχρεώσεων (όπως η τήρηση της ευπρέπειας, ειδικότερα 

της αγωνιστικής ευπρέπειας -με όριο την προσωπική ζωή του αθλητή, η επίτευξη συγκεκριμένης 

επίδοσης, κλπ.). Η ρήτρα, μάλιστα, ευπρεπούς συμπεριφοράς, η οποία συχνά τίθεται στις εν λόγω 

συμβάσεις, αποτελεί ιδιαίτερη εκδήλωση της γενικότερης αρχής της καλόπιστης εκπλήρωσης της 

παροχής που θέτει το άρθρο 288ΑΚ. Ο δέκτης της χορηγίας αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση 

(που μπορεί βέβαια να υπάρχει και ως παρεπόμενη ούτως ή άλλως) να απέχει από διατύπωση 

αρνητικών θέσεων σε βάρος του χορηγού, από τη διάδοση μυστικών, κλπ. 

 

Επί sponsoring προς πρόσωπο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή του κύρους και της φήμης 

του αθλητή μετά την κατάρτιση της σύμβασης. Οι ήττες του, η συμπεριφορά του στην 

προσωπική του ζωή, κυρίως η χρήση αναβολικών ουσιών επηρεάζουν αρνητικά τη κοινή γνώμη 

αναφορικά με τον αθλητή και άρα με τον προβαλλόμενο μέσω αυτού χορηγού και δίνουν στον 

τελευταίο το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας, με οφειλή αποζημίωσης: στο ντόπινγκ, λόγω μη 

εκπλήρωσης της υποχρέωσης της θετικής προβολής του χορηγού (επιγενόμενη υπαίτια αδυναμία 

παροχής του δέκτη της χορηγίας) – [βλ. την περίπτωση του Lance Armstrong, ο οποίος έχασε 7 

χορηγούς μετά από κατηγορία για ντόπινγκ. Ειδικότερα, η Νike προχώρησε σε καταγγελία της 

σύμβασης μετά από 16 χρόνια, η Budweiser δήλωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε ανανέωση και 

Oaekley ότι θα τον στήριζε έως την τελική απόφαση της επιτροπής Anti-doping]. Αντίστοιχο 

δικαίωμα γεννάται και για τον αθλητή όταν καταστραφεί η εικόνα του χορηγού, όχι όμως στην 

περίπτωση αυτή από ενδοσυμβατική ευθύνη, αλλά αδικοπρακτικά (διαφύλαξη καλής εικόνας 

προκειμένου να ξαναβρεί χορηγούς στο μέλλον, προστασία της προσωπικότητας).  

 

Τo αθλητικό sponsoring 

 

Είναι το πιο διαδεδομένο είδος ανταποδοτικής χορηγίας και μάλιστα το πρώτο που άρχισε να 

εμφανίζει τα χαρακτηριστικά της. Συνδέεται συχνά με το ραδιοτηλεοπτικό, αφού είναι 

απαραίτητο μέσο για την προβολή των αθλητικών διοργανώσεων. Μπορεί να διακριθεί σε 

sponsoring προσώπων και sponsoring ομάδων. 

 

Στην κατηγορία του sponsoring προσώπων εντάσσονται οι επαγγελματίες αθλητές, οι οποίοι 

λαμβάνουν οικονομική στήριξη μέσω σύμβασης εργασίας με αντικείμενο την παροχή αθλητικών 

υπηρεσιών. Είναι πιθανόν ο αθλητής να βρίσκεται σε εργασιακή σχέση προς τον χορηγό, ο 

οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον αντισυβαλλόμενό του, ομάδα ή σωματείο, 

την παροχή της εργασίας του αθλητή προς αυτόν. Μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

και ως ελεύθεροι επαγγελματίες· στην περίπτωση αυτή παρέχουν στον χορηγό την καλή τους 

εικόνα που έχουν αποκτήσει χάρη στις αθλητικές τους επιτυχίες. Ουσιαστικά, σε αυτές τις 

συμβάσεις συμφωνείται η χρήση εκφάνσεων της προσωπικότητας του αθλητή. 

 

Στην κατηγορία του sponsoring ομάδων ανακύπτουν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων του 

αθλητή και της ομάδας του. Είναι αμφίβολο αν μια ομάδα μπορεί έγκυρα να υποχρεώσει τον 

μεμονωμένο αθλητή σε ορισμένη συμπεριφορά και αν ναι, σε ποια έκταση. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, περιορισμοί του αθλητικού sponsoring  μπορούν να απορρέουν από: α) το 

δικαίωμα του αθλητή στην προσωπικότητα (εικόνα του, τη φωνή του, κλπ.), β) την ίδια τη  φύση 

του αθλητισμού (π.χ., απαγόρευση προβολής επιβλαβών προϊόντων στο πλαίσιο της συσχέτισης 

του αθλητισμού με τον υγιώς ζην – βλ. αλκοόλ, καπνός όταν υπερβαίνει την απλή διαφήμιση), γ) 

το καταστατικό της ομάδας ή του σωματείου (σύγκρουση ατομικών συμφερόντων αθλητή με 
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αυτά της ομάδας – ελευθερία άσκησης του επαγγέλματος σε συνδυασμό με την ελευθερία 

έκφρασης στην οποία εντάσσεται η διαφήμιση). 

 

Συμπέρασμα 

 

Αναζητώντας κανείς τελικά τους εφαρμοστέους κανόνες στη σύμβαση χορηγίας διαπιστώνει ότι 

αυτή δεν ρυθμίζεται επαρκώς από το νόμο. Η ανταποδοτική χορηγία δεν μπορεί να υπαχθεί με 

κριτήρια φορμαλιστικά σε γνωστές συναλλακτικές μορφές, δηλαδή σε μία από τις λεγόμενες 

«επώνυμες» συμβάσεις. Μάλλον πρόκειται για μικτή σύμβαση, ενώ οι συνομολογούμενες ρήτρες 

θα πρέπει να κρίνονται ad hoc σε κάθε σύμβαση, αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του 

πολύμορφου των αναγκών των εμπλεκόμενων παραγόντων, που η σύμβαση χορηγίας έρχεται 

κάθε φορά να καλύψει. 
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Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ 

 

Τσορδιά, Χ. & Παπαδημητρίου, Δ.
 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών
 

 

Εισαγωγή 

 

O αθλητισμός και τα αθλητικά γεγονότα απορροφούν περίπου το 66% των συνολικών δαπανών 

για χορηγία σε όλο τον κόσμο (IEG, 2014). Ένα καθιερωμένο μοντέλο που χρησιμοποιείται 

διεθνώς για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας της χορηγίας είναι της «Υπεραξίας της 

Μάρκας» (Brand Equity Model) που αναφέρεται στο πώς ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται και 

αξιολογεί τη μάρκα, διερευνώντας ορισμένες γνωστικές δομές, όπως η αναγνωρισιμότητά της 

(Aaker, 1991; Keller, 1993). 

 

Ένας παράγοντας άρρηκτα συνυφασμένος με τις αθλητικές ομάδες είναι η ταύτιση των φιλάθλων 

με αυτές. Οι φίλαθλοι μίας ομάδας μπορεί να είναι εξαιρετικά πιστοί σε αυτή και να τη θεωρούν 

κεντρικό κομμάτι της ταυτότητάς τους (Gwinner & Swanson, 2003). Η βιβλιογραφία υποστηρίζει 

ότι όταν το άτομο διαθέτει υψηλή ταύτιση με μία ομάδα, τότε είναι πιο πρόθυμο να επιδείξει μία 

καταναλωτική συμπεριφορά η οποία υποστηρίζει τη συγκεκριμένη ομάδα (Gwinner & Swanson, 

2003), όπως να υποστηρίζει το χορηγό της.  

 

Σκοπός της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο η μεταβλητή «ταύτιση με την 

ομάδα» επιδρά στην «υπεραξία της μάρκας» του χορηγού της αγαπημένης και του χορηγού της 

αντίπαλης ομάδας.  

 

Μεθοδολογία  

 

Δείγμα: Στην έρευνα συμμετείχαν 316 άτομα, φίλαθλοι του Παναθηναϊκού (30,4%), του 

Ολυμπιακού (48,1%) και άλλων ομάδων (21,5%), από τους οποίους 206 (65,2%) ήταν άνδρες και 

109 (34,5%) γυναίκες. Οι περισσότεροι (51,6%) ήταν άτομα ηλικίας έως 25 χρόνων και 

ακολουθούσε η κατηγορία 26-35 χρόνων (36,4%). Για τις ανάγκες της μελέτης το δείγμα 

χωρίστηκε σε δύο υπο-ομάδες: α) τους φίλαθλους με υψηλή ταύτιση στην ομάδα και β) τους 

φίλαθλους με χαμηλή ταύτιση. Ο διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της μέτρησης της 

μεταβλητής «ταύτιση με την ομάδα» (fan identification) των Mael και Ashforth (1992). 

Επιπλέον, μέσα σε κάθε υπο-ομάδα πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός ανάλογα με τον αν οι 

φίλαθλοι υποστήριζαν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, ή άλλη ομάδα. Έτσι, εντοπίστηκαν 102 

φίλαθλοι με υψηλή ταύτιση, από τους οποίους 30 (29,4%) ήταν φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, 53 

(52%) του Ολυμπιακού και 19 (18,6%) άλλων ομάδων. Στη δεύτερη υπο-ομάδα με τους 209 

φίλαθλους με χαμηλή ταύτιση, 65 (31,1%) ήταν φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, 96 (45,9%) του 

Ολυμπιακού και 48 (23%) άλλων ομάδων. Λόγω χαμηλού δείγματος οι φίλαθλοι άλλων ομάδων 

(Ν=19) με υψηλή ταύτιση αποκλείστηκαν από την περαιτέρω ανάλυση της παρούσας έρευνας.  

 

Μετρήσεις και διαδικασία συλλογής δεδομένων: Η μεθοδολογική προσέγγιση που 

χρησιμοποιήθηκε είναι η ποσοτική έρευνα, ενώ η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

μέσω ερωτηματολογίου που συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά, αλλά και με προσωπική επικοινωνία, 
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σε χώρους εστίασης, όπως καφετέριες με δυνατότητα προβολής αγώνων καλαθοσφαίρισης και 

ποδοσφαίρου. Στη μελέτη αυτή διερευνήθηκαν στάσεις φιλάθλων προς δύο εταιρείες που 

ξεκίνησαν να χορηγούν την ομάδα καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού το διάστημα 2015-2016, 

συγκεκριμένα τη Microsoft και τη Hellenic Seaways. Και οι δύο χορηγικές συμφωνίες 

περιλαμβάνουν μία σειρά από προωθητικές ενέργειες στην ανδρική ομάδα καλαθοσφαίρισης και 

τις ακαδημίες. Οι συγκεκριμένες εταιρίες επιλέχθηκαν επειδή για πρώτη φορά συνάπτουν 

χορηγία με αθλητική ομάδα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στα πρώτα στάδια 

της χορηγίας, καθώς αντικείμενο του ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση 

των αντιλήψεων των φίλαθλων προς τους χορηγούς προτού να γίνει γνωστή η χορηγία, ώστε να 

καταγραφούν διαφορές στις μετρήσεις που αποδίδονται στην αντιπαλότητα των ομάδων. 

 

Η «υπεραξία της μάρκας» μετρήθηκε με 5 επιμέρους μεταβλητές: α) «αναγνωρισιμότητα της 

μάρκας», η οποία σχετίζεται με την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τη μάρκα και 

μετρήθηκε με 2 επιμέρους μεταβλητές των Yoo και Donthu (2001), β) «πιστότητα στη μάρκα» 

που αναφέρεται στο κατά πόσο το άτομο είναι πρόθυμο να αλλάξει μία μάρκα με μία άλλη, 

κυρίως όταν αυτή προβεί σε αλλαγές και μετρήθηκε με 5 επιμέρους μεταβλητές δανεισμένες από 

Yoo και Donthu (2001) και  Nigam και Kaushik (2011), γ) «συσχετισμοί με τη μάρκα» που είναι 

«οτιδήποτε συνδεδεμένο στη μνήμη με τη μάρκα» (Aaker, 1991, p.109) και μετρήθηκε με τρεις 

επιμέρους μεταβλητές των Yoo και Donthu (2001), δ) «αντιληπτή ποιότητα της μάρκας», που 

σχετίζεται με την αντίληψη του καταναλωτή για τη συνολική ποιότητα της μάρκας, η οποία 

μετρήθηκε με τρεις επιμέρους μεταβλητές δανεισμένες από τους Yoo και Donthu (2001) και 

Jalilv, Samiei και Mahdavinia (2011) και ε) «συνολική υπεραξία της μάρκας», η οποία 

μετρήθηκε με δύο επιμέρους μεταβλητές των Yoo και Donthu (2001) σχετικές με το αν οι 

καταναλωτές προτιμούν τη μάρκα έναντι συγκρίσιμων προϊόντων και ισότιμης άλλης μάρκας. 

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή «ταύτιση με την ομάδα», η οποία μετρήθηκε με 7 

επιμέρους μεταβλητές δανεισμένες από τους Mael και Ashforth (1992), σχετικές με το πόσο 

ταυτίζονται οι φίλαθλοι με την ομάδα που υποστηρίζουν. Οι απαντήσεις σε όλες τις μεταβλητές 

δίνονταν μέσω μίας 5βάθμιας κλίμακας τύπου Likert. Η  αξιοπιστία των μεταβλητών και των 

υποκλιμάκων ελέγχθηκε μέσω του συντελεστή Cronbach’s α, ο οποίος βρέθηκε να είναι 

υψηλότερος του 0,70 για κάθε μία από τις μεταβλητές. 

 

Στατιστική επεξεργασία δεδομένων: Για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22 for Windows. Συγκεκριμένα, για την 

ανάλυση των δεδομένων έγινε χρήση των στατιστικών δεικτών συχνότητα (f), μέσος όρος (M.O.) 

και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) και των δοκιμασιών t-test και one-way ANOVA. 

 

Αποτελέσματα 

 

Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι  το σύνολο των χαμηλά ταυτισμένων με την ομάδα 

φιλάθλων αξιολόγησε την πιστότητα του χορηγού της ομάδας Microsoft ουδέτερα (Μ=2,61), 

πράγμα που τους κάνει να μην φαίνονται πιστοί πελάτες της εν λόγω εταιρείας, ωστόσο δήλωσαν 

ότι θα πρότειναν τη μάρκα σε φίλους τους (Μ=3,19). Σχετικά θετική μετρήθηκε η 

αναγνωρισιμότητα της μάρκας (Μ=3,41) και οι συσχετισμοί με αυτή (Μ=3,64) μεταξύ των 

φιλάθλων χαμηλής ταύτισης. Στις μεταβλητές αυτές δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των φιλάθλων του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και των άλλων ομάδων. 

 

Εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των χαμηλά ταυτισμένων φιλάθλων του 

Ολυμπιακού και των φιλάθλων των λοιπών ομάδων (F=3,275, sig.=,040) στη μεταβλητή 

«αντιληπτή ποιότητα της μάρκας», όπου οι χαμηλά ταυτισμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού 



16
ο
 Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Εύοσμος, 20 – 22 Νοεμβρίου 2015 

47 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda,gr 

εξέφρασαν μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας (Μ=3,84) από αυτούς που υποστήριζαν άλλες ομάδες 

(Μ=3,46). Πιο συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού αντιλαμβάνονταν τη Microsoft ως πιο 

αξιόπιστη (Μ=3,89) σε σύγκριση με τους φίλαθλους άλλων ομάδων (Μ=3,48) (F=3,117, 

sig.=,046), όπως επίσης και ως πιο λειτουργική (Μ=3,83 έναντι Μ=3,44) (F=3,451, sig.=,034). 

 

Ως προς τη «συνολική υπεραξία της μάρκας», ενώ δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στους μέσους όρους της ομαδοποιημένης μεταβλητής,  οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού με 

χαμηλή ταύτιση εξέφρασαν υψηλότερες τιμές (Μ=3,05) σε σύγκριση τους με φιλάθλους άλλων 

ομάδων (Μ=2,58) στο αν τους φαίνεται εξυπνότερο να αγοράσουν προϊόντα της Microsoft 

μεταξύ συγκρίσιμων προϊόντων (F=3,558, sig.=,030). 

 

Η Hellenic Seaways έχει αξιολογηθεί ελαφρώς πιο ουδέτερα από τους φιλάθλους με χαμηλή 

ταύτιση σε σχέση με τη Microsoft. Στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν μεταξύ των 

φιλάθλων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ως προς τη μέτρηση «μπορώ να ανακαλέσω με 

ευκολία τη μάρκα της Hellenic Seaways» της μεταβλητής «συσχετισμοί με τη μάρκα» (F=3,944, 

sig.=,021), όπου οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού φαίνεται να δηλώνουν ότι ανακαλούν με 

περισσότερη ευκολία (Μ=3,63) έναντι των φιλάθλων του Παναθηναϊκοί (Μ=3,11) τη σχετική 

μάρκα. 

 

Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών T-Test, για το δείγμα που έχει υψηλή ταύτιση με τον 

Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό έδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στους μέσους όρους 

των φιλάθλων των δύο ομάδων γύρω από τη γνώμη τους για τη Microsoft. Οι υψηλά ταυτισμένοι 

φίλαθλοι αξιολόγησαν γενικά με χαμηλό βαθμό την υπεραξία της μάρκας της Hellenic Seaways. 

Τα αποτελέσματα των υψηλά ταυτισμένων φιλάθλων του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού είναι 

συγκρίσιμα για τις περισσότερες επιμέρους μετρήσεις των μεταβλητών. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν 

κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων. Το γεγονός 

αυτό φανερώνει ότι αξιολογούν διαφορετικά κάποιες πτυχές της «υπεραξίας της μάρκας» (brand 

equity) της Hellenic Seaways. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στους  μέσους όρους στη μέτρηση «η Hellenic Seaways είναι η πρώτη μου επιλογή όταν αγοράζω 

εισιτήρια» (t=-2.222 με sig.= 0,029). Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού φαίνεται να αξιολογούν με 

εξαιρετικά χαμηλότερο βαθμό συμφωνίας (Μ=1,91) την εν λόγω δήλωση σε σχέση με τους 

φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ακόμα, στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές 

εντοπίστηκαν στις σχετικές με την «αντιληπτή ποιότητα» μετρήσεις «αναμένω η ποιότητα της 

Hellenic Seaways να είναι πολύ υψηλή» και «η πιθανότητα η Hellenic Seaways να είναι αξιόπιστη, 

είναι πολύ υψηλή», που αφορούν στην αντιληπτή ποιότητα της μάρκας (t=-3,211με sig.= 0,002 

και t= 2,082 με sig=0,041 αντίστοιχα). Η στατιστικά σημαντική διαφορά είναι φανερή και στην 

ομαδοποιημένη μεταβλητή «αντιληπτή ποιότητα της μάρκας» (t=-2,332 με sig.= 0,22), όπου οι 

υψηλά ταυτισμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αξιολογούν θετικότερα (Μ= 3,37 έναντι 2,80 

των φιλάθλων του Ολυμπιακού) την ποιότητα της μάρκας. 

 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα μελέτη είχε στόχο να διερευνήσει κατά πόσο η μεταβλητή «ταύτιση με την ομάδα» 

επιδρά στην «υπεραξία της μάρκας» του χορηγού της αγαπημένης και του χορηγού της 

αντίπαλης ομάδας. Μεταξύ των φιλάθλων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού εντοπίστηκαν 

περισσότερες στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ανάλυση μεταξύ φιλάθλων με υψηλή 

ταύτιση, όπου σε όλες τις περιπτώσεις οι υψηλά ταυτισμένοι με τον Παναθηναϊκό φίλαθλοι 

εξέφρασαν θετικότερη στάση προς το χορηγό της ομάδας τους, Hellenic Seaways, σε σύγκριση 

με τους υψηλά ταυτισμένους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Αυτό δηλώνει ότι οι φίλαθλοι 
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εκφράζουν θετική στάση απέναντι στους χορηγούς της ομάδας τους ακόμη και στη περίπτωση 

όπου η χορηγία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Οι διαφορές αυτές μπορεί να οφείλονται στο ότι οι 

φίλαθλοι είναι πιο θετικοί απέναντι στους χορηγούς που υποστηρίζουν τη δική τους ομάδα 

επιβεβαιώνοντας τη σχετική βιβλιογραφία (Dalakas & Levin, 2005). Ωστόσο, προεκτείνουν την 

υπάρχουσα γνώση δείχνοντας ότι οι ίδιες χορηγίες μπορεί να προκαλέσουν λιγότερο θετικές 

αντιλήψεις για το χορηγό μεταξύ των φιλάθλων αντίπαλης ποδοσφαιρικής ομάδας (Bergkvist, 

2012). 

 

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων με χαμηλή ταύτιση διαφοροποιούνται με στατιστική 

σημαντικότητα μόνο σε μία μέτρηση «μπορώ να ανακαλέσω με ευκολία τη μάρκα της Hellenic 

Seaways από την εξεταζόμενη μεταβλητή «συσχετισμοί με τη μάρκα» για τον ίδιο χορηγό 

(Hellenic Seaways), με τις υψηλότερες τιμές να δίνονται από τους φιλάθλους της αντίπαλης 

ομάδας (Ολυμπιακό).  

 

Τέλος, δεν εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ των φιλάθλων με υψηλή και με χαμηλή ταύτιση ως 

προς τις αντιλήψεις τους γύρω από την υπεραξία της μάρκας του χορηγού. Τα ευρήματα αυτά 

μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι οι φίλαθλοι ενδέχεται να μην είναι ακόμα ενημερωμένοι 

για τη χορηγική συμφωνία. 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Ανδρουλάκης, Γ. & Καρολίδης, Γ. 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 

Εισαγωγή 

 

Στο πέρασμα των ετών το άθλημα της καλαθοσφαίρισης έχει γίνει πιο απαιτητικό τόσο ως προς 

τη ταχύτητα σκέψης, όσο και ως προς τις σωματικές αντοχές και ικανότητες. Παρότι στη διεθνή 

βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα ερευνών, κυρίως στον τομέα της ιατρικής και της 

φαρμακευτικής, που ερευνούν τη σωματική απόδοση των αθλητών, υπάρχει σημαντική έλλειψη 

εργασιών οι οποίες να μελετούν περισσότερο τεχνικά και τακτικά χαρακτηριστικά των ομάδων, 

χαρακτηριστικά τα οποία συνήθως είναι κρίσιμα για την επιτυχία τους. Την τελευταία δεκαετία 

δημοσιεύονται έρευνες που σχετίζονται με τη μελέτη παραγόντων που θεωρούνται καθοριστικοί 

ως προς την τελική έκβαση ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης (Courel et al., 2013; Fernandez et al., 

2009; Ivankovic et al., 2010; Kubatko et al., 2007; Maymin, 2013). Ατομικοί και ομαδικοί 

δείκτες φαίνεται να επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα. 

Μερικές από τις έρευνες μάλιστα στοχεύουν στη μελέτη αυτών των δεικτών σε μικρότερες 

ηλικίες αθλητών (Koh, John, W. & Mallett, 2011; Lorenzo et al., 2010; Valeirinho & Tavares, 

2013). Υπάρχει περιορισμένη αρθρογραφία με έρευνες που να επικεντρώνονται στην μελέτη 

καθοριστικών παραγόντων επιτυχίας σε αθλητές μικρότερους από 16 χρονών.  Στην παρούσα 

εργασία διερευνώνται οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθόρισαν την ατομική απόδοση των 

παικτών που συμμετείχαν στην τελική φάσης του 42
ου

 Πανελληνίου Παιδικού Πρωταθλήματος 

Καλαθοσφαίρισης 2015-2016. 

 

Σκοπός  

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του πρόσημου επίδρασης κάποιων ατομικών 

στατιστικών δεικτών, αλλά και η ιεράρχησή τους ως προς τη σημαντικότητά τους στην απόδοση 

των παικτών κάτω των 16 χρονών.  

 

Μεθοδολογία  

 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της 

καταγραφής στατιστικών για τους 15 αγώνες σε πραγματικό χρόνο. Η καταγραφή έγινε με τη  

στατιστική σουίτα που παρέχεται δωρεάν από την ιστοσελίδα της FIBA Europe. Το σύνολο των 

δεδομένων περιλαμβάνει στατιστικούς δείκτες και την απόδοση 72 νέων αθλητών, των 6 ομάδων  

που συμμετείχαν στην τελική φάση του πρωταθλήματος παίδων και για τις 5 αγωνιστικές ημέρες. 

 

Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης ώστε να εξεταστεί ο 

βαθμός στον οποίο ερμηνεύεται η ατομική απόδοση των παικτών στους παρακάτω στατιστικούς 

δείκτες: ASTp (Assists Percentage): Εκτίμηση της ποσοστιαίας συνεισφοράς στις συνολικές 

ασίστς της ομάδας με βάση τις ασίστς που έδωσε κατά τη διάρκεια που αγωνίστηκε, DRp 

(Defensive Rebounds Percentage): Εκτίμηση της ποσοστιαίας συνεισφοράς στα συνολικά 

αμυντικά ριμπάουντ της ομάδας, ORp (Offensive Rebound Percentage): Εκτίμηση της 

ποσοστιαίας συνεισφοράς στα συνολικά επιθετικά ριμπάουντ της ομάδας, STLp (Steals 

Percentage): Εκτίμηση της ποσοστιαίας συνεισφοράς στα συνολικά κλεψίματα που 
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πραγματοποίησε η ομάδα, TOVp (Turnovers Percentage): Εκτίμηση σε ποσοστό των λαθών ανά 

100 κατοχές, Usage Percentage: Ποσοστιαία εκτίμηση των κατοχών σύμφωνα με τις επιθέσεις 

που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια που αγωνίστηκε, EFGp (Efficiency Field Goal 

Percentage): Αντικειμενικός δείκτης αποτελεσματικότητας στις προσπάθειες για σουτ, ORTg 

(Offensive Rating): Σύνθετος δείκτης μέτρησης της επιθετικής δεινότητας, DRTg (Defensive 

Rating): Σύνθετος δείκτης μέτρησης της αμυντικής δεινότητας, TENDEX: Η απόδοση του 

παίκτη (Efficiency-EFF)  ως προς  τον χρόνο συμμετοχής του.  

 

Εφόσον ο δείκτης EFF προκύπτει από το άθροισμα αρκετών από τους παραπάνω δείκτες δεν θα 

είχε ενδιαφέρον να χρησιμοποιηθούν οι απόλυτοι δείκτες στο μοντέλο. Προτιμήθηκε ο δείκτης 

TENDEX από τον δείκτη EFF εφόσον είναι ο ίδιος δείκτης, σταθμισμένος, όμως, ως προς το 

χρόνο συμμετοχής των παικτών. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν οι ποσοστιαίοι δείκτες των παικτών 

ώστε να αξιολογηθεί η πραγματική συνεισφορά των παικτών στην απόδοση των ομάδων. 

 

Αποτελέσματα 

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά μέτρα στο σύνολο των αθλητών 

 

min 1
st
 Q Median Mean 3

rd
 Q Max 

-2.1430 0.0000 0.2240 0.2353 0.4180 1.5630 

 

Ο μέσος όρος του δείκτη TENDEX των παικτών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 0.2240, ενώ 

το 50% των παικτών είχαν δείκτη TENDEX μικρότερο από 0.2353. Το 75% των παικτών είχαν 

δείκτη μικρότερο από 0.4180. 

 
Γράφημα 1:  Ιεραρχικό δέντρο παλινδρόμησης για το σύνολο των αθλητών 

 

Όσο ψηλότερα στο ιεραρχικό δέντρο βρίσκεται ο κάθε παράγοντας, τόσο σημαντικότερος είναι 

ως προς την συνεισφορά του στην απόδοση των παικτών. Κάθε κλαδί του δέντρου καταλήγει σε 

ένα μέσο όρο δείκτη TENDEX μιας ομάδας παικτών, με ίδια χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους 

σύμφωνα με αυτά που ορίζουν οι παράγοντες. Είναι ξεκάθαρο πως το δεξί κλαδί του δέντρου, 

δηλαδή παίκτες με επιθετική δεινότητα μεγαλύτερη του 72, θεωρούνται καλύτεροι τουλάχιστον 

από τους μισούς παίκτες που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα, καθώς όλες οι καταλήψεις του 

δεξιού κλαδιού είναι δείκτες TENDEX μεγαλύτεροι του μέσου όρου. Ένα σημαντικό εύρημα 

είναι πως η απόδοση των παικτών σε αυτές τις ηλικίες δεν καθορίστηκε από τον παράγοντα θέση. 

Παρόμοια μέση απόδοση είχαν οι παίκτες που αγωνίστηκαν ως guards, forwards και centers. 
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Πίνακας 2. Έλεγχος διαφοράς μέσων με διαστήματα εμπιστοσύνης 

 

Θέση 
Μέσος Όρος 

TENDEX 
Διαστήματα Εμπιστοσύνης Μέσου 

Guards 0.2353 [0.18,0.27] 

Forwards 0.2895 [0.23,032] 

Centers 0.2870 [0.22,0.39] 

 

Παρότι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στις μέσες αποδόσεις των παικτών, ανάλογα με τη θέση 

που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα, θεωρήσαμε χρήσιμη την περαιτέρω πολυπαραγοντική 

ανάλυση χωρίζοντας τους παίκτες ανά θέση ώστε να αποτυπωθούν τα στοιχεία παιχνιδιού που 

επέδρασαν εντονότερα θετικά στην απόδοση των παικτών ανά θέση. 

 

Πίνακας 3. Ιεραρχικά δέντρα ανά θέση 

 

GUARDS (0.2030) FORWARDS (0.2565) CENTERS (0.3110) 

 
  

 

Ο καθοριστικότερος παράγοντας στην θέση των guard είναι η επιθετική του δεινότητα. Guard με 

επιθετική δεινότητα μεγαλύτερη από 73 είχαν TENDEX μεγαλύτερο τουλάχιστον από τους 

μισούς αθλητές. Δεύτερος σε σημαντικότητα παράγοντας είναι η ικανότητα των guard να 

συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στις ασίστς της ομάδας. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει και το 

ποσοστό των επιθέσεων που παίρνει ο κάθε guard. Εφόσον οι guard έχουν επιθετική δεινότητα 

μεγαλύτερη από 87 τότε θα πρέπει να παίρνουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο από το 27%  των 

κατοχών. Οι σημαντικότεροι παράγοντες συνεισφοράς στην απόδοση των forwards είναι 

πρωτίστως η ποσοστιαία συνεισφορά τους στα επιθετικά ριμπάουντ, έπειτα η επιθετική τους 

δεινότητα και τρίτο κατά σειρά η ποσοστιαία συνεισφορά των ομάδων στα αμυντικά ριμπάουντ 

της ομάδας. Τέλος, όσον αφορά τη θέση του center, οι δείκτες που συνεισφέρουν περισσότερο 

θετικά και διαχωρίζουν τους παίκτες της συγκεκριμένης θέσης σε καλούς και κακούς με βάση 

την απόδοσή του είναι πρωτίστως η επιθετική τους δεινότητα και δευτερευόντως το ύψος τους. 

Αθλητές center με επιθετική δεινότητα μεγαλύτερη από 67, ήταν καλύτεροι σε απόδοση σε 
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σχέση με τους center με χαμηλότερη επιθετική δεινότητα.   

 

Συζήτηση 

 

Παρότι υπάρχουν αρκετοί αξιόπιστοι δείκτες μέτρησης της ατομικής απόδοσης των παικτών, 

αυτοί έχουν να κάνουν περισσότερο με την επιθετική απόδοσή τους. Η αμυντική απόδοση είναι 

δυσκολότερο να αξιολογηθεί, καθώς περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό συνεργασίες περισσότερων 

από δύο παικτών και σε κάποιες τακτικές άμυνας τη συνεργασία και των πέντε αθλητών που 

αγωνίζονται. Χρειάζεται να διερευνηθεί περαιτέρω η επίδραση των παραγόντων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία στη συνολική απόδοση της ομάδας, αλλά και τον 

βαθμό ερμηνείας της τελικής έκβασης των παιχνιδιών από τους παράγοντες αυτούς. 
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΦΑΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ: 

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΊ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

Ανδρουλάκης, Γ. & Καρολίδης, Γ. 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

  

Εισαγωγή 
 

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη μελέτη των στοιχείων του παιχνιδιού σε έναν αγώνα 

καλαθοσφαίρισης για να διερευνήσουν ποιοι και πόσοι από αυτούς ήταν καθοριστικοί για την 

τελική έκβαση του αποτελέσματος καθώς και για το μέγεθος της διαφοράς στο σκορ (Courel et 

al., 2013; Fernandez et al., 2009; Ivankovic et al., 2010; Kubatko et al., 2007; Maymin, 2013). 

Από την άλλη μεριά, όταν εστιάζουν σε μικρότερες ηλικίες αθλητών, πολλοί ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία αυτά του παιχνιδιού διαφοροποιούνται (Koh, John, & Mallett, 

2011; Lorenzo et al., 2010; Valeirinho & Tavares, 2013). Στην εργασία αυτή έχει γίνει μία 

διερεύνηση παραγόντων που επηρέασαν την έκβαση και το μέγεθος της διαφοράς στο σκορ των 

αγώνων της τελικής φάσης του 42
ου

 Παιδικού Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στην 

Πάτρα στις 17-21 Ιουνίου 2015.  

 

Παράγοντες που εξετάστηκαν  
 

Οι παράγοντες που εξετάστηκαν ως προς το κατά πόσο επηρέασαν την τελική έκβαση των 

αγώνων (νίκη / ήττα) και διαφορά στο σκορ, είναι το ποσοστό: α) ευστοχίας στα σουτ από 

αριστερά, κέντρο και δεξιά, β) ευστοχίας στα σουτ από μικρή (μέσα από το ζωγραφιστό), μέση 

(έξω από το ζωγραφιστό) και μεγάλη απόσταση (σουτ 3 πόντων), γ) των πόντων από 

αιφνιδιασμούς, δ) των πόντων από λάθη των αντιπάλων, ε) των πόντων από επιθέσεις δεύτερης 

ευκαιρίας, στ) των πόντων από τους παίκτες που προέρχονταν από τον πάγκο και ζ) των πόντων 

από το ζωγραφιστό. Η διερεύνηση των παραγόντων αυτών έγινε εξετάζοντας την επίδραση: α) 

του κάθε παράγοντα στη τελικό μέγεθος της διαφοράς στο σκορ του αγώνα και β) του παράγοντα 

στην τελική έκβαση του αγώνα (νίκη / ήττα).  

 

Μεθοδολογία 
 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση κάθε ερμηνευτικής μεταβλητής (παράγοντας) στα 

ερευνητικά ερωτήματα: α) επίδραση του παράγοντα στην τελική έκβαση του αγώνα, και β) 

επίδραση του παράγοντα στη διαφορά στο σκορ, ακολουθήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία: 

 μη παραμετρικός έλεγχος αν ο παράγοντας επηρεάζει το ερευνητικό ερώτημα, 

 πολυωνυμική παλινδρόμηση για την επίδραση του παράγοντα στη διαφορά στο σκορ.  

 

Αποτελέσματα 

 

Στον Πίνακα 1 παρατίθεται ο βαθμός του καλύτερου πολυωνύμου προσέγγισης και ο 

συντελεστής συσχέτισης McFadden R
2
. Με μπλε τονίζονται οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες 

που επιδρούν στη διαφορά στο σκορ, ενώ με κόκκινο τονίζονται οι τρεις σημαντικότεροι 

παράγοντες που φαίνεται να έκριναν το αποτέλεσμα του αγώνα.   
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Πίνακας 1. Βαθμός του καλύτερου πολυωνύμου προσέγγισης και ο συντελεστής συσχέτισης 

McFadden R
2
. 

 

Παράγοντας Διαφορά στο σκορ Νίκη / ήττα 

Ποσοστό ευστοχίας στα σουτ από αριστερά 1
ου

 βαθμού, R
2
 = 0,45 1

ου
 βαθμού, R

2
 = 0,05 

Ποσοστό ευστοχίας στα σουτ από το κέντρο 3
ου

 βαθμού, R
2
 = 0,33 3

ου
 βαθμού, R

2
 = 0,08 

Ποσοστό ευστοχίας στα σουτ από δεξιά 1
ου

 βαθμού, R
2
 = 0,11 1

ου
 βαθμού, R

2
 = 0,04 

Ποσοστό ευστοχίας από μικρή απόσταση 2
ου

 βαθμού, R
2
 = 0,12 2

ου
 βαθμού, R

2
 = 0,09 

Ποσοστό ευστοχίας από μέση απόσταση 1
ου

 βαθμού, R
2
 = 0,11 1

ου
 βαθμού, R

2
 = 0,02 

Ποσοστό ευστοχίας από μεγάλη απόσταση 1
ου

 βαθμού, R
2
 = 0,25 1

ου
 βαθμού, R

2
 = 0,04 

Ποσοστό πόντων από λάθη 2
ου

 βαθμού, R
2
 = 0,36 2

ου
 βαθμού, R

2
 = 0,13 

Ποσοστό πόντων από τον πάγκο 1
ου

 βαθμού, R
2
 = 0,37 1

ου
 βαθμού, R

2
 = 0,06 

Ποσοστό πόντων δεύτερης ευκαιρίας 1
ου

 βαθμού, R
2
 = 0,15 1

ου
 βαθμού, R

2
 = 0,05 

Ποσοστό πόντων από αιφνιδιασμό 3
ου

 βαθμού, R
2
 = 0,28 3

ου
 βαθμού, R

2
 = 0,09 

Ποσοστό πόντων από το ζωγραφιστό 2
ου

 βαθμού, R
2
 = 0,07 2

ου
 βαθμού, R

2
 = 0,02 

 

Επειδή οι αγώνες της τελικής φάσης είναι μόνο 15 επιλέχθηκε μόνο διμεταβλητή ανάλυση και 

επομένως ο μόνος τρόπος σύγκρισης του βαθμού επίδρασης είναι ο συντελεστής συσχέτισης. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι παράγοντες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και ελέγχθηκαν 

εμφανίστηκαν να έχουν στατιστικά σημαντική συμβολή τόσο στην έκβαση του αγώνα, όσο και 

στη διαμόρφωση της διαφοράς στο σκορ. 

 

Σύμφωνα με το συντελεστή συσχέτισης ο σημαντικότερος παράγοντας για τη διαφορά στο σκορ 

είναι το ποσοστό ευστοχίας που είχαν οι ομάδες στα σουτ που έκαναν από αριστερά. Στην 

Εικόνα 1 εμφανίζεται η αντίστοιχη γραμμή παλινδρόμησης. 

 

 
 

Εικόνα 1: Επίδραση του ποσοστού ευστοχίας από τα αριστερά στη διαφορά στο σκορ. 

 

Ο δεύτερος σε σημαντικότητα παράγοντας που επηρέασε τη διαφορά στο σκορ είναι το ποσοστό 

των πόντων του παιχνιδιού που επιτεύχθηκαν από τους παίκτες που έπαιξαν ως αλλαγές, δηλαδή 

από το βάθος που είχαν οι ομάδας στον πάγκο τους. Στην Εικόνα 2 εμφανίζεται η γραμμή 

παλινδρόμησης για αυτόν τον παράγοντα. 
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Εικόνα 2: Επίδραση του ποσοστού των πόντων από τον πάγκο στη διαφορά στο σκορ. 

 

Ο τρίτος σε σημαντικότητα παράγοντας που επιδρά στη διαφορά στο σκορ είναι το ποσοστό των 

πόντων που έβαλε η ομάδα εκμεταλλευόμενη τα λάθη του αντιπάλου. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 

παράγοντας αυτός δρα θετικά αλλά από ένα επίπεδο και πάνω έχει αρνητική επίδραση (Εικόνα 

3). Μία ερμηνεία είναι ότι οι ομάδες που πιέζουν πολύ τον αντίπαλο για να κάνει λάθη είτε 

καταλήγουν να δέχονται εύκολους πόντους όταν “σπάει” η πίεση είτε κουράζουν πολύ τους 

παίκτες τους και έχουν μειωμένη αμυντική ικανότητα στο τέλος του παιχνιδιού. 

 
 

Εικόνα 3: Επίδραση του ποσοστού πόντων από λάθη του αντιπάλου στη διαφορά στο σκορ. 

 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα (ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την 

επίτευξη νίκης) διαπιστώθηκε ότι: α) σημαντικότερος παράγοντας είναι το ποσοστό πόντων που 

προέρχονται από την εκμετάλλευση των λαθών της αντίπαλης ομάδας, β) το ποσοστό ευστοχίας 

σε σουτ μέσα από το ζωγραφιστό και γ) το ποσοστό των πόντων που επιτεύχθηκαν από 

αιφνιδιασμό (ανοργάνωτη άμυνα). 
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Συμπεράσματα και περαιτέρω έρευνα 
 

Το κυριότερο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι ότι ενώ όλοι οι παράγοντες 

αποδεικνύονται στατιστικά σημαντικοί για την τελική έκβαση του αγώνα και τη διαφορά στο 

σκορ αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι ίδιοι παράγοντες έχουν και τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτό. 

Έτσι, ο σημαντικότερος παράγοντας που επιδρά στη διαφορά στο σκορ, το ποσοστό ευστοχίας 

στα σουτ από αριστερά, δεν είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας που επιδρά στην έκβαση του 

αγώνα για τον οποίο ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η εκμετάλλευση των λαθών του 

αντιπάλου. Αυτό δεν αποτελεί αντίφαση αφού είναι διαφορετικός ο στόχος της επίτευξης 

διαφοράς στο σκορ ενός αγώνα και διαφορετικός ο στόχος επίτευξης νίκης σε αυτόν. Το δεύτερο, 

δηλαδή η νίκη, δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη μεγάλες διαφορές στο πρώτο, δηλαδή στο σκορ. 

Οι παραπάνω παράγοντες πρέπει να διερευνηθούν σε περισσότερους αγώνες της κατηγορίας U16 

ώστε να μπορεί να εκτελεστεί πολυπαραγοντική ανάλυση και να εντοπιστούν πιθανά προφίλ 

ομάδων που στοχεύουν σε νίκες ή σε μεγάλες διαφορές στο αποτέλεσμα. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ  

(επαγγελματική εργασία) 

 

Κοκκίνη, Β.  

Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων 

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.  

 

Εισαγωγή 

 

Το διοικητικό συμβούλιο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ) στην 29
η
 συνεδρίασή του 

(27.05.2014), αποφάσισε την ίδρυση αθλητικής βιβλιοθήκης στο χώρο των προθερμαντηρίων του 

Σταδίου. 

 

Σκοπός 

 

Σκοποί της βιβλιοθήκης είναι: α) η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Ολυμπιακής Παιδείας, του 

αθλητικού πνεύματος, της ομαδικότητας και της ευγενούς άμιλλας, β) η διάδοση των αθλητικών 

βιβλίων και συγγραμμάτων, γ) η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δ) η δημιουργία 

ερευνητικών προγραμμάτων, ε) η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στη κοινωνία, 

στ) η προσέλκυση νέων κοινωνικών ομάδων και ζ) η διατήρηση της αναγνωσιμότητας του 

Σταδίου.  

 

Κατασκευή & Συνεργασίες 
 

Η κατασκευή της βιβλιοθήκης έγινε στην Είσοδο Αθλητών από όπου εισέρχονται καθημερινά 

περίπου 700 παιδιά μαζί με τους συνοδούς, προπονητές, συνεργάτες, κλπ. Η βιβλιοθήκη είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι των προπονητηρίων, προσδίδοντας πιο φιλοσοφικές και πνευματικές αξίες 

στην εικόνα του χώρου, με στόχο την ενεργοποίηση του αθλητικού πνεύματος, όπως αυτό 

περιγράφεται στο Ολυμπιακό Ιδεώδες. Πλαισιώνοντας τα 11 κλειστά γήπεδα που φιλοξενούν τα 

αθλήματα του Μπάσκετ, Βόλεϊ, Πινγκ Πονγκ, Τζούντο, Ρυθμική Γυμναστική, Άρση Βαρών και 

Σκουός δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μετόχους να γνωρίσουν την ουσιαστική πλευρά του 

αθλητισμού και να ανακαλύψουν τις αξίες της αθλητικής παιδείας.  
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Τα προπονητήρια βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του κτηρίου, με ανεξάρτητη είσοδο και δικά 

τους αυτόνομα καθημερινά αθλητικά προγράμματα. Στο κέντρο της εισόδου δημιουργήθηκε ο 

χώρος που φιλοξενεί τη βιβλιοθήκη. 

 

Το Σ.Ε.Φ είναι ένα καταξιωμένο αθλητικό κέντρο, γνωστό για τις παροχές του στο χώρο του 

αθλητισμού, όμως αυτή η καινούργια υπηρεσία είναι διοικητικά και λειτουργικά άγνωστη στον 

υπάρχοντα οργανισμό. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και να χτιστεί η αξιοπιστία σε αυτή τη 

καινούργια πρωτοβουλία, στην 32
η
 συνεδρίαση στις 17.06.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να δημιουργήσει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής 

Εκεχειρίας (Δ.Κ.Ο.Ε), δίνοντας στη βιβλιοθήκη το όνομα του κέντρου «Olympic Truce Library». 

Αυτή η συνεργασία θα μεταφέρει στο Σ.Ε.Φ. τη τεχνογνωσία για την αξιοποίηση της 

βιβλιοθήκης και την δημιουργία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.   

 

Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης 

 

Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά στην εύρεση 

αθλητικών βιβλίων και σχετικού υλικού που θα ενοποιηθεί σε ένα μοναδικό αθλητικό αρχείο, 

έντυπο και ψηφιακό, με περιεχόμενο που θα σχετίζεται με την ιστορία και την εξέλιξη του 

αθλητισμού, της Ολυμπιακής Παιδείας και της Εκεχειρίας. Ιδιαίτερη μνεία δίνεται στη 

βιβλιογραφία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
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και στόχος είναι η συγκέντρωση όλων των εκδόσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών, καθώς και 

των προγραμμάτων «Ολυμπιακή Παιδεία» και «Καλλιπάτειρα». Η δεύτερη κατηγορία αφορά στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σέβομαι τη διαφορετικότητα – Γίνομαι ενεργός πολίτης», που θα 

υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Δ.Κ.Ο.Ε και το Βρετανικό Συμβούλιο και θα εμπλέξει σχολεία 

από όλη την Ελλάδα.  

 

Για να πετύχει τους στόχους του, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί εργαλεία μη τυπικής μάθησης, 

όπως εργαστήρια βιωματικού χαρακτήρα, θεατρικά παιχνίδια, αθλητικές δράσεις και μία 

διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης και ανταλλαγής ιδεών και καλών πρακτικών ανάμεσα σε 

μαθητές και εκπαιδευτικούς και μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Τα εργαστήρια είναι 

χωρισμένα σε τρεις διδακτικές ώρες (45’) και θα συμμετέχουν μέχρι 100 παιδιά, έως δύο τάξεων 

(π.χ., Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού ή Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου).  Το εργαστήριο της πρώτης ώρας θα 

περιλαμβάνει παιχνίδια, τραγούδια, χορογραφίες, εναλλαγές ρόλων και τεχνικές ενσυναίσθησης 

αλλά και δραστηριότητες που έχουν στόχο να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες των παιδιών. 

Η δεύτερη ώρα θα είναι αφιερωμένη στον αθλητισμό, μέσω της χρήσης των υποδομών του 

Σ.Ε.Φ, όπου τα παιδιά, από κοινού με αθλητές, θα γνωρίζουν μία σειρά αθλημάτων. Σε κάθε 

επίσκεψη θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης της αντίστοιχης αίθουσας, έτσι ώστε τα παιδιά να 

μαθαίνουν τον αθλητισμό και τις αξίες του μέσα από δράσεις και τεχνικές γνώσεις. Στόχος είναι 

να μπορέσουν οι μικροί  φίλοι να καταλάβουν μέσα από το παιχνίδι, τη δύναμη του αθλητισμού 

και την ανάγκη αξιών ως βασικό συστατικό του. Κατά την τρίτη ώρα (και μετά από ένα 

διάλειμμα 30’), μόνο για τα παιδιά του γυμνασίου, θα ακολουθεί συζήτηση με ειδικούς και 

αθλητές, σχετικά με τα συμπεράσματα της μέρας και τις απόψεις των παιδιών για τις θεματικές 

που αναπτύχθηκαν. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν επιμορφωτικά προγράμματα για δάσκαλους, 

καθηγητές και προπονητές και σχετικά σεμινάρια και ημερίδες.  

 

Το τρίτο μέρος αφορά στην έρευνα όπου σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και άλλους φορείς θα 

συγκεντρωθούν πρωτογενείς πληροφορίες, με στόχο τη βελτίωση της εγκατάστασης και της 

βιβλιοθήκης ως προς τις παροχές της στους αθλητές. 

 

Λειτουργικός σχεδιασμός  

 

Για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε μία ομάδα μόνιμων υπαλλήλων και 

εθελοντών, που ανέλαβαν τη διεκπεραίωση όλων των δράσεων και μοιράστηκαν στις διοικητικές 

διευθύνσεις. Η ομάδα αυτή φροντίζει για την καταγραφή βιβλίων και καθημερινή λειτουργία 

(πρωί και απόγευμα), για την εύρεση νέου έντυπου και ψηφιακού υλικού, για την δημιουργία 

πρωτόκολλων συνεργασίας, για τον χορηγικό σχεδιασμό και για τις συνεργασίες με φορείς που 

εξειδικεύονται, σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα (Δ.Ο.Α., Ε.Ο.Α., Δ.Κ.Ο.Ε., 

WADA,  Πανεπιστήμια. κλπ). Το όλο εγχείρημα καθοδηγείται από το Γραφείο Τύπου και 

Δημοσίων Σχέσεων του Σταδίου.  

 

Χρηματοδότηση 
 

Ως τώρα, το κόστος της κατασκευής, της επίπλωσης και της τεχνολογικής αναβάθμισης έχουν 

αναλάβει χορηγοί (Δ.Κ.Ο.Ε., ΙΚΕΑ, SAMSUNG) και στόχος είναι να μην δαπανηθούν χρήματα 

από τον προϋπολογισμό του Σταδίου.  

 

Χρόνος υλοποίησης 
 

Ο χρόνος υλοποίησης για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι 12 μήνες (παράδοση Μάιος 2016). 
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Ο χρόνος υλοποίησης του Εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 18 μήνες, με διάρκεια του 

προγράμματος 9 μήνες (Οκτώβριος 2016 - Ιούνιος 2017) και συχνότητα επισκέψεων των 

σχολείων στο Σ.Ε.Φ., 2 φορές τον μήνα.  

 

Αξιολόγηση 
 

Η αξιολόγηση του έργου γίνεται σε κάθε στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού, μέχρι την 

ολοκλήρωση των στόχων και την τελική αξιολόγηση της επίτευξης των σκοπών του Σ.Ε.Φ. 

Μέχρι τώρα, φαίνεται πως υπάρχει ανταπόκριση από όλους τους εμπλεκόμενους. Η υπηρεσία 

αυτή είναι καινούργια και θα πρέπει να σχεδιαστεί πολύ προσεχτικά, με σαφή  περιγραφή 

εργασιών και ρόλων του κάθε εμπλεκόμενου προς αποφυγή λαθών.  Αναμφίβολα, το Σ.Ε.Φ. είναι 

ένας καταξιωμένος χώρος όσον αφορά στις αθλητικές του δράσεις, όμως το συγκεκριμένο προϊόν 

είναι καινούργιο και αυτό μπορεί να γίνει η αιτία για να αμφισβητηθεί η ποιότητά του. Μπορεί 

να υπάρξουν αντιδράσεις από βιβλιοθήκες που υπάρχουν στις γύρω περιοχές ή ενστάσεις από 

εμπλεκόμενους φορείς ή τα Μ.Μ.Ε. αμφισβητώντας την δυνατότητα του Σ.Ε.Φ να υλοποιήσει τις 

νέες αυτές υπηρεσίες. Γι’ αυτούς τους λόγους, επιλέχθηκαν συμπράξεις με φορείς καταξιωμένους 

στο χώρο της αθλητικής εκπαίδευσης και της έρευνας. Το δικό τους branding name μπορεί να 

βοηθήσει «να χτίσει» άμεσα και αποτελεσματικά αξιοπιστία και να δώσει την απαιτούμενη 

τεχνογνωσία.  

 

Μία τέτοια σύμπραξη προέκυψε με το πρωτόκολλο του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής 

Εκεχειρίας. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική, αλλά λειτουργεί ως 

αναγνωστήριο και το αντικείμενο είναι μόνο αθλητικό. Τέλος, η καλή συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε, 

με αναλυτικά δελτία τύπου και συχνές παρουσιάσεις των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, 

θα ενισχύσουν την ύπαρξη μιας τέτοιας υπηρεσίας και θα προβάλουν την διαφοροποίηση του 

Σταδίου στο αθλητικό γίγνεσθαι. Στην 13
η
 συνεδρίαση στις 19.05.2015 το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να προχωρήσει στην αποδοχή της χορηγίας της εταιρίας Samsung, τοποθετώντας 

κάμερες και tablets.  

 

Συμπεράσματα 
 

Η ύπαρξη της βιβλιοθήκης ενισχύει το κοινωνικό χαρακτήρα του Σ.Ε.Φ. Ως Ν.Π.Ι.Δ. 

εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλους τους 

κρατικούς φορείς ως σύμμαχους στη νέα αυτή δράση. Το αντικείμενο παρουσιάζει ενδιαφέρον 

και μπορεί να γίνει πόλος έλξης χορηγών, δεδομένου ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση από την 

αγορά. Με σωστή προβολή μπορεί να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στα προπονήτρια και να 

δημιουργηθεί καινούργιο κοινό, δίνοντας την ευκαιρία για ανοιχτό διάλογο με την αθλητική, 

ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, έτσι ώστε να συμβάλουν όλοι μαζί στην ενημέρωση 

και πιθανή πρόληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός. Η νέα αυτή προσέγγιση 

που συνδυάζει τη γνώση με την άσκηση σε ένα χώρο που μέχρι σήμερα ήταν αμιγώς αθλητικός. 

 

Βιβλιογραφία  

 

 Απόσπασμα Πρακτικού 29
ης

 συνεδρίασης Σ.Ε.Φ, 17.05.2014. 

 Απόσπασμα Πρακτικού 32
ης

 συνεδρίασης Σ.Ε.Φ, 27.05.2014. 

 Απόσπασμα Πρακτικού 13
ης

 συνεδρίασης Σ.Ε.Φ, 19.05.2015. 

 Επίσημα έγγραφα από το αρχείο Σ.Ε.Φ. / αριθμ. πρωτ:. Δ.Κ.Ο.Ε 066/20.5.2014, αριθμ. πρωτ 

Φ20/74101/4/7/2014 και αριθμ. πρωτ. Φ20/70495/29/22/2013. 

 Ιδρυτικός Νόμος Σ.Ε.Φ, ΦΕΚ 346/11/5/1989. 



16
ο
 Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής 

Εύοσμος, 20 – 22 Νοεμβρίου 2015 

63 

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) 
www.elleda,gr 

«SPORT PROFILE»: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(επαγγελματική εργασία) 

 

Σούτος, Κ. & Πανούσης, Κ. 

Ελληνογερμανική Αγωγή 

 

Εισαγωγή 

 

Στο παρελθόν, το αθλητικό τμήμα της Ελληνογερμανικής Αγωγής διατηρούσε είτε σε 

χειρόγραφα, είτε σε ηλεκτρονικά έγγραφα τις σωματομετρήσεις και τα αποτελέσματα των 

εργομετρικών τεστ των μαθητών/τριών. Τόσο η μελέτη, όσο και η ανάλυσή τους ήταν 

χρονοβόρα, επίπονη και επιστημονικά αβάσιμη διαδικασία. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνταν 

από 8-9 διαφορετικούς καθηγητές, τα χειρόγραφα μπορεί να χανόντουσαν και η ανάλυση των 

δεδομένων δεν αποτελούσε προτεραιότητα του καθηγητή φυσικής αγωγής. Οι αθλητικές 

συμμετοχές των παιδιών σε εσωτερικές διοργανώσεις ή σε εκπροσωπήσεις του σχολείου με 

αθλητική σχολική ομάδα δεν καταγράφονταν. Παράλληλα, η εικόνα του μαθητή/τριας  όσον 

αφορά στην εξωσχολική αθλητική τους δραστηριότητα ήταν άγνωστη. Αποτέλεσμα αυτού ήταν 

να μην είναι δυνατό να συγκεντρωθούν οι αθλητικά ικανότεροι μαθητές/τριες για τις ομάδες που 

εκπροσωπούν το σχολείο. Για να λυθούν τα προβλήματα αυτά, τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι: 

 Να δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα συλλογής δεδομένων. 

 Να αναδιοργανωθεί ο τόπος διεξαγωγής των σωματομετρήσεων και των εργομετρικών τεστ. 

 Να καταγράφονται ηλεκτρονικά οι συμμετοχές των μαθητών/τριών όλων των τάξεων σε 

οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. 

 Να διεξάγεται μία μικρή συνέντευξη του μαθητή/τριας. 

 

Περιεχόμενο του προβλήματος – Περιγραφή περιπτωσιακής μελέτης 

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί έπρεπε να λυθούν οργανωτικά και διοικητικά τα παρακάτω 

προβλήματα: 

 Ποιος θα διεξάγει τις σωματομετρήσεις και τα εργομετρικά τεστ; 

 Πώς θα γίνεται με ασφάλεια η εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων των μαθητών/τριών; 

 Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα; 

 Πώς θα εξασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων; 

 Πώς θα εισάγονται οι συμμετοχές στις ομάδες του σχολείου, καθώς οι διαφοροποιήσεις στα 

αθλήματα και τα αγωνίσματα είναι πάρα πολλές; 

 Τι θα ενδιέφερε τα παιδιά να έχουν ως ενθύμιο από τις συμμετοχές τους στο μάθημα της 

φυσικής αγωγής και το σχολικό αθλητισμό; 

 

Στα παραπάνω προβλήματα, κάποιες λύσεις ήταν εύκολες, ενώ κάποιες απαιτούσαν μελέτη, 

συλλογή στοιχείων και αναδιοργάνωση του πρωινού προγράμματος των καθηγητών φυσικής 

αγωγής. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και η 

εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων των μαθητών/τριών εξασφαλίστηκε με την εισαγωγή των 

στοιχείων σε μία βάση δεδομένων, η οποία φυλάσσεται σε server του σχολείου και η πρόσβαση 

σε αυτά γίνεται με προσωπικούς κωδικούς. Επίσης, εύκολη είναι και η «εξαγωγή» των στοιχείων 

προκειμένου τα παιδιά να πάρουν τα στοιχεία που τους αφορούν. 

 

Στις δυσκολίες συγκαταλέγεται η οργάνωση διεξαγωγής όλων των σωματομετρήσεων, 
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εργομετρικών τεστ και συνεντεύξεων από μία 3μελή ομάδα καθηγητών φυσικής αγωγής, καθώς 

και η συλλογή στοιχείων για όλους τους σχολικούς αγώνες. Έπρεπε, δηλαδή, να καταγράφονται 

τα διαφορετικά αγωνίσματα, για τα δύο φύλα, από κάθε σχολική διοργάνωση, για κάθε ατομικό 

και ομαδικό άθλημα, διαδικασία που είναι χρονοβόρα και απαιτητική, καθώς τα στοιχεία αυτά 

αλλάζουν και τροποποιούνται χρόνο με το χρόνο. 

 

Αποτελέσματα 

 

Δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων (SQL Microsoft) για να εισαχθούν όλα τα στοιχεία των 

παιδιών (μέσω EXCEL). Παράλληλα, σχεδιάστηκε μία διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης 

(HTML) της αθλητικής καρτέλας των μαθητών/τριών που περιλαμβάνει σε πίνακες τα παρακάτω 

στοιχεία: 

 Ατομικά στοιχεία μαθητή/τριας (ονοματεπώνυμο, πρόσφατη φωτογραφία, αριθμό μητρώου, 

όνομα πατέρα και μητέρας, τάξη και τμήμα και σχολική χρονιά) 

 Σωματομετρήσεις (ύψος, βάρος, δείκτη μάζας σώματος) 

 Εργομετρική αξιολόγηση (Eurofit) 

 Αθλητικές δραστηριότητες (εντός και εκτός σχολείου) 

 Συμμετοχή σε αγώνες (άθλημα, αγώνισμα, διοργάνωση, ημερομηνία, επίδοση και κατάταξη) 

 

Η εφαρμογή παρουσίασης επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων μέσω της χρήσης μίας γλώσσας 

προγραμματισμού (ASP).  

 

Από τη στιγμή που συγκεντρώθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα φύλλο υπολογισμού (EXCEL), 

προκειμένου να εισάγονται στη βάση δεδομένων, ήταν πλέον εφικτή η δημιουργία μίας μηχανής 

πολλαπλής αναζήτησης. Με αυτό τον τρόπο ο καθηγητής φυσικής αγωγής μπορεί εύκολα να 

αναλύσει τα προσωπικά στοιχεία των παιδιών και να τα αναζητήσει βάσει αθλητικών επιδόσεων. 

Επιπρόσθετα, η τήρηση στοιχείων που άπτονται σε αθλητικές επιδόσεις διευκόλυνε την 

καθιέρωση ενδοσχολικών ρεκόρ στα ατομικά αθλήματα. 

 

Συμπεράσματα 

 

Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν ένα ζωτικής σημασίας ρόλο στην 

εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχοντας στις αλλαγές και δεχόμενοι τις 

επιδράσεις πρέπει να δημιουργήσουν νέα αποδεκτά πρότυπα διδασκαλίας στηριγμένα σε αυτές. 

Ειδικότερα, οι καθηγητές φυσικής αγωγής πρέπει να προσεγγίσουν αυτήν την πρόκληση ως 

ιδανική ευκαιρία για υποβοήθηση και βελτίωση της διδασκαλίας, αλλά και του κύρους του 

μαθήματος.  
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EΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛΣΤΑΤ) 

ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: 

ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

 

Γαργαλιάνος, Δ.,
1
 Κάκκος, Β.,

2
 & Κώστα, Γ.

1
 

1
 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ 

2
 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

 

Εισαγωγή 

 

Αναμφίβολα, ο αριθμός και η αξιοπιστία των σχετικών πληροφοριών είναι βασικοί παράγοντες 

για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, για οποιοδήποτε θέμα. Η εξέλιξη αυτού του επιχειρήματος 

είναι ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των πληροφοριών και όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο 

αξιοπιστίας τους τόσο καλύτερη θα είναι και η απόφαση που θα βασιστεί σε αυτές. Η διαπίστωση 

αυτή ισχύει για όλες τις αποφάσεις που παίρνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους τόσο σε 

ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.  

 

Σε ότι αφορά στον αθλητισμό, η ανάγκη για τη συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων και όσο 

το δυνατόν πιο αξιόπιστων πληροφοριών ωθεί εδώ και πολλά χρόνια τους επιστήμονες του 

χώρου να διερευνούν μία πληθώρα θεμάτων, μέσα από τη διενέργεια αμέτρητων, κυριολεκτικά, 

ερευνών. Κοινό χαρακτηριστικό των ερευνών αυτών είναι ότι χρησιμοποιούν συγκεκριμένο 

δείγμα, επιλεγμένο με τρόπο που τα αποτελέσματα που προκύπτουν αφορούν μόνο στο 

συγκεκριμένο πληθυσμό από τον οποίο επιλέχτηκε το δείγμα. Μέχρι σήμερα δεν είχε διενεργηθεί 

κάποια έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας να μπορούν να αναχθούν στο σύνολο του 

πληθυσμού.    

 

Κατανοώντας τον περιορισμό αυτό, η Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού & 

Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ) αιτήθηκε τη συνδρομή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), 

της μόνης Υπηρεσίας στη χώρα που μπορεί να διεξάγει έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων 

μπορούν να αναχθούν σε όλο τον πληθυσμό. Η ΕΛΣΤΑΤ ανταποκρίθηκε με ενδιαφέρον στο 

αίτημα και σε ειδική έρευνα που έκανε σε νοικοκυριά της χώρας ενέταξε ερωτήματα σχετικά με 

τον αθλητισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που η ΕΛΣΤΑΤ περιέλαβε σε 

έρευνά της ερωτήσεις αθλητικού περιεχομένου, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 

αποτελέσματα, ορισμένα από τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

 

Σκοποί της έρευνας 

 

Σκοποί της έρευνας αυτής ήταν: α) να αξιολογηθεί η αθλητική συμμετοχή ανά φορέα οργάνωσης 

αθλητικών προγραμμάτων, το είδος των αθλητικών δραστηριοτήτων, καθώς και ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της συμμετοχής αυτής (π.χ., συχνότητα), β) να προσδιοριστεί το εύρος της 

οικονομικής δαπάνης για την αθλητική συμμετοχή (π.χ., για συνδρομές, εξοπλισμό, εξορμήσεις, 

κλπ.), γ) να προσδιοριστεί το ποσοστό παρακολούθησης αθλητικών αγώνων, το είδος του 

αθλήματος που παρακολουθείται, καθώς και ο τρόπος παρακολούθησής του, και δ) να 

προσδιοριστεί η πιθανή ενασχόληση με τα διοικητικά του αθλητισμού. 
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Μεθοδολογία 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στην Ειδική Έρευνα Χρήσης 

Χρόνου 2013-2014, Έκθεση Ποιότητας (ESQRS), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), Έτος 

Αναφοράς 2013. 

 

Εργαλείο: Χρήση ερωτηματολογίου, στο οποίο, εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία και τα άλλα 

επιμέρους θέματα, περιλήφθηκαν και 19 ερωτήματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό.  

 

Δείγμα: Στην έρευνα εξετάστηκαν Ννοικ=3.371. Συνολικά συμμετείχαν Ν=7.329 άτομα 

(γυναίκες n1=3.852, άνδρες n2=3.477), με εύρος ηλικίας R age=15-85+.   

 

Χρόνος διεξαγωγής: Μάρτιος 2013 - Φεβρουάριος 2014. 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα βασικά αποτελέσματα της προκαταρκτικής μελέτης ήταν τα εξής:  

α) Στο ερώτημα «Ασχολείστε με δραστηριότητες άσκησης - αναψυχής κατά τον ελεύθερο χρόνο 

σας;» ΝΑΙ δήλωσε το 18,2% του δείγματος,  

β) Στα ερωτήματα αν συμμετέχουν σε:  

«αθλητικά προγράμματα δήμων;» ΝΑΙ δήλωσε το 1,28% του δείγματος,  

«αθλητικά προγράμματα ιδιωτικών γυμναστηρίων;» ΝΑΙ δήλωσε το 3,74%,  

«αθλητικά προγράμματα συλλόγων / σωματείων;» ΝΑΙ δήλωσε το 1,86%,  

«ελεύθερη (μη οργανωμένη) άσκηση σε κέντρα άθλησης;» ΝΑΙ δήλωσε το 2,77%,  

«δραστηριότητες στη φύση (πεζοπορία, σκι, ποδήλατο);» ΝΑΙ δήλωσε το 10,68%.  

γ) Στο ερώτημα «Ποια είναι η αγαπημένη σας δραστηριότητα;» 1.334 άτομα δήλωσαν ότι 

συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, οι περισσότεροι από τους οποίους (854) επέλεξαν 

την επιλογή «άλλο», ενώ η αμέσως επόμενη επιλογή ήταν «ποδόσφαιρο» με 116 απαντήσεις.  

δ) Στα ερωτήματα «Πόσα χρήματα περίπου δαπανάτε κάθε χρόνο για:  

- δράσεις αθλητισμού - άσκησης – αναψυχής σε μηνιαίες συνδρομές (π.χ., σε γυμναστήρια, 

σωματεία, κλπ.);» απάντησαν μόνο 431 άτομα (5,9% του δείγματος) με πρώτη επιλογή 41-

80 € (115 άτομα),  

- αθλητική ενδυμασία και κάθε είδους αθλητικό εξοπλισμό» απάντησαν μόνο 504 άτομα 

(6,9% του δείγματος) με πρώτη επιλογή 21-40 € (188 άτομα), 

- αθλητικές εξορμήσεις που περιλαμβάνουν μετακίνηση εκτός τόπου κατοικίας σας (π.χ., 

παρακολούθηση αγώνων εκτός έδρας, συμμετοχή σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, 

δραστηριότητες αναψυχής στη φύση, κλπ.)» απάντησαν μόνο 155 άτομα (2,1% του 

δείγματος) με πρώτη επιλογή έως 20 € (53 άτομα). 

ε) Στο ερώτημα «Παρακολουθείτε αθλητικές συναντήσεις / αγώνες;» ΝΑΙ δήλωσαν 2.394 άτομα 

(32,7% του δείγματος), με αγαπημένο άθλημα το ποδόσφαιρο (1935 απαντήσεις), αλλά και με 

προτιμητέο τρόπο παρακολούθησης των αθλητικών συναντήσεων «από την τηλεόραση» (2.142 

άτομα).  

στ) Στο ερώτημα «Ασχολείστε με τη διοίκηση κάποιου αθλητικού σωματείου / συλλόγου / 

ομάδας, κλπ.;» θετικά απάντησαν 48 άτομα (0,65% του δείγματος).  

 

Συζήτηση 

 

Τα πρώτα αποτελέσματα (περιγραφική στατιστική στο σύνολο του δείγματος) δείχνουν ότι: α) η 

συμμετοχή σε αθλητικά προγράμματα δήμων, αθλητικών σωματείων και ιδιωτικών 
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γυμναστηρίων είναι σχετικά χαμηλή, με τα προγράμματα των ιδιωτικών γυμναστηρίων να είναι 

πιο δημοφιλή από αυτά των δύο άλλων φορέων, β) η συμμετοχή σε δραστηριότητες στη φύση 

συγκεντρώνει ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση τόσο με τα αθλητικά προγράμματα 

των φορέων, όσο και με την ελεύθερη (μη οργανωμένη) άσκηση σε αθλητικά κέντρα, γ) η ηλικία, 

σε συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά του δείγματος, επηρεάζει το ποσοστό συμμετοχής, 

εύρημα που συνάδει με το γεγονός ότι στα αθλητικά σωματεία, αλλά και σε μεγάλο βαθμό στους 

δήμους, τα προγράμματα απευθύνονται σε νέους, δ) η επιλογή «άλλο» από τους περισσότερους 

σε ότι αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες παραπέμπει σε προγράμματα γυμναστικής και 

άλλες κινητικές δραστηριότητες εκτός των «γνωστών» αθλημάτων, ε) η οικονομική συμμετοχή, 

καθώς και το κόστος για εξοπλισμό και αθλητικές εξορμήσεις δηλώνεται από ένα μικρό ποσοστό 

του δείγματος και πολύ μικρότερο του υποδείγματος που δηλώνει συμμετοχή σε αθλητικές 

δραστηριότητες κάθε μορφής, στ) σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό αθλητικής συμμετοχής 

(18,2%) είναι το ποσοστό παρακολούθησης αθλητικών συναντήσεων / αγώνων (32,7%), με το 

ποδόσφαιρο να είναι σαφώς το πιο αγαπημένο άθλημα και η τηλεόραση ο πιο δημοφιλής τρόπος 

παρακολούθησης, ζ) ελάχιστο αν και λογικό είναι το ποσοστό της καταφατική απάντησης 

ενασχόλησης με τη διοίκηση ενός αθλητικού φορέα (0,65% του δείγματος). 

 

Συμπέρασμα 

 

Το ποσοστό των Ελλήνων που συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα και δραστηριότητες και 

αφιερώνουν χρόνο στη γυμναστική / άθληση είναι πολύ χαμηλό, γεγονός που δεν είναι ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό και ενδεχόμενα θα πρέπει να απασχολήσει τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς της 

Πολιτείας.  

 

Η συνέχιση των αναλύσεων (συχνότητα συμμετοχής, διαφορές με βάση την ηλικία, το φύλο, το 

εισόδημα, το μέγεθος του νοικοκυριού, καθώς και άλλες πολλές μεταβλητές) και η αναγωγή τους 

στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας θα μας δώσει κρίσιμες πληροφορίες που θα μπορέσουν να 

αποτελέσουν βάση για τον αθλητικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο. Σε επόμενη φάση και μετά 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας μια έρευνα αποκλειστικά για τον 

αθλητισμό εφ’ όλου του πληθυσμού θα μπορούσε να προσφέρει αρκετές και αξιόπιστες 

πληροφορίες προς τα αρμόδια άτομα και φορείς του αθλητισμού, οι οποίες θα τους βοηθήσουν 

να πάρουν τις ενδεδειγμένες αποφάσεις για να δημιουργήσουν αποδοτικές πολιτικές που θα 

παροτρύνουν περισσότερους Έλληνες να ασκηθούν / αθληθούν, αυξάνοντας αναλογικά τα οφέλη 

που προκύπτουν τόσο σε ατομικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.         

 


