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________________________________________________________________ 

Πρόλογος ∆ιευθυντού Έκδοσης 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Την 7
η
 Νοεµβρίου 2009, η ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρίας µας, κατά τη 

διάρκεια του συνεδρίου της Καβάλας, µου ανέθεσε τη θέση του διευθυντή έκδοσης 

του περιοδικού «∆ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», για τα έτη 2010-2012. 

Eπιχειρώντας να κάνω µια σύντοµη αναδροµή στα µέλη της εταιρίας που τίµησαν το 

περιοδικό από το 2004 έως το 2010, αναφέρω ότι πρώτος διευθυντής σύνταξης του 

ηλεκτρονικού περιοδικού, υπήρξε ο ∆ρ. Κουστέλιος Αθανάσιος. Καθηγητής πλέον 

στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας, δούλεψε σοβαρά και µε µεράκι διαµορφώνοντας τη δοµή και τους όρους 

λειτουργίας του περιοδικού από το 2004 και µέχρι σήµερα. Με το τέλος της θητείας 

του το 2006 παρέδωσε ένα µεγάλο εκδοτικό έργο που περιελάµβανε, συνολικά 3 

τόµους ηλεκτρονικού υλικού µε 6 αντίστοιχα τεύχη και 18 επιστηµονικές εργασίες. 

Το εκδοτικό πόνηµα συνέχισε µε επιτυχία, την επόµενη τριετία 2006-2009 ο 

συνάδελφος ∆ρ Θεοδωράκης Νικόλαος, επίκουρος καθηγητής στο Τµήµα Επιστήµης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Α.Π.Θ.. Ως διευθυντής σύνταξης τίµησε τη 

θέση και κατάφερε να εµπλουτίσει την ελληνική βιβλιογραφία µε 6 νέα τεύχη 

πρωτότυπων επιστηµονικών εργασιών, µε δύο «ειδικές εκδόσεις» στη «∆ιοίκηση της 

Υπαίθριας Αναψυχής». Σηµαντική συνεισφορά της θητείας του κ. Θεοδωράκη 

αποτέλεσε η απόκτηση του περιοδικού κωδικού ISBN. 

Το ηλεκτρονικό περιοδικό «∆ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής», το 2010 

συµπλήρωσε ήδη έξι χρόνια παρουσίας στο διαδίκτυο, µε συνεπείς ηλεκτρονικές 

εκδόσεις δύο φορές το χρόνο, µε 36 συνολικά εργασίες σε θεµατικά πεδία της 

επιστήµης του Αθλητικού Μάνατζµεντ και Αθλητικού Μάρκετινγκ. Εάν αναλογισθεί 

κανείς την εθελοντική παροχή υπηρεσιών των συντελεστών του περιοδικού, µπορεί 

µε ασφάλεια να θεωρήσει το αποτέλεσµα ως «εκπαιδευτικό άθλο». 

Στην προσπάθειά µου να φανώ συνεπής στη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού 

για την περίοδο 2010-2012, ευχαριστώ θερµά όσους συναδέλφους ανταποκρίθηκαν 

και διαµόρφωσαν τη νέα «επιτροπή σύνταξης» του περιοδικού. 

 

Αναφορικά µε το περιεχόµενο του πρώτου τεύχους του έβδοµου τόµου για το έτος 

2010, δηµοσιεύονται τρία ενδιαφέροντα επιστηµονικά άρθρα.  

 

Η πρώτη εργασία µε κύριο συγγραφέα το διδακτορικό φοιτητή, κάτοχο 

µεταπτυχιακού τίτλου, Τρικάλη Χρήστο, αφορά στη διερεύνηση των κινήτρων 

µαθητών/αθλητών ηλικίας γυµνασίου για τη συµµετοχή τους σε ακαδηµίες 

ποδοσφαίρου. Η εργασία θεωρεί ότι η καταγραφή των κινήτρων µε σκοπό την 

αύξηση του αριθµού συµµετοχής των παιδιών όπως και η µεγαλύτερη ικανοποίηση 

τους, αποτελεί ευθύνη του διοικητικού προσωπικού των παιδικών ακαδηµιών 

ποδοσφαίρου. 
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Η δεύτερη εργασία µε κύριο συγγραφέα το διδακτορικό φοιτητή κ Παπαδόπουλο 

∆ηµήτρη, αφορά στην καταγραφή των σηµαντικότερων κινήτρων άσκησης γυναικών 

τρίτης ηλικίας. ∆ιερευνά την πιθανή διαφοροποίηση αυτών των κινήτρων ανάλογα µε 

τη διαφορετική συχνότητα συµµετοχής των γυναικών σε προγράµµατα άσκησης. 

Επιπλέον µελετά τη διαφοροποίηση της σχέσης µεταξύ συχνότητας συµµετοχής και 

ύπαρξης ή όχι καθοδήγησης από γυµναστή κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

 

Η τρίτη εργασία έχει ως κύριο συγγραφέα τον κ. Καρακατσάνη Κώστα, κάτοχο δύο 

µεταπτυχιακών τίτλων. Ο πρώτος από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου στην 

Οργάνωση ∆ιοίκηση του Αθλητισµού και ο δεύτερος από το διατµηµατικό 

µεταπτυχιακό πρόγραµµα των Πανεπιστηµίων Θεσσαλίας και ∆ηµοκρίτειου Θράκης. 

Η εργασία µελετά την ευεργετική επίδραση της ενεργητικής µετάβασης µε τα πόδια ή 

το ποδήλατο µαθητών δηµοτικού στο σχολείο τους, όπως και την αντίστοιχη 

επιστροφή τους στο σπίτι. Πιο συγκεκριµένα διερευνώνται οι στάσεις των µαθητών 

έναντι της φυσικής δραστηριότητας, οι ανασταλτικοί παράγοντες προς την 

ενεργητική µετακίνηση προς το σχολείο και το επίπεδο της φυσικής τους 

δραστηριότητας. 

 

Η συντακτική επιτροπή ευελπιστεί ότι η επιλογή για δηµοσίευση των συγκεκριµένων 

ανωτέρω εργασιών, θα συνεισφέρει στην απόκτηση νέων γνώσεων και εµπειριών από 

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

 

Εύχοµαι καλή συνεργασία στους συντελεστές του περιοδικού 

και κάθε εκδοτική επιτυχία. 

 

Τρίκαλα, 20 Σεπτεµβρίου 2010 

 

∆ρ Κουθούρης Χαρίλαος 

∆ιευθυντής Έκδοσης του περιοδικού 
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