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Πρόλογος ∆ιευθυντού Έκδοσης 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι  

 

Μετά την έκδοση του πρώτου τεύχους του περιοδικού το 2010, αρκετά από τα µέλη 

της εταιρίας µας επικοινώνησαν µαζί µας και µας µεταβίβασαν τα συγχαρητήριά 

τους, για την ενδιαφέρουσα θεµατολογία των δηµοσιευµένων άρθρων.  

 

Η διεύθυνση του περιοδικού αποβλέπει στην αύξηση του ενδιαφέροντος για 

δηµοσίευση άρθρων το δυνατόν περισσότερο, προερχόµενες από τις ερευνητικές 

εργασίες που υλοποιούνται από συναδέλφους διδάσκοντες και φοιτητές στα 

πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα της χώρας µας, άλλα και αντίστοιχα του 

εξωτερικού και έχουν ως ερευνητική θεµατολογία τη διοίκηση και το µάρκετινγκ των 

οργανισµών αθλητισµού και αναψυχής.  

Το δεύτερο τεύχος, του έβδοµου τόµου, του έτους 2010, είναι πλέον γεγονός και η 

ύλη του περιλαµβάνει τρεις ερευνητικές εργασίες που εξετάζουν α)τη σχέση µεταξύ 

ποιότητας υπηρεσιών και βαθµού ταύτισης των φιλάθλων µε τις οµάδες τους, στην 

καλαθοσφαίριση, β)τη σχέση ανάµεσα στην πραγµατική «πράσινη εικόνα των 

σχολικών αυλών» και στις επιδράσεις της στις ψυχο-πνευµατικές δεξιότητες των 

µαθητών και  γ)τη σχέση µεταξύ επαγγελµατικής ασφάλειας και επαγγελµατικής 

ικανοποίησης του προσωπικού πολιτιστικών - χορευτικών συλλόγων στην χώρα µας.  

Αναλυτικότερα, η πρώτη εργασία µε κύριο συγγραφέα το διδακτορικό φοιτητή κ 

Αχιλλέα Μπάρλα, MSc, επιστηµονικό συνεργάτη του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής 

Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, αφορά στη διερεύνηση της αντίληψης 

φιλάθλων επαγγελµατικών καλαθοσφαιρικών σωµατείων σχετικά µε την ποιότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών στους χώρους άθλησης. ∆είγµα αποτέλεσαν 200 

φίλαθλοι ενώ η έρευνα εστιάζει στη διαπίστωση διαφορών µεταξύ φιλάθλων µε 

υψηλό και αντίθετα χαµηλό βαθµό «ταύτισης µε την οµάδα τους» αναφορικά µε την 

ποιότητα των υπηρεσιών στους χώρους άθλησης. 

 

Η δεύτερη εργασία µε κύριο συγγραφέα το διδάσκαλο Γαρίτση Ιωάννη, µεταπτυχιακό 

φοιτητή του διατµηµατικού µεταπτυχιακού προγράµµατος των Πανεπιστηµίων 

Θεσσαλίας και ∆ηµοκρίτειου Θράκης, υποστηρίζει ότι τα ελληνικά σχολεία, αν 

βελτιώσουν την πραγµατική «πράσινη» εικόνα των σχολικών τους αυλών, µπορούν 

να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας, της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης, της παρεχόµενης εκπαίδευσης και γενικά της ποιότητα ζωής του 

µαθητικού πληθυσµού. Στην έρευνα συµµετείχαν 180 µαθητές-τριες τριών σχολείων 

των Νοµών Θεσσαλονίκης και Ηµαθίας. 
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Η τρίτη εργασία µε κύριο συγγραφέα τον ∆ρ Γουλιµάρη ∆ηµήτριο, επίκουρο 

καθηγητή στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του ∆ηµοκρίτειου 

Πανεπιστηµίου Θράκης, αφορά στη διερεύνηση τους συσχέτισης µεταξύ της 

επαγγελµατικής ασφάλειας και της επαγγελµατικής ικανοποίησης που βιώνει το 

προσωπικό πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι περιλαµβάνουν δραστηριότητες µε 

ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Το δείγµα αποτέλεσαν 99 µέλη του προσωπικού 

πολιτιστικών συλλόγων από διάφορες περιοχές της χώρας µας. Από την εφαρµογή 

των θεωριών προκύπτει ότι οι διοικήσεις των πολιτιστικών συλλόγων θα πρέπει να 

λάβουν υπόψη τους την επαγγελµατική ασφάλεια ως ένα παράγοντα που µπορεί να 

αυξήσει την ικανοποίηση και να βελτιώσει την απόδοση του προσωπικού τους 

 

Η συντακτική επιτροπή ευελπιστεί ότι η επιλογή για δηµοσίευση των συγκεκριµένων 

εργασιών αυτού του τεύχους, θα συνεισφέρει ενεργά στην απόκτηση γνώσεων, 

σηµαντικών ερευνητικών εµπειριών αλλά και στη δηµιουργία νέων ιδεών για 

περαιτέρω έρευνα στην περιοχή της διοίκησης του αθλητισµού και της αναψυχής από 

τους αναγνώστες του επιστηµονικού περιοδικού της Ελλ.Ε.∆.Α.. 

 

Τρίκαλα, 20 ∆εκεµβρίου 2010 

 

 

 

∆ρ Κουθούρης Χαρίλαος 

Εκδότης του περιοδικού 

 


