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 Από τον  
ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΈΈκκδδοοσσηηςς

ν

  
  

 

ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και η συμμετοχή της Ελλάδος 

εί αι το μεγάλο φετινό γεγονός. Η Αθλητική Επικαιρότητα 

αφιερώνεται σε αυτό το σημαντικό γεγονός και επιφυλασσόμαστε να 

δημοσιεύσουμε περισσότερες μελέτες για το θέμα αυτό που πάντοτε ελκύει το 

μεγάλο ενδιαφέρον του παγκόσμιου αθλητικού και μη κοινού. Κατά τα λοιπά, 

η δομή του περιοδικού περιλαμβάνει τρία επιστημονικά άρθρα. Το πρώτο 

αφορά μία περίπτωση χρήσης του χορού ως μέσο φυσικής άσκησης των 

ενήλικων και μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων σε μία μικρή πόλη των ΗΠΑ. Το 

δεύτερο άρθρο αφορά το άγχος και πως επηρεάζει τις δραστηριότητες των 

καθηγητών φυσικής αγωγής. Η μελέτη έγινε από τρεις Τούρκους ερευνητές και 

αφορούσε τους δασκάλους φυσικής αγωγής της Τουρκίας. Το τρίτο και 

τελευταίο επιστημονικό άρθρο αυτού του τεύχους αφορά πάλι το χορό και 

μάλιστα το φεστιβάλ αθλητικού χορού που έγινε στο Ρίμινι της Ιταλίας το 2009. 

Οι άλλες δύο στήλες, αυτή της Επιστημονικής Αθλητικής Σκέψης και του 

Επιστημονικού Βιβλίου αφιερώνονται σε έρευνες που έχουν ως κοινό 

χαρακτηριστικό την επωνυμία και τα επώνυμα προϊόντα. Η πρώτη αφορά την 

επωνυμία της πόλης του Πεκίνου με αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

2008 και η δεύτερη έρευνα στο ποδόσφαιρο και τις επωνυμίες. 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αγαπητούς αναγνώστες του Οικονομία € 

Αθλητισμός ότι μετά και από πολλές συζητήσεις που είχαμε με τους κριτές του 

περιοδικού και τα μέλη της ερευνητικής μονάδας αθλητισμού του Αθηναϊκού 

Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας ετοιμάζουμε από το επόμενο έτος έναν 

γενικότερο επανασχεδιασμό του περιοδικού προς την κατεύθυνση της 

αυστηροποίησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων αποδοχής επιστημονικών 

άρθρων. Το περιοδικό διανύει ήδη το δέκατο έτος έκδοσής του και ο 

Τ  Τ
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προγραμματισμός είναι να αλλάξει και το σχήμα του και γενικότερα η μορφή 

του. Κάθε συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση είναι περισσότερο από 

καλοδεχούμενη.  

Στο πλαίσιο αυτών των διεργασιών απαιτείται η συμμετοχή περισσότερων 

Ελλήνων επιστημόνων, κυρίως του εξωτερικού, που μπορούν να βοηθήσουν με 

τέσσερις τρόπους. Πρώτον, να αναλάβουν την έκδοση ενός ειδικού τεύχους 

συγκεκριμένης θεματολογίας. Δεύτερον, να στείλουν τις έρευνές τους για 

δημοσίευση στο περιοδικό. Τρίτον, να βοηθήσουν με την κρίση άλλων 

εργασιών που έχουν αποσταλεί για δημοσίευση στο περιοδικό και τέταρτο να 

βοηθήσουν στην μετάφραση αγγλικών εργασιών που έχουν γίνει δεκτές για 

δημοσίευση στο περιοδικό. Η ευρεία συμμετοχή των Ελλήνων επιστημόνων 

αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιοτική αναβάθμιση της ύλης 

του περιοδικού και τη διεύρυνση της θεματολογίας. Για το θέμα της 

ανανεωμένης έκδοσης του περιοδικού θα επανέλθουμε στα επόμενα τεύχη του 

2010. 

Τέλος, πολύ σημαντικά είναι και τα τρία συνέδρια που οργανώνονται κάθε 

χρόνο υπό την αιγίδα του περιοδικού, ένα ελληνικό και δύο αγγλικά. Το 

ελληνικό έγινε στις 21-22 Φεβρουαρίου 2010 και για το 2011 προγραμματίζεται 

να γίνει στις 22-23 Απριλίου 2011. Περισσότερες πληροφορίες και τα 

προγράμματα των προηγούμενων συνεδρίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: 

http://www.atiner.gr/athlitismos.htm. Το πρώτο διεθνές συνέδριο έγινε στις 7-

10 Μαΐου 2010 και το δεύτερο θα γίνει στις 28-30 Ιουνίου 2011. Το τελικό 

πρόγραμμα του πρώτου φετινού διεθνούς συνεδρίου δίνεται στο παρόν τεύχος 

στην στήλη των ανακοινώσεων. Το δεύτερο θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 

ερευνητικής μονάδας αθλητισμού του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και 

Έρευνας: http://www.atiner.gr/ema.htm.  

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
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Αθλητική Επικαιρότητα 
  

  
Η Εθνική Ελλάδος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 
2010 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ελ
απ
με
Φ
απ

τεθούν οι βάσει

λάδα θα ξαναεμφανιστεί σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, μετά 
ό αυτό της Αμερικής το 1994. Η επιτυχία είναι μεγάλη μιας και θα είναι 
ταξύ των 32 χωρών, από τις 200 και πλέον χώρες, που αποτελούν μέλη της 
ΦΑ. Από μόνη της η παρουσία αξιολογείται μόνο θετικά και αν συνοδευτεί 
ό μια καλή εμφάνιση, τουλάχιστον καλύτερη από την προηγούμενη, θα 
 για ακόμη καλύτερες εμφανίσεις στο μέλλον. Οι μεγάλες επιτυχίες της 

Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου την τελευταία δεκαετία οφείλονται και θα πρέπει να 
θεωρούνται ότι οφείλονται, λόγω των αποτελεσμάτων, στην ΕΠΟ, στον προπονητή και τους 
παίκτες. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί και όπου μπορεί θα πρέπει να βελτιωθεί. 
Ήδη και σε επίπεδο βαθμολογίας της ΦΙΦΑ, και σε βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ, η Ελλάδα 
βρίσκεται πολύ ψηλά στην κατάταξη. Η πρώτη αξιολογεί και βαθμολογεί τις εθνικές ομάδες 
ποδοσφαίρου 200 και πλέον χωρών. Η δεύτερη αξιολογεί και βαθμολογεί τις χώρες ανάλογα 
με την πορεία των ομάδων τους στα κύπελλα Ευρώπης. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ ψηλά στην 
κατάταξη, πολύ ψηλότερα από ό,τι θα μπορούσε να προβλέψει κανείς από τον πληθυσμό της 
και το επίπεδο της οικονομίας. Και αν το πρώτο δεν φαίνεται να επηρεάζει τόσο τις επιδόσεις 
των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου της κάθε χώρας, το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας 
αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αποτελεί 
σημαντική μεταβλητή που επηρεάζει και μπορεί να προβλέψει το πόσο καλά θα πάει μία 
εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.  

Ι

ς

  Η

Σε μελλοντική επιστημονική μελέτη της ερευνητικής μονάδος αθλητισμού του Ινστιτούτου 
θα παρουσιαστεί σχετική μελέτη για όλες τις χώρες του κόσμου. Εδώ θα περιοριστούμε μόνο 
στην Ελλάδα και την εθνική της ομάδα ποδοσφαίρου. Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, η 
οικονομία της Ελλάδος αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Το 1960 το κατά κεφαλή ΑΕΠ 
ήταν κοντά στα 3500 ευρώ σε τιμές του 2000 και μία δεκαετία αργότερα υπερδιπλασιάστηκε 
φθάνοντας κοντά στα 7500 ευρώ. Το 1980 έφθασε στα 10000 ευρώ και ακολούθησε μία μεγάλη 
περίοδο στασιμότητας που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις μεγάλες διαρθρωτικές και 
αναδιανεμητικές αλλαγές που έγιναν στη δεκαετία του 1980 και 1990, με κορυφαία την είσοδο 
της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στην ευρωζώνη.  Από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1990, το κατά κεφαλή ΑΕΠ άρχισε πάλι να αυξάνει και ξεπέρασε τα 
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16000 ευρώ το 2008. Αυτή τη μακρά περίοδο από το 1960 έως το 2010, το κατά κεφαλή ΑΕΠ 
αυξανόταν κατά 2,4% κάθε έτος, ο πληθυσμός 0,7% και το ΑΕΠ λίγο πάνω από 3%.  

Αντίστοιχες ήταν και οι επιδόσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, αν και θεωρητικά 
κάποιος θα πρέπει να αναμένει τις ποδοσφαιρικές επιτυχίες να έπονται των οικονομικών 
επιτυχιών. Στη δεκαετία του 1970 είχαμε τις πρώτες επιτυχίες με την πρώτη μας συμμετοχή σε 
τελικούς αγώνες εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, αλλά και σε εθνικό επίπεδο με την συμμετοχή 
μιας αμιγούς ελληνικής ομάδας ποδοσφαίρου σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Ακολούθησε η 
επιτυχία της συμμετοχής στο παγκόσμιο κύπελλο των ΗΠΑ το 1994 και δέκα χρόνια αργότερα 
η μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος την ίδια χρονιά που η 
Ελλάδα οργάνωνε τους Ολυμπιακούς Αγώνες (2004). Ακολούθησε μία ακόμη συμμετοχή σε 
Ευρωπαϊκά Τελικά το 2008 και τώρα η δεύτερη συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πορεία 
της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου ακολουθεί την μακροχρόνια ανοδική πορεία της Εθνικής 
Οικονομίας. Η εθνική οικονομία δεν ήταν ποτέ σε τόσο υψηλό επίπεδο ανάπτυξης. 
Αντίστοιχα, και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου δεν ήταν ποτέ καλύτερη. Υπάρχουν πολλοί 
που θεωρούν ότι τα προηγούμενα χρόνια η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος ήταν καλύτερη από 
την τωρινή που ίσως να είναι και οι ίδιοι που να θεωρούν ότι πριν από 30-40 χρόνια η εθνική 
οικονομία ήταν καλύτερη. Αυτοί που το θυμούνται αυτό, συγκρίνουν τα νιάτα τους με τα 
τωρινά γεράματά τους και τίποτε περισσότερο. Πάντοτε τα νιάτα, ακόμη και φτωχά, είναι 
καλύτερα από τα γεράματα, έστω και πλούσια. Η πραγματικότητα είναι ότι το επίπεδο 
ανάπτυξης της Ελληνικής Εθνικής Οικονομίας ποτέ δεν ήταν καλύτερο. Το ίδιο ισχύει και για 
την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. 

Το συμπέρασμα είναι ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος τα τελευταία 50 χρόνια 
δημιούργησε τις οικονομικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολλών δραστηριοτήτων που 
συμπεριλαμβάνει και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα βρίσκεται 
πολύ ψηλά σε σχέση με άλλες χώρες. Τα προβλήματά του είναι ίδια με αυτά των άλλων 
αναπτυγμένων χωρών και υπάρχουν όρια μέχρι που μπορεί να φθάσει, διότι άλλοι 
παράγοντες υπεισέρχονται που δεν είναι οικονομικοί παράγοντες μόνο. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου,, που επηρεάζει άμεσα την Εθνική 
Ελλάδος Ποδοσφαίρου, είναι ο «αφελληνισμός» του Ελληνικού ποδοσφαιρικού 
Πρωταθλήματος. Πολλοί είναι εκείνοι που διαβάζουν τις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης 
μόνο από την μία πλευρά του νομίσματος. Το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχει πάψει 
προ πολλού να απασχολεί Έλληνες παίκτες. Αυτό είναι σύνηθες σε πολλά άλλα αναπτυγμένα 
πρωταθλήματα της Ευρώπης. Μάλιστα, σε άλλες χώρες αυτό έχει επηρεάσει και τις Εθνικές του 
ομάδες, όπως της Γερμανίας όπου μη Γερμανοί παίζουν στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας. Η 
παγκοσμιοποίηση, όμως, έχει και τη θετική της πλευρά, διότι δίνει τη δυνατότητα στους 
ικανούς Έλληνες παίκτες να αγωνιστούν στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, όπως της 
Αγγλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας κ.λπ. Οι εμπειρίες που αποκτούν είναι 
χρήσιμες για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδος. Αυτό είναι και το αισιόδοξο. Οι 
πολλοί παίκτες της σημερινής Εθνικής Ελλάδος που παίζουν ή έχουν παίξει στο εξωτερικό 
αποτελεί την εγγύηση ότι η Ελλάδα θα πάει καλύτερα από ποτέ στο παγκόσμιο κύπελλο 
ποδοσφαίρου του 2010. Η βελτίωση είναι το ζητούμενο (να πηγαίνεις πάντοτε καλύτερα, έστω 
και με δύο βήματα μπρος και ένα βήμα πίσω) και όχι το τέλειο. Αυτοί που κάνουν κριτική 
γιατί δεν έγινε το τέλειο είναι ανίκανοι να πετύχουν το καλύτερο. 
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ία από τις πιο σημαντικές δημογραφικές τάσεις που παρατηρούνται σήμερα 
είναι η μη προβλέψιμη γήρανση του πληθυσμού. Το 1950, περίπου το 8% του 
π γκόσμιου πληθυσμού ήταν ηλικίας πάνω από τα 60 έτη. Ο αριθμός αυτός 
α ξήθηκε στο 10% το 2000, και αναμένεται να αγγίζει το 21% μέχρι το 2050 
(Spalding and Sebesta, 2008). Έχει υπολογιστεί ότι εντός των επόμενων 25 ετών,  

ο συνολικός παγκ σμιος πληθυσμός που θα έχει ηλικία άνω των 60 ετών, θα αυξηθεί από τα 605 
εκατομμύρια, που ήταν το 2000 στο 1,2 δις, το 2025. Επιπρόσθετα, σε πολλές αναπτυγμένες και 
αναπτυσσόμενες χώρες σήμερα, εκτιμάται ότι τα άτομα με ηλικία άνω των 60 ετών είναι 
περισσότερα στον αριθμό σε σχέση με τα άτομα των οποίων η ηλικία είναι κάτω των 15 
(Stemplewski, 2006). 

Μ α
υ

ό

  Μ
 
Φυσική Δραστηριότητα 

Μια σημαντική τάση είναι ο καθιστικός τρόπος ζωής ανάμεσα στους ενήλικες μεγαλύτερης 
ηλικίας, που συμβάλλει, κατά αυτόν τον τρόπο, στην δημιουργία ενός  προβλήματος 
παγκόσμιας εμβέλειας στον τομέα της υγείας. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, κοντά στο 70% 
των ενηλίκων, στις Ηνωμένες Πολιτείες,  είναι υπέρβαροι και πάνω από το 30% είναι 
παχύσαρκοι (Spalding & Sebesta, 2008). Από το 1990, η παχυσαρκία έχει παρουσιάσει διπλάσια 
αύξηση στον ενήλικα πληθυσμό της Αμερικής (Hickerson, Moore, Oakleaf, Edwards, James, 
Swanson & Henderson, 2008). Ανάμεσα στους γηραιότερους ενήλικες στις Η.Π.Α., η 
παχυσαρκία παρουσιάζει, επίσης, αύξηση. Είναι πιθανόν ότι τα άτομα που γεννήθηκαν μετά το 
πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα παχυσαρκίας σε 
σχέση με τα άτομα της παρούσας γενιάς, όταν αυτοί θα φτάσουν στην τρίτη ηλικία (Kaplan, 
Huguet, Newsom, McFarland & Lindsay, 2003). Δυστυχώς, η έλλειψη άσκησης σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και η παχυσαρκία είναι συνδεδεμένα με μια πλειάδα προβλημάτων υγείας, όπως 
είναι η καρδιακές παθήσεις, η υπέρταση, ο διαβήτης, και η αρθρίτιδα (Taylor, 2003), καθώς έχουν 
και ψυχολογικές συνέπειες, όπως είναι η κοινωνική απομόνωση αλλά και τα μειωμένα επίπεδα 
συμμετοχής στα κοινά (Zettel-Watson & Britton, 2008). Οι ερευνητές έχουν δείξει ότι η άσκηση 
αποτελεί ένα προστατευτικό μέσο ενάντια στην κακή υγεία και ένα σημαντικό στοιχείο για 
ποιοτική ζωή κατά την τρίτη ηλικία αποτελεί η ενεργητική και παραγωγική ενασχόληση με τα 
θέματα της κοινωνίας (Zettel-Watson & Britton, 2008). 
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Σε πολλές χώρες, οι ενήλικες είναι σεβάσμιοι από τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. 
Παρόλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, ιστορικώς, μια κοινωνία 
προσανατολισμένη προς την νεολαία, και ειδικά σε ό, τι σχετίζεται με τον τομέα της 
αναψυχής και του αθλητισμού. Μέχρι αρκετά πρόσφατα, η ενεργή συμμετοχή στον 
αθλητισμό, δεν θεωρούνταν ή δεν προωθούνταν ως δραστηριότητες και για τους 
ενήλικες. Στην πραγματικότητα, στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της χώρας, πολλές 
μορφές αναψυχής θεωρήθηκαν ως παιδικές και παράλληλα ως ακατάλληλες και 
χάσιμο χρόνου για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας  (Ostrow, 1984). Συνεπώς, παρόλο οι 
ιατροί συνεχίζουν να προωθούν την ιδέα του υγιεινού τρόπου διαβίωσης και της καλής 
φυσικής κατάστασης, η έρευνα  στον τομέα της φυσικής άσκησης συνεχίζεται να 
επικεντρώνεται στα παιδιά και στους εφήβους. Η κοινότυπη απεικόνιση των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας ως ασθενικά και εξουθενωμένα άτομα υφίσταται ακόμη, ενώ θα 
μπορούσε να αρμόζει και για άτομα που ανήκουν σε λιγότερο από το 5% του πιο 
ηλικιωμένου τμήματος του πληθυσμού (Gandd, Campbell, Knierim, Cosky, Leslie, 
Ziegler, & Snodgrass, 1989). Μια διάχυτη εντύπωση για την υγεία των ηλικιωμένων 
ατόμων είναι η αρνητική εικόνα του ατόμου που μεγαλώνει και της αδύναμης θέσης 
που βρίσκονται οι ηλικιωμένοι, εντός του κοινωνικού συνόλου. Αυτό το αίσθημα 
καταλήγει στην μικρή συμμετοχή των ηλικιωμένων ατόμων στα αθλητικά δρώμενα και 
στα γεγονότα ψυχαγωγίας και στον κοινωνικό αποκλεισμό αυτών (Conner, 2000).  

Ένα αποτέλεσμα της δημοφιλούς μυθολογίας που συνδέεται με την γήρανση είναι 
ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες δεν αναμένεται να παραμένουν σε καλή φυσική 
κατάσταση. Δυστυχώς, αυτή η παρανόηση μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάλειψη της 
ενασχόλησης με τα αθλήματα στην νεαρή ηλικία. Όπως η Duda (1992) επεξηγεί, «η 
χειροτέρευση της υγείας που συνδέεται με την «γήρανση» τυπικά θεωρείται ως 
αναπόφευκτη και αποδίδεται σε αυτήν η φυσική ωρίμανση του πληθυσμού και/ή στην 
εμφάνιση ασθένειας. Η μεγαλύτερη ηλικία είναι συχνά συνώνυμη με την κακή υγεία, 
την ανικανότητα, την γεροντική άνοια, την φτώχεια, και ότι τα άτομα αυτής της 
ηλικίας αποτελούν εμπόδιο για την κοινωνία (Conner, 2000). Σε πολλές περιπτώσεις, 
παρόλα αυτά, η παρατηρούμενη μείωση της φυσικής κατάστασης ανάμεσα στους 
ηλικιωμένους είναι μια συνάρτηση των κακών συνηθειών για την υγεία και, 
συγκεκριμένα, με τα ανεπαρκή επίπεδα φυσικής δραστηριότητας» (Duda, 1991, p. 44). 

Όλο και περισσότερο, έρευνες έχουν δείξει μια σύνδεση μεταξύ των 
δραστηριοτήτων αναψυχής και του βαθμού ικανοποίησης που απολαμβάνουν από την 
ζωή τους τα ενήλικα άτομα (Kelly, Steinkap, & Kelly, 1987, Smith, Keilhofner, & Watts, 
1986, Steinkamp & Kelly, 1986). Ενώ η ηλικία του καθενός αποτελεί μια σημαντική 
παράμετρος στην κοινωνία, «συχνά το μήνυμα που αντιλαμβάνεται η κοινωνία ή οι 
νόρμες που είναι προσκολλημένες σε μια συγκεκριμένη ηλικία έχει μεγαλύτερο 
αντίκτυπο προς το άτομο, παρά προς την ηλικία αυτή καθ’ αυτήν» (McPherson, et. al., 
1989, p. 236). Σχετικά με την διαδικασία γήρανσης, οι προσδοκίες για την 
συμπεριφορά οδηγούν σε στερεότυπα, τα οποία εδραιώνουν και μεγιστοποιούν τις 
διαφορές ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες. Αυτές οι προσδοκίες λειτουργούν ως μια 
μορφή κοινωνικού ελέγχου, με το να ορίζονται κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές. 
Παρόλα αυτά, πολλές από αυτές τις «νόρμες», μπορεί να θεωρηθούν ως εθιμικές. Η 
επιστημονική έρευνα δείχνει ότι τα άτομα του κάθε ηλικιακού στρώματος μπορούν να 
συμμετάσχουν στα αθλητικά δρώμενα και στις φυσικές δραστηριότητες (Harootyan, 
1982; McPherson, 1983). Ακόμη, ο Snyder (1980) έχει δείξει ότι υπάρχει μια 
αυξανόμενη διακοπή που μπορεί να συνδεθεί με την διάκριση της ηλικίας. Καθώς οι 
άνθρωποι μεγαλώνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, χάνουν, μερικές φορές, το γόητρό 
τους, την αναγνώριση, και την θέση που κατείχαν, και συχνά αποδέχονται την ιδέα ότι 
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θα πρέπει να ενεργούν «σύμφωνα με την ηλικία τους» (Snyder & Sprietzer, 1983). Σε 
πρόσφατη έρευνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν τους περισσότερους ηλικιωμένους από 
ό,τι υπήρχαν στις παλαιότερες γενεές, και οι αντιλήψεις σχετικά με τις ικανότητες των  
ώριμων ατόμων έχουν μεταβληθεί (Spalding & Sebesta, 2008). Αυτή η έντονη αύξηση 
του αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων, σε όλο τον κόσμο, έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερες 
επιπτώσεις για τα πρακτορεία και τους παρόχους υπηρεσιών αναψυχής και 
ψυχαγωγίας. 

Τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας ανάμεσα στους ενήλικες είναι κατά-
γεγραμμένα επιτυχώς και πολυάριθμα. Η επιστημονική εμπειρία αποδεικνύει πλήρως 
ότι η φυσική άσκηση μπορεί να συμβάλλει στην  ανεξαρτησία από τρίτα άτομα, να 
μειώσει την ανικανότητα, και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής. Το 2001, μια  
συγχώνευση των 46 εθνικών οργανώσεων παρήγαγαν ένα έγγραφο σχεδιασμένο για 
να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την προώθηση του 
φυσικού τρόπου ζωής στα άτομα της μέσης ηλικίας καθώς και στα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας. «Το έγγραφο δηλώνει ότι υπάρχει ένα ουσιώδες σώμα με επιστημονική 
επάρκεια το οποίο δηλώνει ότι η τακτική φυσική άσκηση μπορεί να προκαλέσει 
σημαντικές, προς το καλύτερο, μεταβολές στην ποιότητα της υγείας των ανθρώπων 
όλων των ηλικιών και ικανοτήτων και ότι αυτά τα οφέλη επεκτείνονται σε όλη την 
διάρκεια της ζωής αυτών» (Chodzko-Zajko, Sheppard, Senior, Park, Mockenhaupt, & 
Bazzarre, 2005). Η φυσική άσκηση προσφέρει μία από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για 
την παράταση του χρόνου της ζωής του ατόμου δίχως να εξαρτώνται από την βοήθεια 
τρίτων, μειώνει την ανικανότητα, και βελτιώνει την ποιότητα της ζωής για τα άτομα 
της μεσαίας ηλικίας και των ακόμη πιο ηλικιωμένων. Δυστυχώς, παρά την πληθώρα 
των ενδείξεων που αποδεικνύουν τα οφέλη της φυσικής άσκησης, δεν έχουν σημειωθεί 
σημαντικά βήματα προόδου στο να πειστούν οι Αμερικανοί πολίτες, ηλικίας άνω των 
50 ετών, για να προσαρμοστούν προς έναν τρόπο ζωής που να περιλαμβάνει την 
άσκηση (Chodzko-Zajko, και. αλ, 2005). Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ηλικία έχει 
ξεκινήσει την προσπάθεια για την επίτευξη της αύξησης της φυσικής δραστηριότητας 
στα άτομα μεσαίας και μεγαλύτερης ηλικίας, και αυτή η πολιτική είναι σύμφωνη με 
τους στόχους του Υπουργείου Υγείας των Η.Π.Α. καθώς και με το πρόγραμμα 
«Υπηρεσίες προς τον Άνθρωπο για Υγιή Άτομα το 2010». Παρά το γεγονός ότι η 
φυσική άσκηση είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας που συμβάλλει προς την υγιή 
γήρανση των ατόμων, η πλειοψηφία των μεγαλύτερης ηλικίας ενηλίκων δεν ακολουθεί 
τις σύγχρονες επιστημονικές οδηγίες, δηλ. για 30 λεπτά ημερήσιας άσκησης, για την 
απόκτηση ενός  υγιεινού τρόπου διαβίωσης  (Dacey, Baltzell & Zaichkowsky, 2008). 
      Παραμένοντας ενεργητικοί κατά όλη την διάρκεια της ζωής έχει συνδεθεί το 
γεγονός αυτό με τόσα θετικά αποτελέσματα, όπως είναι η μακροβιότητα, η 
φυσιολογική ζωή καθώς και η ψυχολογική αρμονία (Berger, 1989; Brown, Cundiff & 
Thompson, 1989; Spalding & Sebesta, 2008). Ο McPherson (1990) συνηγορεί υπέρ της 
άποψης ότι θα πρέπει να  αυξήσουμε το ενδιαφέρον μας προς τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας, καθώς μετά την συνταξιοδότηση, η αναψυχή γίνεται μια πολύ σημαντική 
παράμετρος στην ζωή των ατόμων, και πετυχαίνοντας να περάσουμε στα άτομα αυτά 
το νόημα της υγιεινής ζωής, μέσω της φυσικής άσκησης, συνεισφέρουμε σε αυτό που 
ορίζεται ως «επιτυχημένη» γήρανση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, 
τα  γεγονότα αναψυχής που προσφέρουν ικανοποίηση ή και τα αθλητικά γεγονότα, 
σηματοδοτούν ευκαιρίες κοινωνικοποίησης (Cousins & Burgess, 1992). Η επίγνωση ότι 
η φυσική άσκηση εμφανίζεται να μειώνει την ψυχολογική ανωμαλία ενώ προωθεί μια 
θετική αντίληψη για τον προσωπικό βίο του καθενός, εντείνει την ανάγκη για μια 
διαρκή έρευνα  εντός αυτού του πλαισίου και για τους παρόχους υπηρεσιών αναψυχής 
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στις τοπικές κοινότητες για να προωθήσουν τις φυσικές δραστηριότητες προς τους 
μόνιμους κατοίκους μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν. 
      Πράγματι, το 2006, στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενηλικίωση και την 
Φυσική Άσκηση: Εφαρμογή στην καλή σωματική κατάσταση, στον Αθλητισμό και την 
Υγεία,  τα πορίσματα δείχνουν ότι: 
 

1. Η ενηλικίωση της κοινωνίας υποχρεώνει για μια διαρκή δέσμευση της 
επιστημονικής έρευνας που να σχετίζεται με τα γηρατειά και τα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας. Υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη για αυξανόμενη φροντίδα 
σε θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο της φυσικής άσκησης για την προώθηση 
της υγείας και της ευημερίας στα άτομα μεγάλης ηλικίας. 

2. Υπάρχει η ανάγκη για περισσότερη έρευνα  σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, 
την ένταση και για τον όγκο της φυσικής άσκησης που είναι απαραίτητη 
προκειμένου να διασφαλιστεί η υγιεινή διαβίωση, η αυτονομία του ατόμου από 
τρίτα άτομα και η ποιότητα της ζωής στην μεγαλύτερη ηλικία. 

3. Οι κυβερνητικές αρχές, όπως και οι τοπικές, θα πρέπει να επιμορφωθούν σχετικά 
με τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η φυσική άσκηση στην διατήρηση της 
ποιότητας της υγείας αλλά και στην αυτονομία των ατόμων των μεγαλύτερων 
ηλικιών. 

4. Οι τοπικές κοινότητες έχουν την υποχρέωση να βοηθήσουν τους γηραιότερους, 
για να είναι σωματικά ενεργοί. Πέραν της προσφοράς προγραμμάτων που να 
αφορούν την αθλητική άσκηση, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα  
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν πολλές ευκαιρίες συμμετοχής σε μια φυσική 
δραστηριότητα στην καθημερινή τους ζωή. 

5. Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια θα πρέπει να θέσουν μια μεγαλύτερη έμφαση 
στην διαπαιδαγώγηση των φοιτητών σχετικά με την σπουδαιότητα της φυσικής 
άσκησης στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Ειδική προσοχή θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην προετοιμασία των μελλοντικών ερευνητών και των 
επαγγελματιών του χώρου της υγείας, ώστε να βοηθήσουν να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες των γηραιότερων πολιτών. 

6. Οι γυμναστές, οι επαγγελματίες του χώρου της υγείας και άλλοι που ειδικεύονται 
στον τομέα της υγείας των ατόμων της μεγαλύτερης ηλικίας, θα πρέπει να 
δουλέψουν από κοινού για να αναπτύξουν μια συνεχή εθνική στρατηγική για 
την προώθηση του ενεργητικού τρόπου διαβίωσης (Stemplewski, 2006).   

 
Η ιδέα ότι οι κοινωνίες «έχουν υποχρέωση να βοηθήσουν τα άτομα της 

μεγαλύτερης ηλικίας να είναι σωματικά δραστήρια», (Stemplewski, 2006) έχει λάβει 
χώρα σε πολλές μικρές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι θεμελιώδεις αρχές σε 
αυτές τις κοινότητες είναι να προωθηθούν οι φυσικές ασκήσεις για τους πιο 
ηλικιωμένους κατοίκους μέσω των οποίων επηρεάζονται οι αντιλήψεις γύρω από την 
ηλικία. Πέραν της πρόσβασης σε αθλητικές δραστηριότητες, είναι επίσης σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα έχουν πολλές ευκαιρίες για να 
υιοθετήσουν μια αθλητική συμπεριφορά στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Ο χορός, ως 
είδος αναψυχής, είναι μια δραστηριότητα η οποία εμπλέκει την ηλικία, το φύλο, την 
εθνικότητα, την γλώσσα και τα πολιτιστικά εμπόδια, ενώ παρέχει, σωματικά και 
κοινωνικά,  ωφέλιμες μορφές άσκησης. Η Αναφορά του Προγράμματος για Υγιείς 
Ηλικιωμένους και οι Αρχές για τους Ηλικιωμένους των Ηνωμένων Εθνών προτείνει ότι 
υπάρχει μια δέσμευση «για να προσθέσει νόημα στα χρόνια που έχουν προστεθεί στην 
ζωή του ατόμου» (Conner, 2000). Η προώθηση του χορού, ως δραστηριότητα αναψυχής 
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για τους ηλικιωμένους, ικανοποιεί αυτήν την υπεύθυνη στάση με το να αυξάνει την 
προσοχή στον τομέα της υγείας και της ευεξίας, βελτιώνοντας το επίπεδο διαβίωσης, 
και μειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την γήρανση του 
ατόμου (Conner, 2000). Μπορεί επίσης να οδηγήσει στην μείωση της φυσικής, 
πνευματικής, και κοινωνικής απομόνωσης και την έλλειψη δραστηριότητας ανάμεσα 
στους ηλικιωμένους, την βελτίωση της αυτό-εκτίμησης, καθώς και την βελτίωση της 
εικόνας της γήρανσης. 

 
Ο Ρόλος του Χορού 

Στην θεωρία, ο χορός έχει γίνει αντιληπτός ότι είναι ένας πολύτιμος τρόπος για να 
αυξηθούν τα επίπεδα ευλυγισίας  του ατόμου, για την αύξηση της πνευματικής και 
σωματικής ευημερίας, και για την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης. Ο χορός 
παρέχει μια ευγενική μορφή άσκησης για άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων, και 
αποτελεί μια επιλογή αναψυχής για τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, μιας και δεν 
απαιτεί ειδικές στολές, ακριβό εξοπλισμό, χρόνια εκπαίδευσης, υψηλά επίπεδα 
αντοχής, ή ακόμη και συνεργάτες. Οι ρυθμικές δραστηριότητες αποτελούν μέρος της 
διασκέδασης των ανθρώπων για αιώνες, για όλους τους πολιτισμούς. Για πολλούς 
αιώνες, ο χορός είναι μια εσωτερική διαδικασία της ζωής της κάθε κοινότητας, από την 
παιδική ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα (Conner, 2000).  

Ο παραδοσιακός και ο κλασσικός χορός, ως δραστηριότητες της κοινότητας δίνουν 
την ώθηση για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και της ευεξίας και προωθεί 
τους ενήλικες της μεγαλύτερης ηλικίας σε μια θετική στάση για την ζωή μέσω της 
συμμετοχής σε έναν υγιή, διεγερτικό, γεμάτο προκλήσεις και διασκεδαστικό τρόπο 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου (Conner, 2000). Η δέσμευση σε αυτήν την 
δραστηριότητα είναι πιθανή ανάμεσα στις ομάδες διαφορετικής κουλτούρας, στα 
άτομα με αναπηρία, τους μόνους, αυτούς που είναι σε ζευγάρι, του ίδιου φύλου, και 
τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν ομιλούν την αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με τον  
Conner, ο χορός για την αναψυχή «παρέχει μια δραστηριότητα η οποία είναι 
κοινωνικά αποδεκτή, προκλητική από άποψη της φυσικής κατάστασης, δημιουργική, 
και πολιτιστικά και πνευματικά διεγερτική. Η ανάμειξη με αυτήν την δραστηριότητα 
έχει γενικά οφέλη στην φυσική άσκηση, η οποία συνεισφέρει σε έναν υγιεινό τρόπο 
διαβίωσης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενθαρρυνθούν από την αυξανόμενη 
συμμετοχή τους στην ζωή της κοινότητας, εξαιτίας των τάξεων , αλλά και εξαιτίας της 
άποψης του κοινού που σχηματίζεται μέσω αυτής της δραστηριότητας» (Conner, 2000, 
p. 69). Η ιδέα της «ευφορίας» έχει ως πηγή ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, 
όπως είναι οι αθλητικοί και οι ιατρικοί. Ο χορός παρέχει την δυνατότητα άσκησης, της 
συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων, την δημιουργική έκφραση του ατόμου 
καθώς και την βελτίωση του ατόμου. 

Η διαπροσωπική ανάπτυξη και η όποια δραστηριότητα οδηγεί στην ενδυνάμωση, 
στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Με το να 
χορεύει κανείς μειώνει το άγχος, χαλαρώνει, και αποκτά ένα διεγερτικό αίσθημα 
(Conner, 2000). Καθώς είναι μια παλαιά πρακτική για όλους τους ανθρώπους του 
κόσμου, οι περισσότεροι, είχαν την δυνατότητα να έχουν κάποιου είδους επαφή με τον 
χορό, σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Οι δάσκαλοι είναι συχνά εθελοντές και με καλή 
διάθεση που προέρχονται από το εσωτερικό της κοινότητας, αυξάνουν το ενδιαφέρον, 
την αφοσίωση, καθώς και τις δεσμεύσεις των συμμετεχόντων και επεκτείνουν τις 
ευκαιρίες για παράταση του βίου. Η δραστηριότητα του χορού, όπως έχει υποστηριχτεί 
από πολλούς ηλικιωμένους, εύκολα αναπτύσσεται και προωθείται, και ότι βελτιώνει  
την φυσική κατάσταση. Επίσης, καθώς τα ζευγάρια του χορού είναι μεταξύ του ιδίου 
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φύλου, η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται από περισσότερες γυναίκες σε σχέση 
με άνδρες της ομάδας του ηλικιωμένο πληθυσμό. Σε σχέση με τις περισσότερο ατομικές, 
απομονωμένες, ή επαναληπτικές μορφές ασκήσεις, τα προγράμματα χορού για τους 
μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες προσφέρουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κοινωνικές, και 
νοητικές εναλλακτικές προοπτικές, και δίνουν τα εχέγγυα για μεγαλύτερη προσφορά 
για τους παρόχους προγραμμάτων αναψυχής ανά τον κόσμο. 
 
Η Περίπτωση του Χόλυγουντ της Φλόριδας 

Η πόλη του Χόλυγουντ της Φλόριδας είναι μια κοινότητα, όπου η αυξανόμενη 
αύξηση του πληθυσμού την δεκαετία του 1950 και του 1960, έχει δώσει την θέση της σε 
έναν στάσιμο πληθυσμό, ως προς το μέγεθος, αλλά με  σημαντικές αλλαγές στην 
σύνθεση του πληθυσμού αυτού. Σύμφωνα με την απογραφή των Η.Π.Α. εκτιμήθηκε 
για το 2005, ότι ο πληθυσμός για την πόλη του  Χόλυγουντ της Φλόριδας ήταν 46,734. 
Αυτή η παράκτια περιοχή βρίσκεται στην Επαρχία Μπρογουάρντ, μεταξύ του Φορτ 
Λοντερντέϊλ στα βόρεια και του Μαϊάμι στα νότια. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Φορτ 
Λοντερντέϊλ-Χόλυγουντ είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αεροπορικής κίνησης της 
πολιτείας, ενώ το λιμάνι Εβεργκλέιντς, το δεύτερο πιο πολυσύχναστο λιμάνι 
κρουαζιέρας στον κόσμο, είναι και τα δύο, μερικώς, εντός των ορίων της πολιτείας. Το 
δίκτυο οδικών αρτηριών και δύο ακόμη κύριες σιδηροδρομικές γραμμές χωρίζουν την 
πόλη σε μία βόρεια και νότια περιοχή. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και το 
Λιμάνι του Μαϊάμι απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 25 μίλια, παρέχοντας 
περαιτέρω δυνατότητες στους κατοίκους του Χόλυγουντ, στους τουρίστες, και στις 
εταιρείες να έχουν πιο άμεση πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά. Η περιοχή 
εξυπηρετείται από μια ουσιώδη τριτοβάθμια εκπαιδευτική κοινότητα, 
περιλαμβάνοντας το Φλόριντα Ατλαντικό Πανεπιστήμιο, το Φλόριντα Διεθνές 
Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, και από έναν αριθμό από μικρότερα 
ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολέγια. Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών του  
Χόλυγουντ της Φλόριντας αυξήθηκε και κατέγραψε ρεκόρ, αγγίζοντας τα 83.6 
εκατομμύρια  το 2005. 

Από αυτήν την επίσημη ενσωμάτωση μέσω της υιοθέτησης ενός δημοτικού 
αεροπλάνου στις 28 Νοεμβρίου, 1925, η πόλη του Χόλυγουντ έχει μεταμορφωθεί, 
γινόμενη η δεύτερη πιο δημοφιλής πόλη στην Επαρχία Μπρογουάρντ και η ένατη 
μεγαλύτερη στην Πολιτεία της Φλόριντας. Ιδρυόμενη από τον οραματιστή Τζόσεφ 
Γουέσλεϋ Γιάνγκ, έναν κάτοικο της Πολιτείας της Ουάσιγκτον και πρώην κάτοικο της 
Καλιφόρνιας και της Ινδιάνας, η αρχική έκταση του ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου, 
που χρησιμοποιήθηκε για φάρμα, η έκταση έφτασε να γίνει 28,87 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα. 

Έχει επισημανθεί  ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της πόλης του Χόλυγουντ 
αναπαριστούν καλύτερα το πώς θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες το έτος 2022. Στην 
Απογραφή του 2000, το 27% των κατοίκων ήταν ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των 55 
ετών, το 13% ήταν μεταξύ 45 και 54 ετών, και το 31% μεταξύ 24-44. Οι Ισπανόφωνοι 
αποτελούσαν πάνω από το 17%, οι Αφροαμερικάνοι το 13%, οι Λευκοί το 68% και οι 
Αμερικανοί με καταγωγή την Ασία, το 2% του πληθυσμού. Το περιοδικό Money 
προβλέπει ότι αυτή θα είναι η σύνθεση του πληθυσμού στις Η.Π.Α. για το έτος 2022, με 
εξαίρεση τον ισπανόφωνο κόσμο, που θα είναι το 14% του πληθυσμού και οι 
Αμερικανοί με καταγωγή την Ασία, το 5%. Το Χόλυγουντ είναι υπερήφανο για τον 
πολιτισμό και την ποικιλομορφία των φυλών του.  
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Συμπεράσματα 
Προφανώς, ένας πληθυσμός του οποίου τα ποσοστά γήρανσης αυξάνονται με 

γοργό ρυθμό, φέρει μεγάλες συνέπειες για την κοινότητα εντός της οποίας διαμένει 
καθώς επίσης και στους παρόχους υπηρεσιών διασκέδασης και αναψυχής. Ο χορός, ως 
μέσο αναζωογόνησης για τους μεγαλύτερης ηλικίας ενηλίκους είναι μια 
δραστηριότητα την οποία μπορεί ο καθένας μπορεί να  παρατηρήσει και η οποία 
υπερβαίνει τα όρια της ηλικίας, του φύλου, της εθνικότητας, της ικανότητας και της 
γλώσσας. Ο χορός ωθεί την φυσική δραστηριότητα με το να βελτιώνει τα επίπεδα της 
κατάστασης της υγείας, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την συμμετοχή σε ομάδες και την 
κοινωνικοποίηση. Για τους παρόχους δραστηριοτήτων αναψυχής, και προκειμένου να 
εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα χορού για τους ηλικιωμένους, θα πρέπει να 
ακολουθηθούν τα ακόλουθα βήματα-στρατηγικές: οι σχεδιαστές των προγραμμάτων 
αναψυχής στις κοινότητες θα πρέπει να προσδιορίσουν την δική τους ομάδα-στόχο 
ανθρώπων που θα υποστηρίξουν μια τέτοια δραστηριότητα, συμπεριλαμβάνοντας τους 
κατοίκους που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, όπως και αποτελούμενο 
από όσους βρίσκονται σε διακοπές και τους συνταξιούχους.  

Το να συνεργάζεσαι με άλλα άτομα, οργανισμούς και πρακτορεία που είναι 
αρμόδια για την παροχή αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας είναι ένα κρίσιμο συστατικό για την προσφορά περαιτέρω ευκαιριών προς τα 
ώριμα άτομα. Επικεντρώνοντας προς την ανάπτυξη προγραμμάτων τα οποία είναι 
σύνθεση διαφορετικών πολιτισμών, με σκοπό την βιωσιμότητα και οικονομικώς σε 
χαμηλά επίπεδα, και το επίπεδο των αθλητικών τους απαιτήσεων σε χαμηλό επίπεδο, 
είναι μια σημαντική θεώρηση για την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε ανώτατα επίπεδα 
ανάμεσα στα άτομα αυτής της κατηγορίας. Οι κοινότητες και οι οργανισμοί θα πρέπει 
να έχουν την πρόθεση να καταμερίσουν τα άτομα  και τους αναγκαίους οικονομικούς 
πόρους με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίξουν προγράμματα τα οποία θα επιτύχουν 
τις στρατηγικές τους. Εννοείται, ότι θα πρέπει να γίνεται αποτίμηση όλων των 
αποτελεσμάτων με το κριτήριο της παραγωγικότητας και της προστιθέμενης αξίας. 
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λέξη άγχος προέκυψε από την λέξη “estrictia” στα λατινικά, και “estree” 
στα γαλλικά. Σημαίνει άγχος, ένταση και δυστυχία (Akman, 2004). Οι 
G ldberger and Breznitz (1982) περιγράφουν το άγχος ως «μια 
κατάσταση που λαμβάνει χώρα εξαρτώμενη από την σχέση του 
οργανισμού με τον εαυτό του και του περιβάλλοντός του, και ότι 

καταναλώνει όλες τις βιολογικές και ψυχολογικές πηγές του ατόμου, στην περίπτωση 
που μιλάμε για ακραίες καταστάσεις, ενώ αντιθέτως όταν βρίσκεται σε φυσιολογικά 
επίπεδα βοηθά στην ανάπτυξη και την βελτίωση του ατόμου».  

o  Η
Το άγχος, παρόλο που βρίσκει έδαφος ανάπτυξης σε κάθε μέλος της κοινωνίας, 

γίνεται αντιληπτό σαν κάτι που προκαλεί αρνητικές επιδράσεις, ενώ αυτές είναι 
διαφορετικές από άτομο σε άτομο. Δεν ανταποκρίνεται το κάθε άτομο με τον ίδιο 
τρόπο προς τα διάφορα συμβάντα, και προφανώς και δεν επηρεάζονται και με τον ίδιο 
τρόπο. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε λόγο για θετικές και αρνητικές διαστάσεις του 
άγχους. Στην πραγματικότητα, στον Aktaş (2001) «το άγχος κατέχει μια θετική πλευρά 
με το να δίνει κίνητρα και να ωθεί το άτομο να δρα και με μια «επαρκή» ποσότητα 
αυτού μπορεί το άτομο να προετοιμάζεται για να έχει επαρκή προσόντα, για την 
αντιμετώπιση των διαφορετικών καταστάσεων». Σημειώνεται ότι η θετική πλευρά του 
άγχους είναι ότι αποτελεί έναν παράγοντα που δίνει ώθηση στο άτομο να δράσει, με 
σκοπό να αναζητήσει, να προσπαθήσει και να δημιουργήσει το καινούργιο, 
μεγιστοποιώντας τις ατομικές του ικανότητες και με αυτόν τον τρόπο να έρθουν σε 
αυτό φυσικές και ψυχολογικές μεταβολές, όπως επίσης και ανάπτυξη και πνευματική 
ωρίμανση στον οργανισμό (Demirtaş, 2007). 

Η διαχείριση του άγχους κρίνεται απαραίτητη, εξ αιτίας των θετικών και 
αρνητικών επιδράσεών του. Η μάχη με το άγχος έχει καταλήξει στην ανάπτυξη 
μεθόδων αντιμετώπισης ενάντια σε αυτό, και αυτές οι μέθοδοι μπορεί να διαφέρουν, 
κατά τις διαφορετικές αντιλήψεις και αντιδράσεις του κάθε ατόμου. Ακόμη, φαίνεται 
πιθανό να αναπτυχθούν γενικές μέθοδοι αναγνώρισης για τα σημάδια του άγχους, 
όπως και των μεθόδων αντιμετώπισής τους. Υπό αυτήν την έννοια, ο Rowshan (2003) 
κατηγοριοποιεί τα σημάδια του άγχους σε πέντε κατηγορίες: «ψυχολογικά, κοινωνικά, 
συναισθηματικά, νοητικά και οργανικά». 
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Ως αντιμετώπιση ορίζεται «το σύνολο των προσπαθειών γνωστικού και 
συμπεριφεριακού χαρακτήρα με σκοπό την αλλαγή, την ανοχή και την απόδραση από 
τις πηγές δημιουργίας του άγχους (William Dressler, 1985)». Στον Uçman (1990), η 
αντιμετώπιση του άγχους περιγράφεται ως «το σύνολο των συμπεριφορών και των 
συναισθηματικών αντιδράσεων που δίνονται με σκοπό να μειωθούν, να εξαλειφθούν ή 
έστω να γίνουν ανεκτικές στην ένταση που προκαλείται από τους στρεσογόνους 
παράγοντες». Οι  Folkman & Lazarus (1985) ερμήνευσαν την αντιμετώπιση του άγχους 
ως αντιδράσεις συναισθηματικού χαρακτήρα και χαρακτήρα συμπεριφοράς, με σκοπό 
να ελεγχθούν οι επιθυμίες και οι έριδες από το περιβάλλον ή από τον εσωτερικό κόσμο 
του ατόμου και με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι εντάσεις της καθημερινότητας. 
Σύμφωνα με τον  Schafer (1987) & Pehlivan (2000), η αντιμετώπιση του άγχους ή με 
άλλα λόγια η διαχείριση αυτού, είναι απαραίτητη για να προστατευθεί το σώμα και η 
ψυχολογική υγεία του ατόμου, ενώ οδηγούν σε μια παραγωγική και αποτελεσματική 
ζωή. Η αντιμετώπιση του άγχους κατηγοριοποιείται σε δύο ομάδες: «στις μεθόδους 
στρατηγικής που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων 
και στις μεθόδους στρατηγικών που επικεντρώνονται στον συναισθηματικό 
παράγοντα» (Carver, Scheier, 1994); (Ptacek, Smith & Zanas, 1992).  

Σήμερα, ο χώρος της εργασίας έχει πολλές απαιτήσεις και οι προσδοκίες από τους 
δασκάλους για επιτυχία έχουν αυξηθεί, μαζί με τις αυξημένες απαιτήσεις στο σχολείο. 
Οι στρεσογόνοι παράγοντες του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού είναι βάρος στο 
σημερινό εργασιακό περιβάλλον, όπως είναι επίσης οι αρνητικοί παράγοντες των 
συνθηκών εργασίας, ο μη συντονισμός στην διαχείριση των εργασιών του σχολείου, οι 
αρνητικές επαγγελματικές σχέσεις και τα ανεπαρκή περιβάλλοντα διδασκαλίας. 
Ομοίως, οι Girgin & Baysal (2005) δήλωσαν ότι το επάγγελμα του δασκάλου ήταν 
επικίνδυνο, εξ αιτίας κάποιων στρεσογόνων παραγόντων για την ψυχική υγεία. Με 
αυτήν την έννοια, οι  Nagel & Brown (2003), κατηγοριοποίησαν τους παράγοντες 
δημιουργίας άγχους, ως ακολούθως: «σχεδιασμός μαθήματος, φυλλάδια αποτίμησης 
και προσδοκιών, προετοιμασία για το μάθημα, οργάνωση της τάξης, μαθητές που 
χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, σχέσεις με τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους». 

Σύμφωνα με το άρθρο υπ’ αριθμό 43 της τουρκικής Εθνικής Δράσης για 
Εκπαίδευση, η διδασκαλία περιγράφεται ως ένα επάγγελμα ειδικότητας το οποίο 
προϋποθέτει την εκπαίδευση, την διδασκαλία, και το σύνολο των εργασιών που 
σχετίζονται με τις διαχειριστικές εργασίες του κράτους». Αυτό που αναμένεται από 
τους δασκάλους είναι να πράττουν και να εκτελούν τις παιδαγωγικές και διδακτικές 
τους εργασίες σε συμφωνία με την τουρκική Εθνική Δράση για την Εκπαίδευση, 
ασχέτως της βαθμίδας τους. Ακόμη, μπορούμε να πούμε ότι οι δάσκαλοι του 
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, όπως και αυτοί των διαφόρων αθλημάτων, 
διαφέρουν σε σχέση με τους δασκάλους άλλων κλάδων, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και 
κοινωνικό επίπεδο. 

Οι προσδοκίες του θεσμού, των υπευθύνων των σχολίων, των άλλων δασκάλων, 
των γονέων των μαθητών και των ίδιων των μαθητών από αυτούς τους δασκάλους, 
φαίνεται να είναι διαφορετικοί από δασκάλους των άλλων μαθημάτων. «Αυτές οι 
διαφορές στις προσδοκίες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στην εργασία και στον 
ρόλο του ως δάσκαλος ή ακόμη και έριδες στους δασκάλους του μαθήματος της 
Φυσικής Αγωγής». Ο διπλός ρόλος, από την μία ως δάσκαλος και από την άλλη ως 
δάσκαλος μιας αθλητικής δραστηριότητας καλλιεργεί το κλίμα για μια εν δυνάμει 
έριδα μεταξύ των δύο διαφορετικών αντικειμένων (Karaküçük,1989), (Quigley, Slack, 
& Smith, (1989); (Gençay, 2007). Επειδή οι δάσκαλοι αυτοί, από την μία, κάνουν τις 
εργασίες για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και από την άλλη για τα μαθήματα των 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 10ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 
      
 

15



διαφόρων αγωνισμάτων.  Από την άλλη, εμπλέκονται σε διάφορα είδη  εργασιών, 
όπως είναι τα προγράμματα για την προετοιμασία των εθνικών εορτών, όπως και να 
τις εκτελούν, η συμμετοχή και η οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός 
των πλαισίων του σχολείου, το μάθημα του σχολικού προγραμματισμού και η 
προπόνηση. Συμπεραίνεται ότι εργάζονται σε ένα πιο στρεσογόνο περιβάλλον, σε 
σχέση με τις άλλες ειδικότητες. 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εξερευνήσει το εάν οι 
συμπεριφορές αντιμετώπισης του άγχους διαφέρουν μεταξύ των δασκάλων του 
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και των δασκάλων που διδάσκουν κάποιο άθλημα.  

 
Μέθοδος 

Ένα υπόδειγμα γενικής διάγνωσης, για τις μεθόδους περιγραφικής έρευνας και ένα 
υπόδειγμα για τα περιγραφικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα 
έρευνα. Ως υπόδειγμα διάγνωσης περιγράφεται η προσέγγιση της έρευνας που 
στοχεύει στον προσδιορισμό μιας περίπτωσης, όπως ακριβώς αυτή είναι στην 
πραγματικότητα (Karasar, 2005). 

Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν 345 δάσκαλοι του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής 
και των διαφόρων αθλημάτων που εργάζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε αστικά κέντρα, χωριά και νομαρχίες) της Διεύθυνσης 
Εθνικής Παιδείας του γεωγραφικού διαμερίσματος του Aydın αποτέλεσαν τον 
πληθυσμό για αυτήν την έρευνα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Το δείγμα 
αποτελούνταν από 96 δασκάλους Φυσικής Αγωγής και δασκάλους αθλημάτων (28 
γυναίκες και 68 άνδρες). Οι συμπεριφορές αντιμετώπισης του άγχους των δασκάλων 
συγκρίνονταν ανάλογα με το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, τον χώρο εργασίας 
και τους τύπους των σχολείων που αυτοί εργάζονταν. Η άδεια για την έρευνα 
αποκτήθηκε από το αρμόδιο γραφείο πριν την εφαρμογή του μέτρου. 

Μία «προσωπική φόρμα ενημέρωσης» σχεδιάστηκε από τους ερευνητές και ένας 
«Κατάλογος συμπεριφορών για την αντιμετώπιση του άγχους»  χρησιμοποιήθηκε για 
τους αλλοδαπούς μαθητές που σπούδαζαν στις ΗΠΑ ενώ η επίσημη φόρμα, η οποία 
σχεδιάστηκε από τον Özbay (1993), χρησιμοποιήθηκαν από κοινού προκειμένου να 
προσδιοριστούν οι συμπεριφορές αντιμετώπισης του άγχους των συμμετεχόντων. Η 
τουρκική έκδοση σχεδιάστηκε από τον Özbay & Şahin (1997). Ο σκοπός της σύνταξης 
του καταλόγου είναι να μετρήσει τις συμπεριφορές αντιμετώπισης των ατόμων σε 
διαφορετικές καταστάσεις άγχους.  

Στην τουρκική εκδοχή, 43 από τα 56 συνολικά στοιχεία του αρχικού καταλόγου 
επιμερίστηκαν σε 6 κατηγορίες, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης των παραγόντων (factor 
analysis). Ο κατάλογος είναι τύπου Λίκερτ (Likert) με 5 σημεία και στους ερωτηθέντες 
της μελέτης ζητήθηκε να σημειώσουν στο αντίστοιχο κουτάκι, αφού πρώτα διαβάσουν 
την αντίστοιχη αναφορά: ποτέ, σπάνια, μερικές φορές, συχνά, και πάντοτε. Επίσης, 
τους ζητήθηκε να σημειώσουν την καλύτερη επιλογή που τους ήταν αρεστή, κατά την 
διάρκεια της συμπλήρωσης του καταλόγου. Έξι παράγοντες, προσδιορισμένοι από την 
ανάλυση των παραγόντων, ορίζονται ως ενεργός σχεδιασμός, αναζήτηση εξωτερικής 
βοήθειας, τάση προς την θρησκεία, αφαιρετική απόδραση  (συναισθηματική δράση), 
αφαιρετική απόδραση (βιοχημική) και αποδοχή της γνωστικής αναδόμησης. Επιπλέον 
της ανάλυσης παραγόντων και δομής, τα ευρήματα για την εγκυρότητα του τεστ 
συγκρίθηκαν μέσω ενός όμοιου καταλόγου. «Συμπεριφορές για την αντιμετώπιση με 
την κλίμακα του άγχους» του Şahin & Durak (1995), έγιναν δεκτές ως κριτήρια.  
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Ορισμοί των υποκλιμάκων του καταλόγου των συμπεριφορών για την 
αντιμετώπιση του άγχους. 
 Οι υποκλίμακες εφαρμόστηκαν ως ακολούθως: 
 
Ενεργός Σχεδιασμός: Περιλαμβάνει 10 τμήματα ορθολογικών σταδίων και μεθόδων 
για να ενεργείς πιο δυναμικά, για να λαμβάνεις πρωτοβουλίες πιο ενθαρρυντικά, να 
αυξάνεις τις ενεργές προσπάθειες, να επικεντρώνεσαι στο παρόν και να είναι κάποιος 
με την επίλυση προβλημάτων, συστηματικός.  
 
Αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας: Του να έχεις κοινωνική υποστήριξη μπορεί να λάβει 
μορφή με δύο τρόπους: η εξωτερική βοήθεια απαιτεί μια συγκεκριμένη λύση 
(λειτουργική) και απαίτηση για μια συναισθηματική εξωτερική βοήθεια. Η υποκλίμακα 
αποτελείται από 9 τμήματα για να μετρήσει συναισθηματικές, γνωστικές και φυσικές 
μετρήσεις. 
 
Τάση προς την θρησκεία: Τα τμήματα κάτω από την υποκλίμακα δείχνουν την τάση 
προς μια θεόσταλτη δύναμη, προσευχή και παίρνοντας δύναμη από την πίστη. 
Αναπαρίσταται από 6 τμήματα.  
 
Αφαιρετική απόδραση (συναισθηματική δράση): Η υποκλίμακα έχει δύο διαστάσεις 
εντός της δομής των παραγόντων και αποτελούνταν από 7 μέρη. Τα μέρη δείχνουν τις 
παθητικές ατομικές συμπεριφορές για την αντιμετώπιση του άγχους, μέσω της 
αφαιρετικής απόδρασης του ατόμου. 
 
Αφαιρετική απόδραση (βιοχημική): Η υποκλίμακα, διαφορετική από αυτήν της  
αφαιρετικής απόδρασης (συναισθηματικής δράσης) καταγράφεται ως παθητικές 
συμπεριφορές για την αντιμετώπιση του άγχους για την τάση του ατόμου για την 
ανάπτυξη φυσιολογικών αλλαγών στον μεταβολισμό. Κάποιες μέθοδοι αντιμετώπισης 
είναι το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ, χρήση φαρμάκων και τάση για την χρήση 
ναρκωτικών. Η υποκλίμακα περιλαμβάνει 4 μέρη.  
 
Αποδοχή-Συγκέντρωση Αναδόμηση: Είναι η αποδοχή του προβλήματος και η 
αναζήτηση νέων συγκεκριμένων λύσεων. Η υποκλίμακα αποτελείται από 7 μέρη και 
δίνει έμφαση σε πολλές απόψεις των ατόμων στο ζήτημα της προσωπικής 
αντιμετώπισης του άγχους που καταλήγει στην αλλαγή της κατάστασης που 
αντιμετωπίζει κάποιος (Özbay & Şahin, 1997), (Akalın, 2006). 
 
Ανάλυση των δεδομένων 

Το λειτουργικό πρόγραμμα SPSS 16.0 χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να αποτιμηθούν 
τα δεδομένα και να βρεθούν αριθμητικές τιμές. Οι έλεγχοι της σημαντικότητας των 
παραμέτρων έγιναν με την στατιστική t, για τις δύο ομάδες, και η ανάλυση ANOVA 
χρησιμοποιήθηκαν για περισσότερες από δύο ομάδες. 

Σύμφωνα με την διακύμανση ομογένειας, σύμφωνα με τους ελέγχους  Post Hoc 
Πολλαπλών Συγκρίσεων, επιλέχθηκαν έλεγχοι Tukey HSD. Το επίπεδο του σφάλματος 
εμπιστοσύνης ήταν το 0,05. Οι εν λόγω τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την 
ανάλυση των δεδομένων ανήκουν στην κατηγορία των περιγραφικών τεχνικών 
(Büyüköztürk, 2006).  
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Ευρήματα  
Όταν κάποιος αναλύσει τον Πίνακα 1, θα μπορεί να βρει ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικές διαφορές μεταξύ των ανδρών και των γυναικών και ότι οι άνδρες 
συμμετέχοντες στην έρευνα για την αντιμετώπιση του άγχους, που χρησιμοποιούσαν 
θρησκευτικές μέθοδοι, τον ενεργό σχεδιασμό, αφαιρετική απόδραση (βιοχημική), και 
αποδοχή- γνωστική αναδόμηση (P>0,05).  
 
Πίνακας  1.  
Συμπεριφορές για την αντιμετώπιση του άγχους σύμφωνα με την μεταβλητή του 
φύλου και των αποτελεσμάτων των t  ελέγχων για την υποκλίμακα. 
Συμπεριφορές για 
την αντιμετώπιση 
του άγχους 

Φύλο N Μέσος       ΤΑ 
Διαφορά 
μεταξύ των 
μέσων 

t P 

Άνδρες   68 13,38 6,752 Τάση προς την 
θρησκεία Γυναίκες 28 12,68 5,994 

0,704 0,479 0,633 

Άνδρες 68 21,75 6,105 Αναζήτηση 
εξωτερικής 
βοήθειας Γυναίκες 28 18,93 5,395 

2,821 2,126 0,036* 

Άνδρες 68 28,26 6,777 Ενεργός 
Σχεδιασμός Γυναίκες 28 27,32 4,514 

0,943 0,676 0,501 

Άνδρες 68 10,54 4,487  Αφαιρετική 
Απόδραση 
(συναισθηματική) Γυναίκες 28 13,18 4,522 

2,634 2,609 0,011* 

Άνδρες 68 3,15 3,782 Αφαιρετική 
Απόδραση 
(βιοχημική) Γυναίκες 28 2,71 3,137 

0,433 0,534 0,595 

Άνδρες 68 15,47 4,417 Αποδοχή-
γνωστική 
αναδόμηση Γυναίκες 28 15,86 3,546 

0,387 0,411 0,682 

*P<0,05 

 
Παρόλα αυτά, βρέθηκε ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

ανδρών και των γυναικών συμμετεχόντων στις συμπεριφορές για την αντιμετώπιση 
του άγχους για την αναζήτηση της εξωτερικής βοήθειας και της συναισθηματικής 
απόδρασης (συναισθηματική δράση) (P<0,05). Τα τελικά αποτελέσματα της 
αναζήτησης εξωτερικής βοήθειας στους άνδρες βρέθηκαν να είναι στατιστικά 
σημαντικά και με μεγαλύτερη σημαντικότητα από αυτά των γυναικών, ενώ τα τελικά 
αποτελέσματα για την συναισθηματικής αφαίρεσης (συναισθηματικής δράσης) των 
γυναικών ήταν σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές των ανδρών. 

Όταν οι συμπεριφορές για την αντιμετώπιση του άγχους των συμμετεχόντων όταν 
συγκρίνονταν κατά το κριτήριο της ηλικίας βρέθηκε να παίζει σημαντικό ρόλο, ο 
παράγοντας της ηλικίας έδειξε μια ποικιλία από (20–25), (25–30), (30–35), (35–40), (40–
45) ετών, ενώ για τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, και δεν μπορούσαμε να βρούμε 
κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά (P<0,05).    
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Πίνακας 2.  
Σύγκριση των συμπεριφορών για την αντιμετώπιση του άγχους των συμμετεχόντων 
κατά το κριτήριο της ηλικίας. 

Συμπεριφορές για την 
αντιμετώπιση του άγχους 

Άθροισμα 
Τετραγώνων 

Βαθμοί 
ελευθερίας 

Μέσο 
Άθροισμα 
Τετραγώνων 

F P 

Τάση προς την θρησκεία Ηλικίες  347,741 5 69,548 1,698 0,143 
Αναζήτηση εξωτερικής 
βοήθειας Ηλικίες 270,819 5 54,164 1,538 0,186 

Ενεργός σχεδιασμός Ηλικίες 54,691 5 10,938 0,274 0,926 
Συναισθηματική 
αφαίρεση  
(συναισθηματική δράση) 

Ηλικίες 174,395 5 34,879 1,684 0,147 

Συναισθηματική 
αφαίρεση  (βιοχημική) Ηλικίες 103,332 5 20,666 1,654 0,154 

Αποδοχή-Νοητική 
Αναδόμηση Ηλικίες 109,384 5 21,877 1,279 0,280 

 
 

Πίνακας 3.  
Οι συμπεριφορές των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση του άγχους σύμφωνα 
με την οικογενειακή κατάσταση 

Συμπεριφορές για 
την αντιμετώπιση του 
άγχους 

Οικογενειακή 
Κατάσταση N Μέσος  Τυπική 

Απόκλιση 

Διαφορά 
μεταξύ 
των 
μέσων 

t P 

Παντρεμένος 76 14,03 6,114 Αναζήτηση 
εξωτερικής βοήθειας  Μόνος 20 9,95 7,134 

4,076 2,561 0,012* 

Παντρεμένος 76 21,38 5,989 Αναζήτηση 
Εξωτερικής Βοήθειας Μόνος 20 19,20 5,961 

2,182 1,451 0,150 

Παντρεμένος 76 27,88 6,425 Ενεργός Σχεδιασμός 
Μόνος 20 28,40 5,355 

0,518 0,331 0,741 

Παντρεμένος 76 11,03 4,942 Αφαιρετική 
Απόδραση 
(συναισθηματική 
δράση) 

Μόνος 
20 12,40 3,050 

1,374 1,182 0,240 

Παντρεμένος 76 2,92 3,455 Αφαιρετική 
Απόδραση 
(βιοχημική ) 

Μόνος 20 3,40 4,160 
0,479 0,528 0,599 

Αποδοχή-γνωστική 
αναδόμηση 

Παντρεμένος 76 15,63 4,214 0,232 0,220 0,826 

 
Όταν αναλυθεί ο παραπάνω πίνακας, θα μπορεί να δει κανείς ότι δεν υπάρχει 

καμία στατιστική διαφορά μεταξύ των παντρεμένων και ελεύθερων συμμετεχόντων 
στις υποκλίμακες του ενεργού σχεδιασμού, αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας, 
αφαιρετική απόδραση (συναισθηματική-δράση), αφαιρετική -απόδραση (βιοχημική) 
και αποδοχή της συναισθηματικής αναδόμησης (P>0,05). Ακόμη, υπήρχαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των παντρεμένων και των μη παντρεμένων στην 
υποκλίμακα της τάσης για την θρησκεία (P<0,05). Με αυτήν την σύγκριση, 
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ανακαλύψαμε ότι τα αποτελέσματα για την τάση προς την θρησκεία των παντρεμένων 
συμμετεχόντων ήταν σημαντικά υψηλότερα από ό,τι αυτά των μη παντρεμμένων. 

 

Πίνακας 4.  
Πολλαπλή Σύγκριση του χώρου εργασίας σύμφωνα με τις συμπεριφορές για την 
αντιμετώπιση του άγχους. 
Συμπεριφορές για 
την αντιμετώπιση 
του άγχους 

 Άθροισμα 
Τετραγώνων Βαθμοί  

Μέσο 
Άθροισμα 
Τετραγώνων 

F P Tukey 
HSD 

Τάση  Χώρος 
Εργασίας 363,755 2 181,877 4,609 0,012* A-C; 

B-C 

Αναζήτηση  Χώρος 
Εργασίας 155,074 2 77,537 2,195 0,117  

Ενεργός 
Σχεδιασμός 

Χώρος 
Εργασίας 278,943 2 139,472 3,853 0,025* A-B 

Αφαιρετική 
Απόδραση 
(συναισθηματική 
δράση ) 

Χώρος 
Εργασίας 58,648 2 29,324 1,377 0,257  

Αφαιρετική 
Απόδραση 
(βιοχημική) 

Χώρος 
Εργασίας 132,134 2 66,067 5,607 0,005* A-B; 

A-C 

 

Η ανάλυση του παραπάνω πίνακα δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των συμμετεχόντων που πήραν μέρος στο κέντρο της 
πόλης, στην χώρα και στα χωριά και στις υποκλίκμακες για την αναζήτηση εξωτερικής 
βοήθειας, αφαιρετικής απόδρασης (συναισθηματική δράση) και  αποδοχή-νοητική 
αναδόμηση (P>0,05).  

Παρόλα αυτά, βρήκαμε μια στατιστικά διαφορά μεταξύ αυτών των συμμετεχόντων 
στο ζήτημα της τάσης για την θρησκεία, του ενεργού σχεδιασμού, και της αφαιρετικής 
απόδρασης (βιοχημική) (P<0,05). Τα αποτελέσματα για την τάση για την θρησκεία για 
αυτούς που προσελήφθηκαν στα χωριά, βρέθηκαν να είναι σημαντικά χαμηλότερες 
από τις τιμές για αυτούς που προσελήφθηκαν στις πόλεις. Ομοίως, ο ίδιος πίνακας που 
παρουσιάζεται ότι τα αποτελέσματα των υποκλιμάκων της αφαιρετικής απόδρασης 
(βιοχημικής) από αυτούς που δουλεύουν στα αστικά κέντρα ήταν σημαντικά 
υψηλότερα από τα άτομα που εργάζονταν στις επαρχίες και στα χωριά. 
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Συζήτηση και Συμπέρασμα 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, βρέθηκε ότι δεν υπήρξε καμία στατιστική 

σημαντική διαφορά μεταξύ των ανδρών και των γυναικών στις υποκλίμακες της τάσης 
για την θρησκεία, τον ενεργό σχεδιασμό,  της αφαιρετικής απόδρασης (βιοχημική) και 
της αποδοχής-νοητική απόδραση, αναζητώντας συμπεριφορές για την αντιμετώπιση 
του άγχους (P>0,05). Αλλά, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ανδρών 
και των γυναικών στην αντιμετώπιση των συμπεριφορών με την αναζήτηση της 
εξωτερικής βοήθειας και της αφαιρετικής απόδρασης (συναισθηματικής δράσης) 
(P<0,05).  

Οι επιδόσεις για την αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας των ανδρών ήταν σημαντικά 
υψηλότερη από αυτήν των γυναικών, ενώ τα αποτελέσματα της  αφαιρετικής 
απόδρασης (συναισθηματικής δράσης) των γυναικών ήταν σημαντικά υψηλότερα από 
αυτά των ανδρών. Κάποιες μελέτες (Uçman, 1990; Crocker, Graham, 1995; Şahin, 1999; 
Williams, McGillicuddy, 2000; Akbağ, 2000; Ünal, Karlıdağ & Yoloğlu, 2001; Aysan, 
Bozkurt, 2004; Bozkurt, 2005) στην βιβλιογραφία, αναφέρουν ότι το φύλο δεν δείχνει 
να παίζει κάποια σημαντική διαφορά στην αντιμετώπιση των διαφορών.  

Αυτά τα ευρήματα έρχονται να υποστηρίξουν τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. 
Επομένως, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι η μεταβλητή του φύλου δεν 
δείχνει καμία σημαντική διαφορά για την αντιμετώπιση των συμπεριφορών του 
άγχους. Επιπλέον, μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα της υποκλίμακας της 
αναζήτησης της εξωτερικής βοήθειας των ανδρών δασκάλων ήταν υψηλότερα σε σχέση 
με αυτά των γυναικών, ενώ τα αποτελέσματα της υποκλίμακας της αφαιρετικής 
απόδρασης (συναισθηματικής δράσης) των γυναικών δασκάλων, ήταν σημαντικά 
υψηλότερα από αυτά των ανδρών. 

 Όταν οι συμπεριφορές για την αντιμετώπιση του άγχους των συμμετεχόντων 
συγκρίνονταν κατά την ηλικία, οι συμμετέχοντες ανήκαν στο ηλικιακό φάσμα των 20–
25), (25–30), (30–35), (35–40), (40–45) ετών, όπως επίσης και σε άλλες. Δεν μπορούμε να 
βρούμε καμία στατιστική διαφορά (P<0,05) στην ηλικία και συμπεραίνουμε ότι η 
μεταβλητή της ηλικίας δεν επέδρασε τις συμπεριφορές για την αντιμετώπιση του 
άγχους στους συμμετέχοντες. Ακόμη, στην μελέτη των Erkmen & Çetin (2008), 
«Συσχέτιση των Συμπεριφορών για την Αντιμετώπιση του άγχους με κάποιες 
μεταβλητές των δασκάλων του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής», βρήκαν ότι η 
σύγκριση που έγινε κατά το κριτήριο της ηλικίας έδειξε μια σημαντική διαφορά μεταξύ 
της ηλικιακής ομάδας κάτω των 30 ετών και αυτής των 31-35, και αυτών με ηλικία 
πάνω από 36, στην υποκλίμακα για την τάση για  την αφαιρετική απόδραση και στην 
ηλικιακή ομάδα ήταν σημαντικά διαφορετική από τις άλλες ομάδες ως προς την 
υποκλίμακα της αφαιρετικής απόδρασης. 

Όταν αναλύσαμε τις συμπεριφορές αντιμετώπισης για τον ενεργό σχεδιασμό, την 
αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας, αφαιρετικής απόδρασης (συναισθηματική 
αντίδραση), την αφαιρετική απόδραση (βιοχημική) και αποδοχή-γνωστική αναδόμηση 
στην οικογενειακή κατάσταση βρέθηκε ότι δεν υπήρξε καμία στατιστικά σημαντική 
διαφορά μεταξύ των μοναχικών συμμετεχόντων και των παντρεμένων στην 
συμπεριφορά για την τάση αναζήτηση βοήθειας στην θρησκεία, ήταν, δηλαδή, 
στατιστικά σημαντική διαφορετική (p<0,05). Στην σύγκριση, τα αποτελέσματα της 
τάσης για την θρησκεία των μοναχικών συμμετεχόντων ήταν υψηλότερα από αυτά των 
παντρεμένων. Ήταν όμοια με τα ευρήματα της «Συσχέτισης των Συμπεριφορών 
Αντιμετώπισης του Άγχους και κάποιων μεταβλητών των δασκάλων του μαθήματος 
της Φυσικής Αγωγής» από την μελέτη των Erkmen & Çetin (2008). Στην 
πραγματικότητα, στην αναφερθείσα μελέτη, οι συμπεριφορές αντιμετώπισης με τάση 
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προς την θρησκεία βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικές και υψηλότερες για 
παντρεμένα άτομα, που ήταν επίσης αληθές για την δική μας μελέτη. Αλλά, στην 
μελέτη των Erkmen & Çetin, τα αποτελέσματα των επιμέρους κλιμάκων για την τάση 
αναζήτησης βοήθειας στην θρησκεία από τους μη παντρεμένους συμμετέχοντες ήταν 
υψηλότερα από τα ποσοστά των παντρεμένων συμμετεχόντων, που ήταν αντίστροφα 
με τα δικά μας αποτελέσματα.  

Επομένως, μπορούμε να προτείνουμε ότι τα αποτελέσματα των συμπεριφορών για 
την αντιμετώπιση του άγχους των παντρεμένων δασκάλων του μαθήματος της Φυσικής 
Αγωγής ήταν υψηλότερα σε σχέση με αυτά των μη παντρεμένων ατόμων και έτσι η 
χρήση της τάσης προς την θρησκεία αυξήθηκε με την αρωγή τέτοιων παραγόντων, 
όπως είναι η ενότητα της οικογένειας, η ομοψυχία, το μοίρασμα των προβλημάτων, 
και η επίλυση των προβλημάτων αυτών μέσω της συζήτησης. Δεν μπορούσαμε να 
βρούμε καμία διαφορά σε άλλες μελέτες (Uçman, 1990; Bozkurt, 2005; Sarı, 2005) 
μεταξύ άλλων υποκλιμάκων για την αντιμετώπιση του άγχους από τους παντρεμένους. 
Υπό την γενική έννοια, η οικογενειακή κατάσταση δεν μετέβαλλε τις συμπεριφορές 
αντιμετώπισης του άγχους. 

Δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε καμία στατιστική διαφορά μεταξύ του χώρου 
εργασίας και των διαφόρων υποκατηγοριών των συμπεριφορών για την αντιμετώπιση 
του άγχους μέσω της αναζήτησης εξωτερικής βοήθειας, της αφηρημένης σκέψης 
(συναισθηματική δράση), και αποδοχή της ολοκληρωτικής αναδόμησης για τους 
δασκάλους που εργάζονταν στο εμπορικό κέντρο, στην εξοχή και στο χωριό. Παρόλα 
αυτά, υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές μεταξύ των δασκάλων που εργάζονταν 
στην πόλη, στην επαρχία και στα χωριά ως προς τις συμπεριφορές για την 
αντιμετώπιση του άγχους, όπως είναι η τάση για την θρησκεία, ο ενεργός σχεδιασμός, 
και η αφαιρετική απόδραση (βιοχημική) (P<0.05). Με αυτή την σύγκριση, οι επιδόσεις 
της τάσης για την θρησκεία αυτών που δουλεύουν στα χωριά, ήταν σημαντικά 
χαμηλότερες από αυτές των εργαζομένων στα κέντρα των πόλεων. Όσον αφορά την 
υποκλίμακα του ενεργού σχεδιασμού, οι επιδόσεις αυτών που εργάζονταν στις 
νομαρχίες ήταν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με αυτές αυτών που εργάζονταν στα 
αστικά κέντρα. Και πάλι, όταν αναλύουμε τον ίδιο πίνακα, η υποκλίμακα των 
επιδόσεων αυτών που εργάζονταν στα αστικά κέντρα, ως προς την αφαιρετική 
απόδραση (βιοχημική) ήταν σημαντικά υψηλότερες από αυτές που εργάζονταν στις 
νομαρχίες και στα χωριά.  

Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι δάσκαλοι του μαθήματος της 
Φυσικής Αγωγής που εργάζονταν στα αστικά κέντρα χρησιμοποιούσαν την τάση προς 
την θρησκεία και την αφαιρετική απόδραση (βιοχημική) περισσότερο, ενώ όσοι από 
αυτούς που εργάζονταν στις νομαρχίες, χρησιμοποιούσαν ως μεθόδους αντιμετώπισης 
του άγχους την τάση προς την θρησκεία και τον ενεργό σχεδιασμό. 

Όταν συγκρίνουμε τις μεθόδους αντιμετώπισης του άγχους των συμμετεχόντων, ως 
προς τον τύπο του σχολείου που αυτοί εργάζονται, δεν υπήρξε καμία στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των δασκάλων των δημοτικών σχολείων και αυτών των 
σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (P>0,05). Μπορεί να γενικευτεί ότι ο τύπος 
του σχολείου δεν επηρεάζει τις μεθόδους για την αντιμετώπιση του άγχους και τα 
προβλήματα που προέκυψαν σε αυτά τα δύο σχολεία ήταν πανομοιότυπα. Επίσης, τα 
ευρήματα της μελέτης των Erkmen & Çetin (2008) υποστηρίζουν τα δικά μας: όταν ο 
τύπος του σχολείου συγκρινόταν με τον κατάλογο των μεθόδων αντιμετώπισης του 
άγχους, ως προς την μέση τιμή για όλες τις υποκλίμακες, δεν εντοπίστηκε καμία 
σημαντική στατιστική διαφορά. 
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Για να συνοψίσουμε, μπορούμε να προτείνουμε ότι οι συμπεριφορές για την 
αντιμετώπιση του άγχους από τους δασκάλους του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής 
δεν βρέθηκε να διαφέρει ανάμεσα στα φύλα, στην ηλικία, την οικογενειακή 
κατάσταση, τον χώρο εργασίας, καθώς και τον τύπο του σχολείου. Παρόλα αυτά, οι 
μέθοδοι αντιμετώπισης διέφεραν ως προς τις μεταβλητές. Αυτές οι μεταβλητές μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: οι άνδρες συμμετέχοντες προτιμούσαν την 
υποκλίμακα της αναζήτησης εξωτερικής βοήθειας, ενώ οι γυναίκες συμμετέχοντες 
προτιμούσαν την μέθοδο της αφαιρετικής απόδρασης (συναισθηματική δράση). Η 
μεταβλητή της ηλικίας δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τον τρόπο αντιμετώπισης του 
άγχους. Οι παντρεμένοι δάσκαλοι του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής προτιμούσαν 
την υποκλίμακα της τάσης προς την θρησκεία. Οι δάσκαλοι που εργάζονταν στα 
αστικά κέντρα χρησιμοποιούσαν την υποκλίμακα της τάσης προς την θρησκεία και την 
αφαιρετική απόδραση (βιοχημική) ως μέσο για την αντιμετώπιση του άγχους, ενώ 
αυτοί που εργάζονταν στις νομαρχίες προτιμούσαν τις υποκλίμακες της θρησκείας και 
του ενεργού σχεδιασμού. Ο τύπος του σχολείου στον οποίο οι δάσκαλοι 
προσελήφθηκαν δεν επηρέασε τις μεθόδους αντιμετώπισης του άγχους. 

Οι συμπεριφορές αντιμετώπισης του άγχους από τους δασκάλους του μαθήματος 
της Φυσικής Αγωγής και των προπονητών των αθλημάτων θα πρέπει να εντοπιστούν 
στην επαγγελματική εμπειρία αλλά και στον τόπο που αυτοί μεγάλωσαν. 
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 γεγονότα και οι διάφορες εκδηλώσεις είναι τόσο περίπλοκα όσο και 
γενή, και για αυτόν τον λόγο είναι δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός 

 αυτά, αλλά και να γίνει μια πλήρη κατηγοριοποίηση των διαφόρων 
 γεγονότων. Ως δρώμενο μπορεί να χαρακτηριστεί μια μεγάλη 
ρία από αυτά στα οποία εμείς θεωρούμε ευκαιρίες αναψυχής και 

ευχάριστα γ γονότα διαφορετικής ποικιλίας. Ένα συνέδριο, μια θεατρική παράσταση, 
μια επίδειξη μόδας, και τα όμοια είναι κάποια από αυτά. Επομένως, όλα αυτά 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως γεγονότα. Αυτά τα δρώμενα, παρόλο που είναι τόσο 
διαφορετικά μεταξύ τους, έχουν κοινό παρανομαστή, με τον οποίο είναι συνδεδεμένα 
μεταξύ τους: την ανάγκη της οργανωσιακής υποστήριξης ώστε να είναι ικανή να 
διαχειριστεί το γεγονός, χρησιμοποιώντας μια σειρά από οργανωτικά και 
διαχειριστικά εργαλεία για την εκτέλεση του γεγονότος αυτού. 

Τ  
Επιπλέον, μια μερίδα ειδικών μελετητών τακτοποιούν τα γεγονότα σε διάφορες 

κατηγορίες με βάση τις διαφορετικές μεταβλητές, όπως είναι το μέγεθος τους, ο τύπος 
τους, και ούτως καθεξής. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στα αθλητικά δρώμενα τα 
οποία λαμβάνουν χώρα σε όλα τα κράτη, και στα οποία υπάρχουν αθλήματα (για 
άνδρες και γυναίκες), στο υψηλότερο επαγγελματικό επίπεδο. Το τένις, το γκόλφ, και 
οι αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων, είναι μόνο μερικά παραδείγματα τέτοιου είδους 
αθλητικών γεγονότων. Τα σημαντικότερα από αυτά τα γεγονότα χαρακτηρίζονται από 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των αθλητών σε όλα τα επίπεδα (π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες, 
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, κτλ).  Τα γεγονότα αυτά, και ειδικά τα αθλητικά, 
απαιτούν μια οργανωτική δομή, με ειδικές απαιτήσεις για την διαχείριση του 
γεγονότος αυτού, την στιγμή που τα δρώμενα αυτά φέρουν μια ανάμεικτη ανάμειξη 
οικονομικών και κοινωνικο-πολιτιστικών επιδράσεων, εξαρτώμενα από την φύση και 
τα χαρακτηριστικά της φιλοξενούσας κοινωνίας. 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει τα αθλητικά γεγονότα από την 
οργανωτική τους πλευρά η οποία να μην είναι απόλυτα προσδιοριστική, καθώς η 
οργάνωση των αθλητικών γεγονότων είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία με πολλές 
παραμέτρους και με πολλούς άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους. 
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Η διαχείριση των γεγονότων και η προσέγγιση του τρόπου διαχείρισης 
Τα δρώμενα έχουν ένα δεσπόζοντα ρόλο στον τουρισμό και συμβάλλουν στην   

αναπτυξιακή διαδικασία. Έχουν αναγνωριστεί ως μέσο για την προβολή της τοπικής 
κοινωνίας και της αστικής ανάπτυξης, και λειτουργούν ως μέσο για την προσέγγιση 
και την διασκέδαση των τουριστών σε μια συγκεκριμένη περιοχή. «Σε ένα άρθρο στο 
Journal of Hospitality and Tourism Management το 2002, ο Getz αναλυτικά μελέτησε 
γεγονότα όπως και την διαχείριση αυτών, ερευνώντας την πιθανή τους κατάσταση 
(υπόβαθρο) σε διακριτούς τομείς ή πεδία» (Getz, 1997, 2000, 2008, p.405). Σε σχέση με 
τα γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την εκπαίδευση, η πλειοψηφία των 
προγραμμάτων εμφανίζεται να είναι είτε σε πρακτικό επίπεδο, ή αυτά που με έμφαση 
εφαρμόζονται στην θεωρία της διαχείρισης (management) και σε μεθόδους για τα 
γεγονότα και τις οργανώσεις οι οποίες τα παράγουν (Getz, 2008). Τα γεγονότα που 
συνδέονται με τον τουρισμό αναλύονται και από τα προγράμματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για τον τουρισμού, ως θεματική ενότητα ή σε συγκεκριμένο μάθημα.  

Η οργανωτική και διαχειριστική περιπλοκότατα που χαρακτηρίζουν τα γεγονότα, 
έχει επίσης κρίνει σκόπιμη την ανάγκη για εκπαίδευση και την δημιουργία 
επαγγελματίων με ειδικά προσόντα, για να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να 
διοργανώνουν γεγονότα. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι ειδικοί και οι επαγγελματίες στον 
χώρο, προβάλλουν το επάγγελμα του διαχειριστή (manager) για τα γεγονότα, μια 
επαγγελματική φυσιογνωμία υπεύθυνη για την έρευνα, τον σχεδιασμό, τον 
προγραμματισμό και τον συντονισμό της πραγματοποίησης αυτών των γεγονότων.  

Η επικέντρωση στα δρώμενα στην επιστημονική έρευνα εμφανίστηκε στις αρχές 
της δεκαετίας του 1980, παρόλο που είχε μια περιοριστική θεματική ως προς την 
ανάλυση, η οποία θεωρεί το γεγονός ως μια διάσταση του τουρισμού, ενώ οι πιο πολλοί 
από τους ειδικούς επικεντρώνονται στην εκτίμηση που φέρουν στον οικονομικό τομέα 
τα γεγονότα αυτά  (Ferrari, 2002). 

Δεν υπάρχουν κοινώς αποδεκτές γνώμες ανάμεσα στους ειδικούς για τον 
λεπτομερή σχεδιασμό του γεγονότος, και κάποιες φορές τα δρώμενα θεωρούνται ως 
μια ευκαιρία για αναψυχή και ανασυγκρότηση ενώ ακόμη έχουν χαρακτηριστεί ως μια 
μορφή εναλλακτικού τουρισμού (Ferrari, 2002). Αυτή η απόκλιση της ερμηνείας και οι 
πολλαπλές αντιλήψεις της ανάλυσης που υιοθετείται, δικαιολογούν την αυξανόμενη 
ανάγκη για συστηματική και συνεπή ανάλυση του φαινομένου δημιουργώντας τις 
συνθήκες για την εμφάνιση του αντικειμένου της διαχείρισης γεγονότων. 

Έτσι, η κύρια προσέγγιση στην βιβλιογραφία για τα γεγονότα, είναι η διαχείριση 
των γεγονότων (event management). Η μελέτη αυτής της προσέγγισης αναλύει τους 
κύριους κανόνες και τις διαδικασίες της επαγγελματικής διοργάνωσης των γεγονότων 
κατά την λογική διαδικασία, μέσω των συγκεκριμένων σταδίων εφαρμογής. «Η 
διαχείριση και η οργάνωση ενός γεγονότος είναι μια ιδιαιτέρως προκλητική 
διαδικασία, από την επιχειρηματική άποψη». «Η διαχείριση των δρώμενων είναι η 
διαδικασία που περιλαμβάνει την έρευνα, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον 
συντονισμό, και την αξιολόγηση αυτών» (Goldblatt & Nelson, 2001; p.71).1 

Η διαχείριση γεγονότων προσδιορίζει τους κύριους κανόνες και τις διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθηθούν για την προετοιμασία των ενώ η πραγματοποίηση των 
γίνεται από συστηματικές επιλογές, και όχι από τυχαία γεγονότα. Με αυτήν την 
αντίληψη, η διαχείριση ενός γεγονότος λαμβάνει σάρκα και οστά σύμφωνα με την 
λογική, η οποία εφαρμόζει συγκεκριμένα στάδια που συνεισφέρουν σε αυτήν την 
πραγματοποίηση (Van der Wagen, 2005, 2007; Bowdin et al., 2006). 
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Η διαχείριση γεγονότων βασίζεται στην εφαρμογή των αρχών της διοίκησης 
(management) και ειδικά της διοίκησης έργου (project management): παρέχει ένα 
σύστημα από πολιτικές διαχείρισης που ορίζουν τα ποικίλα στάδια προετοιμασίας των 
εκδηλώσεων μέχρι το τελικό στάδιο της πραγματοποίησης αυτών. Επιστήμες που θα 
μπορούσαν να έχουν ως αντικείμενο μελέτης αυτά είναι το μάρκετινγκ, τις 
εφοδιαστικές αλυσίδες (logistics), τα χρηματοοικονομκά, τη διαχείριση ανθρωπίνων 
πόρων, τη γεωγραφία, κ.α. Συγκεκριμένα, ένα αθλητικό γεγονός που αναλύεται από 
την πλευρά του μάρκετινγκ, αναφέρεται στον τρόπο που αυτό μπορεί να προβληθεί 
από τις τοπικές επιχειρήσεις, με σκοπό την εμπορική και την οικονομική τους πρόοδο  
(Ferrari, 2002). 

Σε αυτήν την πολυδιάστατη προσέγγιση των αθλητικών γεγονότων, κάποιοι ειδικοί 
τείνουν να συνδέσουν την ανάλυση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των 
προγραμμάτων αυτών, σε μεμονωμένο στάδιο, με χαρακτηριστικά που είναι κοινά για 
όλα αυτά τα δρώμενα, όπως είναι η μοναδικότητα, η μικρή χρονική περίοδος του 
χρόνου, η περιπλοκότητα, κ.α. (Meredith & Mantel, 1989; O’Toole & Mikolaitis, 2002; 
Katz & Allen, 1982; Katz & Tushman, 1979; Tushman, 1978; Tushman & Katz, 1980). 

Κάποιοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του χώρου, θεωρούν ένα γεγονός ως ένα 
περίπλοκο έργο που περιλαμβάνει αρκετούς δρώντες και ο καθένας από αυτούς 
συνεισφέρει, από μια διαφορετική σκοπιά, όπως σε όρους οικονομικούς, δημοσίων 
σχέσεων και εμπειρίας (Engwall, 1992; Getz, 1997). Το έργο μπορεί να προσδιοριστεί ως 
«μια ειδική διαδικασία για να επιτευχθεί», «μια δραστηριότητα που σχεδιάστηκε μόνο 
και μόνο για να επιτύχει a priori προσδιορισμένα αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να 
επιμεριστούν σε υποδραστηριότητες για να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους 
του έργου» (Meredith & Mantel, 1989, p. 4). Τα έργα χαρακτηρίζονται από έναν ισχυρό 
δεσμό που σχετίζεται με την χρονική στιγμή και τις πηγές που είναι σημαντικές για την 
επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, όπως και μια προσχεδιασμένη ποικιλίας από 
δραστηριότητες που συνοδεύουν το κύριο γεγονός (Packendorff, 1995). 

Ένα γεγονός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πλήρες έργο εξ αιτίας συγκεκριμένων 
διαστάσεων της οργανωτικής του δομής και διαχείρισης, μιας και περιορίζεται από 
χρονικές μεταβλητές και από τους διαθέσιμους πόρους (προϋπολογισμού και αριθμού 
υπαλλήλων), και επομένως το γεγονός τείνει να ταυτίζεται με την επίτευξη ενός στόχου 
και χαρακτηρίζεται από μια περίπλοκη και διατομεακή δομή. 

Η προσέγγιση της διαχείρισης ενός έργου παρέχει πρακτικές λύσεις και 
επιχειρησιακά εργαλεία για να εγγυηθεί την άριστη διαχείριση όλων αυτών των 
επιμέρους στοιχείων. Η διαχείριση είναι το σύνολο του σχεδιασμού και του ελέγχου με 
σκοπό να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι και μοναδικοί από γεγονός σε γεγονός, 
χρησιμοποιώντας περιορισμένους πόρους εντός του πλαισίου των χρονικών 
περιορισμών, οικονομικών και ποιότητας (Bergen, 1986). 

Η βιβλιογραφία για την διαχείριση και την τέλεση ενός δρώμενου, δίνει έμφαση σε 
θεωρίες όπως είναι ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος, η ανάλυση του κινδύνου, η 
αποτίμηση ενός γεγονότος και οι πρακτικές του εφαρμογές. Κάποιοι ειδικοί έχουν 
προσφάτως πραγματοποιήσει μια καινούργια έρευνα για τον σχεδιασμό και τον 
έλεγχο των διαδικασιών, και ειδικά επικεντρώνοντας στην φάση της εφαρμογής  (Nutt, 
1983; Turner & Cochrane, 1993; Woodward, 1982; Pinto & Prescott, 1990). 

Οι κύριες διαστάσεις των γεγονότων έχουν επηρεάσει τους ειδικούς στις μελέτες 
τους προκαλώντας τους το ενδιαφέρον να επικεντρωθούν περισσότερο στις μεθόδους 
σχεδιασμού και επιτήρησης των πηγών ή στις δομές διαχείρισης των έργων. Η έμφαση, 
συχνά, δίνεται στον δομή ή στον επαγγελματισμό του διαχειριστή του έργου. 
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Σε αυτήν την μελέτη επιδιώκεται να αναλυθούν και οι δύο προσεγγίσεις, δηλ. η 
διαχείριση ενός δρώμενου και αυτή ενός έργου, θεωρώντας και τα δύο  με μια πιο 
ευρεία αντίληψη, μια πιο οργανωτική αντίληψη, όπου κάποιος θα μπορεί να 
ταυτοποιήσει συγκεκριμένες διαστάσεις, στρατηγικές και λειτουργικές εκφάνσεις, που 
χαρακτηρίζουν ένα γεγονός. Το συγκεκριμένο άρθρο επικεντρώνεται στα αθλητικά 
γεγονότα θεωρώντας την οργανωτική τους διάσταση. «Τα προγραμματισμένα 
γεγονότα είναι χώρο-χρονικά φαινόμενα, και το καθένα από αυτά είναι μοναδικά εξ 
αιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ του στησίματος, των ανθρώπων και των 
συστημάτων διαχείρισης-περιλαμβάνοντας τα συγκεκριμένα προγράμματα και τις 
επιμέρους υποενότητες του σχεδιασμού (Getz, 2008; σελ.404). Πολλά από τα γεγονότα 
διαφημίζονται πάντοτε ως διαφορετικά από τα άλλα, ενώ επιπλέον κάποια 
προβάλλονται ως την μοναδική εμπειρία που θα μπορεί να απολαύσει κάποιος  
παρακολουθώντας ή συμμετέχοντας σε αυτά. Εάν κάποιος την χάσει, είναι μια 
ευκαιρία που πέρασε και δεν πρόκειται να επαναληφθεί (Getz, 1997, 2008; p. 404). 
Αυτές οι διαστάσεις είναι οι πιο σημαντικές που θα πρέπει να τονιστούν κατά το 
στάδιο της οργανωτικής και διαχειριστικής διαδικασίας των αθλητικών γεγονότων. 

Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα αθλητικό δρώμενο, είναι πιθανό να θεωρηθούν δύο 
διαφορετικά οργανωτικά υποδείγματα: ένα πολύ τραχύ και τυπικό υπόδειγμα, όπου το 
καθετί σχεδιάζεται με πολύ τυπικούς συντονιστικούς σχεδιασμούς (εξουσιοδότηση, 
κανόνες, προγραμματισμός, κτλ), και με επιτηρητές για κάθε βήμα της διαδικασίας 
(γραφειοκρατικό υπόδειγμα) (Mintzberg, 1983; Grandori, 1999), ενώ, το άλλο 
υπόδειγμα θεωρεί περισσότερο άτυπους μηχανισμούς συντονισμού (ομάδες, ομάδες 
εργασίας, πολιτιστικούς κανόνες, κτλ). Μόνο μερικά βήματα της διαδικασίας 
σχεδιάζονται, ενώ οι περισσότερες φάσεις οργανώνονται σε καθημερινή βάση, δίχως 
καμία ειδική προσπάθεια σχεδιασμού. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, όντας 
περισσότερο ευέλικτο το υπόδειγμα, μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλές πιθανές 
αλλαγές που λαμβάνουν χώρα όπως είναι στον προϋπολογισμό εκτέλεσης του έργου, 
αλλά επίσης και αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον, όπως είναι οι καιρικές 
συνθήκες, και ούτω καθ’ εξής. 

Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, ακόμη και αν κάθε αθλητικό γεγονός 
βασίζεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες, σε τυπικούς νόμους, σύμφωνα με το τραχύ και 
γραφειοκρατικό υπόδειγμα, τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά σε όρους 
κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικής επίδρασης που φέρει το δρώμενο, ενώ 
η βιβλιογραφία δεν επισημαίνει αυτήν την προσέγγιση, και επομένως καμία μελέτη 
δεν μπορεί να εξετάσει την σχέση μεταξύ του υποδείγματος της γραφειοκρατικής 
διαχείρισης του γεγονότος και των τελικών επιδράσεών αυτού. Πιο ειδικά, το παρόν 
άρθρο αναλύει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πώς οι επιδράσεις των αθλητικών 
γεγονότων μεταβάλλονται ως αποτέλεσμα της διαφορετικής διαχειριστικής 
προετοιμασίας. 
 
Θεωρητικό υπόδειγμα για την ανάλυση και την διαμόρφωση της οργάνωσης ενός 
αθλητικού γεγονότος 

Η οργάνωση ενός γεγονότος είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο εξ αιτίας της 
πολυπλοκότητας των παραγόντων και των μεταβλητών που το περιβάλλουν. Αυτή η 
πολυπλοκότητα συχνά εκδηλώνεται με μια οργανωτική αντίληψη λόγω της  
αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μια σχετική και κρίσιμη μεταβλητή για 
την επιτυχημένη οργάνωση ενός γεγονότος.  

Η αβεβαιότητα πηγάζει τόσο από τους απρόβλεπτους οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οργανωτικούς παράγοντες που σχετίζονται με το 
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γεγονός και συχνά εκδηλώνονται μέσω μια συγκεκριμένης περίπλοκης σειράς 
βημάτων, αλλά και μέσω ενός περίπλοκου δικτύου, αποτελούμενο από παράγοντες 
που περιπλέκονται μεταξύ τους. 

Στις επιστήμες οργάνωσης, η ιδέα της αβεβαιότητας συχνά εκφράζεται μέσω της 
ιδέας της περιπλοκότητας της πληροφορίας (Grandori, 1999). Η περιπλοκότητα την 
πληροφορίας είναι συνυφασμένη με δύο συστατικά, την υπολογιστική περιπλοκότητα 
και την γνωστική περιπλοκότητα. Αυτά τα δύο συστατικά θεωρούνται στην 
πραγματικότητα ως «ένα σύνολο από πηγές δυσκολίας στην παραγωγή της 
πληροφορίας και την υπολογιστική πολυπλοκότητα της φύση του γεγονότος. Η 
υπολογιστική περιπλοκότητα είναι η δυσκολία στην παραγωγή της ενημέρωσης που 
προκύπτει από τον αριθμό των πληροφοριών και των συνδέσεων που λαμβάνουν 
χώρα (ποικιλία, αριθμός στοιχείων). Η γνωστική περιπλοκότητα, από την άλλη,  είναι 
η δυσκολία στην παραγωγή πληροφοριών που προκύπτει από την ποικιλία των 
πιθανών ερμηνειών των παρατηρήσεων και των αιτιωδών συνδέσμων (Grandori, 1999, 
σελ.570).  

Σχετικά με την οργάνωση και την διαχείριση του γεγονότος, η μελέτη έρχεται 
αντιμέτωπη με μια δραστηριότητα η οποία είναι περισσότερο μεταβαλλόμενη  παρά 
σταθερή (δραστηριότητες, όπως ο υπολογισμός δεδομένων, η επεξεργασία αυτών, κτλ) 
των οποίων τα αποτελέσματα προκύπτουν από την μη προβλεψιμότητα πολλών 
παραγόντων και εν δυνάμει μη ελεγχόμενων μεταβλητών (αντιδράσεις από το κοινό, 
καιρικές συνθήκες, περιορισμένος προϋπολογισμός, κτλ.). Επιπλέον, η οργάνωση και η 
διαχείριση ενός γεγονότος έχει πολύ βαθύτερο νόημα και περιεχόμενο, παρά 
περιορισμένο και ειδικά αυτό συμβαίνει με τις δραστηριότητες που έχουν 
παραδοσιακό χαρακτήρα.  

Η κατανόηση της πραγματικότητας που περιβάλλει ένα γεγονός οποιουδήποτε 
είδους, περιλαμβάνει αναρίθμητους παράγοντες εντός και εκτός του πλαισίου 
οργάνωσης, ενώ η κάθε μία περιλαμβάνει μια ποικιλία από άλλες δραστηριότητες που 
σχετίζονται με στενούς δεσμούς ανεξαρτησίας, τόσο σε σχέση με την λογική όσο και με 
την χρονική διάσταση. Επιπλέον, η προφανής περιπλοκότητα ενός δρώμενου συχνά 
υπερσκελίζεται από την εμφάνιση απρόβλεπτων συμβάντων, ξένα προς την φύση του 
γεγονότος που σχεδιάζεται. 

Η περιπλοκότητα και η αβεβαιότητα για την εξέλιξη ενός γεγονότος, σε όλες τις 
φάσεις της εφαρμογής του, ακόμη και από την φάση του σχεδιασμού του, κυρίως εξ 
αιτίας κυρίως του μεγάλου αριθμού των δραστηριοτήτων που αυτό περιλαμβάνει, 
μερικές εισροές (προσωπικό, εξοπλισμός, και χρήματα) διαφέρουν ως προς την  
διαθεσιμότητά τους. Αυτές οι δύο διαστάσεις, η περιπλοκότητα και η αβεβαιότητα, 
έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην οργάνωση και την διαχείριση των γεγονότων.  

Η αβεβαιότητα σχετίζεται με την μη δυνατότητα σχεδιασμού της  εισροής που 
χρειάζεται η πραγματοποίηση του γεγονότος αυτού, με αποτελέσμα τις οικονομικές, 
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οργανωτικές επιδράσεις που αυτό φέρει. Εν 
κατακλείδι, η αβεβαιότητα και η περιπλοκότητα στις διάφορες εκφάνσεις τους,  
προκαλούν επιπτώσεις στην οργάνωση του γεγονότος, και ειδικά σε ό,τι έχει σχέση με 
τις αποφάσεις, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως προς την υιοθέτηση εκείνων των 
μηχανισμών συντονισμού που επιτρέπουν την αποτελεσματική ρύθμιση των 
αλληλοεξαρτώμενων δραστηριοτήτων του γεγονότος. 

Μια επίσης σημαντική διάσταση στην διαχείριση του γεγονότος είναι η 
ενσωμάτωση. Η ιδέα της ενσωμάτωσης δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στην 
βιβλιογραφία των δικτύων των επιχειρήσεων για να δώσουν το στίγμα του κριτικού 
ρόλου που παιζόταν για τις επιχειρήσεις οι μεταβλητές της τεχνογνωσίας και της 
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εμπιστοσύνης, ενσωματωμένες και οι δύο εντός ενός κοινωνικού πλαισίου με σκοπό 
την βελτίωση της διαδικασίας της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των δικτύων 
συνεργασίας (Powell, 1990).  

Κάθε επιχείρηση είναι εμπεδωμένη με τον πολιτισμό και τους θεσμούς της δικής της 
χώρας, η οποία επιδρά στην επιλογή των συγκεκριμένων μορφών της οργάνωσης (ως 
ενιαία ή επί μέρους μονάδα) εξαρτώμενο από το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δρα. 
Η εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει δυναμικές αλλαγές, οι οποίες μπορεί 
να είναι συμβιωτικές ή αντιμαχόμενες με το κοινωνικό, πολιτιστικό και θεσμικό 
περιβάλλον αναφοράς (κράτος, τοπικές αρχές, κυβέρνηση, κτλ). Εξαρτώμενα από το 
επίπεδο της εμπιστοσύνης που είναι ενσωματωμένο στο ίδιο περιεχόμενο, κυρίως 
αποδίδεται στους άγνωστες παράγοντες, τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς προς 
την οργάνωση.  

Στην μελέτη που πραγματοποίησε ο Lowendahl (1995), ανέλυσε αυτήν την νέα ιδέα 
της ενσωμάτωσης προσδιορίζοντας συγκεκριμένα «τις διαστάσεις-κλειδιά» και τα 
«ενεργά σχέδια» στο πεδίο της διαχείρισης του γεγονότος. Οι διαστάσεις-κλειδιά είναι: 
η ενσωμάτωση στην γονεϊκή οργάνωση και την αβεβαιότητα του έργου. Ως  ενεργά 
σχέδια μπορεί να θεωρηθούν η ειδική εργασία για να επιτευχθεί, με την αντιμετώπιση 
των πολλαπλών ταυτόχρονων δραστηριοτήτων με σκοπό να επιτευχθεί ένα δεδομένο 
επίπεδο επιθυμητών αποτελεσμάτων. 

 Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού υποδείγματος με 
σκοπό να ταυτοποιηθεί τις οργανωτικές δομές των επιχειρήσεων που ανήκουν στον 
κλάδο της οργάνωσης εκδηλώσεων και γεγονότων. Οι δύο κύριες διαστάσεις 
θεωρούνται ονομαστικά να είναι η ενσωμάτωση ή ο βαθμός της συμμετοχής στην 
μητρική οργάνωση και στην αβεβαιότητα (Lowendahl, 1995). 

Η ενσωμάτωση αποτελεί μια ανεξάρτητη θεωρία στην βιβλιογραφίας του 
επιστημονικού τομέα της διοίκησης (management). Σε σχέση με τις υποθέσεις που 
υποβόσκουν στην ανάλυση που περιέχεται σε αυτήν την μελέτη, η ενσωμάτωση μας 
επιτρέπει την ενσωμάτωση της σχέσης με την μητρική οργάνωση. Μπορούμε να 
διακρίνουμε δύο περιπτώσεις (Varriale, 2008): 

 
• Υψηλή ενσωμάτωση: εντός της μητρικής οργάνωσης υπάρχει μία συγκεκριμένη 

οργανωτική δομή για την ρεαλιστική ανάπτυξη του γεγονότος. Αυτή η μονάδα 
είναι ειδικά εντεταλμένη στην δημιουργία και την ανάπτυξη του γεγονότος 

• Χαμηλή ενσωμάτωση: εκτός της μητρικής οργάνωσης, υπάρχει μια συγκεκριμένη 
τύπου οργάνωση που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την οργάνωση του 
γεγονότος 

 
Η πρώτη υπόθεση είναι υψηλού επιπέδου επειδή η σχεδίαση του γεγονότος είναι 

πλήρως προσδιορισμένη εντός της μητρικής δομής, κάνοντας χρήση εσωτερικών 
εισροών και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια αφοσιωμένη ομάδα για την οργάνωση 
του γεγονότος, η οποία θα αναπτύξει και θα επιτηρήσει το γεγονός. Στην δεύτερη 
περίπτωση, παρόλα αυτά, τα επίπεδα ενσωμάτωσης είναι πολύ χαμηλά, έως μηδενικά, 
επειδή η εκτέλεση του γεγονότος συνδέεται με μια εξωτερική δομή, η οποία είναι 
ανεξάρτητη με τις προσωρινές ή μόνιμες δομές, που είναι υπεύθυνες για την οργάνωση 
του γεγονότος (Jessen, 1992). 

Η δεύτερη διάσταση που αναλύεται είναι η αβεβαιότητα των εργασιών που 
συμπεριλαμβάνονται, θεωρώντας τις επιδράσεις που φέρουν οι εξωτερικοί παράγοντες, 
όπως είναι τα ετερογενή περιβάλλοντα αναφοράς, οι δυναμικοί, ασταθή, ταραχοποιοί 
και εσωτερικοί παράγοντες, όπως είναι η ανεξαρτησία μεταξύ των και η τεχνολογία 
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που εφαρμόζεται. Ο Galbraith (1973) ορίζει την αβεβαιότητα σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας για την τέλεση ενός γεγονότος. Η αβεβαιότητα επομένως 
προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της ποσότητας της πληροφορίας που απαιτείται 
για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών και της ποσότητας της πληροφορίας που 
ήδη κατέχει η οργάνωση. Η βιβλιογραφία της διαχείρισης ενός σχεδίου αναγνωρίζει 
τις δύο κύριες αυτές διαστάσεις, δίνοντας μικρή προσοχή στα γεγονότα αυτά καθ’ 
αυτά. 

Για να ξεπεραστεί αυτή η ανεπάρκεια και συγκρίνοντας τις δύο κύριες διαστάσεις 
που αναγνωρίζονται, δηλ. την αβεβαιότητα και την ενσωμάτωση. Είναι πιθανόν να 
ταυτοποιηθούν τρεις οργανωτικές μορφές στην διαχείριση των γεγονότων, ειδικά για 
τα αθλητικά γεγονότα: η εσωτερική οργάνωση, η επί τούτου (ad hoc) οργάνωση και η 
εξειδικευμένη οργάνωση. 

Η εσωτερική οργάνωση χαρακτηρίζεται ειδικά από ένα συγκεκριμένο είδος 
οργανωτικής μονάδας μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα, όπως μια δουλειά γραφείου 
ή μια ομαδική δουλειά, της οποίας έχει ανατεθεί η πραγματοποίηση των γεγονότων. Η 
οργανωτική μορφή την οποία η μονάδα έχει υιοθετήσει έχει την μορφή δικτύου, όπου 
αυτό διακρίνεται από κάποιες ιδιαιτερότητες, με επανάληψη των μεθόδων της 
εργασίας από τους εργαζομένους, με έναν τομέα εξειδικευμένης εργασίας και με υπό-
δραστηριότητες που σχετίζονται με το γεγονός και συνεπώς υπάρχει μια επανάληψη 
στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι οργανωτικές αρχές του δρώμενου, όπως είναι ο 
διαχειριστής του γεγονότος. 

Οι ειδικές οργανώσεις διαμορφώνονται λόγω της παρουσίας μικρών 
ενσωματώσεων, στην μέγιστη ποικιλία που αναγνωρίζεται στην δραστηριότητά τους σε 
σχέση με την μητρική οργάνωση και προς ένα προσδιορισμένο επίπεδο αβεβαιότητας 
εξ αιτίας της απρόβλεπτης φύσης των γεγονότων που μπορεί να λάβουν χώρα κατά 
την διάρκεια της τέλεσης του γεγονός. Υπάρχει, επομένως, η ανάγκη για μια 
συνδυασμένη και υψηλού επιπέδου εργασιακή προσπάθεια των μερών της εσωτερικής 
δομής για την αντιμετώπισης των ενδεχομένων προβλημάτων που μπορούν να 
εμφανιστούν, που περιλαμβάνουν την υιοθέτηση, από αυτές τις επιχειρήσεις, μιας 
μορφής οργάνωσης που διακρίνεται για την ευελιξία και την οργανωτικότητα της. Η 
προσκόλληση θεωρείται ως ένα σύστημα από κόμβους και μέρη από επάρκειες που 
μπορούν να συγκλίνουν προς ένα ευέλικτο τρόπο και στην βάση των αναγκών 
(Grandori, 1999). 

Οι επί τούτου οργανώσεις, με χαμηλή ενσωμάτωση και υψηλή αβεβαιότητα, από 
την στιγμή που υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και απουσία χρονικού περιορισμού 
για την οργάνωση ενός μεμονωμένου γεγονότος, σχηματίζονται αρχικά προσωρινές 
επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται από σπανιότητα, από προσωρινό χαρακτήρα, και 
ακεραιότητα. Οι επί τούτου οργανώσεις έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά στο 
εσωτερικό τους και αντιπροσωπεύουν ένα υπόδειγμα προώθησης, διαχείρισης 
περίπλοκων αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων με συντονισμένο τρόπο, ανάμεσα σε άλλα 
στοιχεία (παράγοντες) του περιεχομένου. 

Κατέχουν μια κεντρική θέση σε ένα ευρύ δίκτυο σχέσεων ανάμεσα στις οργανώσεις 
με διαφορετική φύση, οι οποίες εμπλέκονται για την πραγματοποίηση ενός σχεδίου/ 
γεγονότος. Οι επί τούτου οργανώσεις είναι προσωρινού χαρακτήρα εξ αιτίας της 
χρονικής διάρκειας της δραστηριότητας του γεγονότος, όπως και του χρόνου 
οργάνωσης και του χρόνου πραγματοποίησης αυτού.  
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Το αθλητικό γεγονός «Αθλητικός Χορός 2009» 
Το γεγονός «Αθλητικός Χορός» 2009 είναι ένα ασυνήθιστο γεγονός, το οποίο είναι 

διακριτό από τους παραδοσιακούς αθλητικούς διαγωνισμούς χορού, τόσο ως προς το 
περιεχόμενο όσο και στον βαθμό της πολυπλοκότητας. Ο διαγωνισμός για τον ετήσιο 
χορό που έλαβε χώρα στο Ρίμινι Εκθεσιακό Κέντρο με μια ολοκαίνουργια μορφή στην 
οποία υπάρχουν πολλά συνδεόμενα γεγονότα τα οποία οδηγούν στον μετασχηματισμό 
των παραδοσιακών διαγωνισμών χορού σε μια ασυνήθιστη και μοναδική ποιότητας 
κολοσσιαίο γεγονός, που είναι  το αποτέλεσμα του συντονισμού μεταξύ αθλήματος και 
της διασκέδασης. 

Η εκδήλωση που έλαβε το όνομα «Αθλητικός Χορός» είναι το αποτέλεσμα της 
συνεργασίας μεταξύ της ιταλικής Ομοσπονδίας Αθλητικού Χορού, των τοπικών αρχών, 
τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων υπηρεσιών, όπως είναι το  Ρίμινι Εκθεσιακό 
Κέντρο. Η ιταλική Ομοσπονδία Αθλητικού Χορού ήταν σε θέση να σχεδιάσει και να 
διαχειριστεί αυτό το γεγονός σε συνεργασία με το Δημαρχείο του Ρίμινι, το Ρίμινι 
Εκθεσιακό Κέντρο, άλλες οργανώσεις και με την υποστήριξη πολλών κύριων 
χρηματοδοτικών σχημάτων όπως είναι τα Φρέντυ (Freddy), οι χρηματοδότες της 
ιταλικής Εθνικής Ολυμπιάδας στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 
και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Βανκούβερ, όπως επίσης και εταιρίες, 
όπως είναι η Πανασόνικ, η Μπος (Bose), και η Immediacolor Zucchetto Productions.  

Η διεθνής επέκταση του γεγονότος λαμβάνει χώρα, εξ αιτίας ότι το γεγονός έχει ένα 
από τα πέντε στάδια του διεθνούς κυκλώματος του Standard και Λατινοαμερικάνικου 
Χορού Grand Slam, ο οποίος είναι το κύριο μέρος αυτού του φεστιβάλ. Αντίστροφα, το 
γεγονός του Αθλητικού Χορού ήταν πολύ επιτυχημένο όχι μόνο σε όρους των απόψεων 
για το άθλημα που προσφέρθηκαν, αλλά επίσης εξ αιτίας του φαγητού, του χώρου για 
δραστηριότητες αναψυχής, τα σχολεία χορού, οι κλεισμένες περιοχές κ.λπ. 

Αυτού του είδους τα ιταλικά πρωταθλήματα για τον χορό, ως άθλημα, ήταν πολύ 
επιτυχημένα, τόσο από την άποψη του αριθμού των συμμετεχόντων, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο με την συμμετοχή τριάντα χιλιάδων αθλητών και περίπου 100,000 επισκεπτών, 
αλλά και επιπλέον έχοντας μια πολύ σημαντική επίδραση στο περιβάλλον, και 
ασκώντας μεγάλη επίδραση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και στους εθνικούς και 
ακόμη διεθνείς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να εξηγήσουν την επιτυχία του 
γεγονότος.  

Το εν λόγω αθλητικό γεγονός έλαβε χώρα από τις 18 μέχρι τις 28 Ιουνίου 2009, με 
περισσότερες από 400 ώρες, με διαγωνισμούς, θεάματα (shows) και παρουσιάσεις 
(performances). Πέρα από τις περιοχές που ήταν αφοσιωμένες για την διεξαγωγή των 
διαγωνισμών, υπήρχαν άλλες πέντε συμπληρωματικές ζώνες για διαφορετικές μεταξύ 
τους δραστηριότητες: τον χορό σε εξωτερικό χώρο, τον χορό στην σκηνή, την περιοχή 
της διδασκαλίας και εκμάθησης, την περιοχή για χορό στην παραλία και την περιοχή 
του χορού για το καλοκαιρινό φεστιβάλ. Όλες οι οργανωτικές και διαχειριστικές 
δραστηριότητες του ιταλικού πρωταθλήματος αθλητικού χορού για το 2009 στο Ρίμινι, 
έχουν τις διαβεβαιώσεις της εσωτερικής δομής του FIDS.  

Εντός της ομοσπονδίας, συστήθηκε μια ειδική ομάδα αποτελούμενη από άτομα που 
προσωρινά απείχαν από τις καθημερινές τους ασχολίες, μέχρι το πέρας του γεγονότος. 
Αυτός είναι ένας τύπος « εσωτερικής οργάνωσης», που σημαίνει ότι είναι στην φύση 
της προσωρινής θέσης εντός της ομοσπονδιακής δομής μέσω μιας μητρικής 
οργανωτικής δομής. Αυτός ο τύπος της οργάνωσης έχει μια διπλή συμμετοχή για τους 
εργαζομένους, έναν στην περιοχή της λειτουργικής εξειδίκευσης και ο άλλος είναι ένα 
σύστημα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το γεγονός.  Λαμβάνοντας υπόψη το 
θεωρητικό υπόδειγμα, αυτή η δομή μπορεί να υπερκεράσει τις δυσκολίες που 
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σχετίζονται με τα υψηλά επίπεδα της ενσωμάτωσης και τον μικρό βαθμό αβεβαιότητας 
που είναι χαρακτηριστικό της διαδικασίας διαχείρισης του γεγονότος. 

Ο σκοπός του γεγονότος ήταν να δημιουργήσουμε το πρώτο φεστιβάλ χορού που 
αντικατόπτριζε το τριπλό σκοπό θεατής, αθλητισμός και τουρισμός. Στην φάση της 
εφαρμογής και του σχεδιασμού των FIDS, ήταν μοιρασμένες σε προσωρινές ομάδες για 
να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τις διαφορετικές δραστηριότητες και με αυτόν τον 
τρόπο μπορούσε να οργανωθεί ο τομέας πιο καλά σε επίπεδο ανταγωνισμού, 
καλύπτοντας τις επιδείξεις, το ένα για τις σχέσεις με τους μετόχους, όπως είναι οι 
χορηγοί και οι συνέταιροι, και το άλλο στις παραγωγές. 

Το μέρος της οργάνωσης των διαγωνισμών του Αθλητικού Χορού ήταν 
περισσότερο χωρισμένο σε διάφορες ομάδες εργασίες με διαφορετικές εργασίες: μια 
τεχνική ομάδα αποτελούμενη από τεχνικούς διευθυντές, και μια άλλη ομάδα, μόνιμου 
χαρακτήρα, που σχετίζονταν με την διεύθυνση. Η τρίτη ομάδα που αναμείχθηκε, 
αντιθέτως, ασχολήθηκε στο τμήμα του σχεδιασμού των διαγωνισμών, που ταυτόχρονα 
έλαβε χώρα σε τέσσερα περίπτερα και εν συνεχεία δημιούργησε τον πίνακα του 
χρονικού σχεδιασμού. Σχετικά με τις επιδείξεις, το FIDS και το εκθεσιακού κέντρο του 
Ρίμινι, συνεργάστηκαν. Το ομοσπονδιακό συμβούλιο σε κάθε φάση του σχεδιασμού 
και της υλοποίησης του γεγονότος είναι ακόμη υπό την άμεση επίβλεψη και τον 
έλεγχο, και οι ακόλουθες προσαρμογές στον σχεδιασμό, σε σχέση, με τις απαιτήσεις 
από τους μετόχους και τους παράγοντες που περιέχουν ρίσκο. 

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Οι FIDS δόθηκαν για διοργάνωση σε μια ομάδα που αποτελούνταν από άτομα που 
προσωρινά απείχαν από τις κύριες δραστηριότητές τους πριν την ολοκλήρωση των 
εργασιών και το κλείσιμο του γεγονότος. Ήταν ένα είδος εσωτερικής οργάνωσης που 
ανήκει στην φύση της προσωρινής τοποθέτησης εντός της ομοσπονδιακής δομής, μέσω 
μιας μητρικής οργανωτικής δομής.  

Με σκοπό να βελτιωθεί η οργάνωση και η διαχείριση του γεγονότος, έπειτα της 
μεγάλης επιτυχίας αυτής της μορφής του διαγωνισμού, η ίδια η ομοσπονδία έχει 
προτείνει την άρση της σύστασης προσωρινών μονάδων για την τέλεση ενός 
μοναδικού γεγονότος, αλλά να συστήσει μια μόνιμη οργανωτική μονάδα με σκοπό να 
διατηρήσει την μνήμη και την οργανωτική και διαχειριστική επάρκεια για να μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με καλύτερο τρόπο η αβεβαιότητα και η πολυπλοκότητα που 
σχετίζονται με ένα τέτοιο γεγονός.  

Η οργάνωση των γεγονότων αντιπροσωπεύει μια σημαντική και συχνή 
δραστηριότητα για τις FIDS, οι οποίες επαναλαμβάνονται συνεχώς, παίζοντας έναν 
σημαντικό ρόλο για τις ομοσπονδιακές στρατηγικές, και επομένως θεωρείται 
κατάλληλη για την εγκαθίδρυση σταθερών και μόνιμων οργανωτικών μονάδων που 
θα εξειδικεύονται στην οργάνωση τέτοιου είδους γεγονότων. Είναι ένα είδος μόνιμης 
ομάδας με ανάθεση του έργου της διαχείρισης γεγονότων, με πολύ μεγάλη σημασία σε 
όρους της «εικόνας» που δίδεται προς το κοινό και απαιτείται γι’ αυτό πλήρης έλεγχος. 
Αυτή η κύρια ομάδα θα δουλέψει για να οργανώσει γεγονότα χρησιμοποιώντας τόσο 
επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες από τον χώρο του μάρκετινγκ και της διοίκησης. 
Δίδεται με αυτόν τον τρόπο η ικανότητα να γίνει διαχείριση της προκύπτουσας 
αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας μέσω της δημιουργίας σταθερών δεσμών 
βασισμένες στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαία κατανόηση. 

Χάρη σε μια σταθερή ομάδα εντός των πλαισίων της ομοσπονδίας, είναι πιθανό να 
σχεδιαστούν και να οργανωθούν όλες οι δραστηριότητες, που σχετίζονται με το 
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γεγονός με καλύτερα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη και την τελική έκθεση 
αξιολόγησης. 

Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει μια μόνιμη μονάδα οργάνωσης, εντός των 
πλαισίων της ομοσπονδίας, η οργάνωση και η διαχείριση των γεγονότων κρατούν την 
ευελιξία που χρειάζονται χάρη στους περισσότερο ανεπίσημους και ανοικτούς 
μηχανισμούς συντονισμού και του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και την επάρκεια 
των εργαζομένων που εμπλέκονται σε όλη αυτή την εργασία.  

 Από την άλλη, παρά τα θετικά αποτελέσματα του Αθλητικού Χορού του 2009, είναι 
φανερή η ανάγκη για την δημιουργία μια σταθερής και μόνιμης οργανωτικής μονάδας 
εξειδικευμένη στην οργάνωση γεγονότων που αποσκοπούν στην διατήρηση της 
τεχνογνωσίας για την διοργάνωση των γεγονότων και να μπορεί με καλύτερο τρόπο 
να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα και την πολυπλοκότητα που αυτά τα γεγονότα 
έχουν. Είναι ένα είδος μόνιμης ομάδας η οποία έχει ως έργο ανάθεσης την διαχείριση 
γεγονότων μεγάλης σημασίας, ως προς την εντύπωση που αυτά δίνουν και της 
ανάγκης για έλεγχο πάνω στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που αποσκοπούν 
στην δημιουργία ενός επιτυχημένου γεγονότος.  
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 
  
 
Η Πόλη ως Επώνυμο Προϊόν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες:  
Η Περίπτωση του Πεκίνου  

 
 
 

 
οργ
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μπήκε στο χάρ

άνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπως είναι οι Ολυμπιακοί 
νες, αποτελούν μία μεγάλη ευκαιρία για να καταστήσουν την πόλη 

 τους οργανώνει ένα παγκόσμιο επώνυμο προϊόν που μπορεί να 
φέρει μεγάλα οφέλη, κυρίως τουρισμό και επενδύσεις. Κλασικό 
άδειγμα αυτής της βιβλιογραφίας αποτελεί η πόλη της Βαρκελώνης που 
τη των επώνυμων πόλεων μετά τους πετυχημένους Ολυμπιακούς Αγώνες 

που οργάνωσε το 1992. Αυτή η συνεισφορά των Ολυμπιακών Αγώνων στην φήμη της 
πόλης αναλύθηκε από τους Λι Ζανγκ & Σιμον Χιαομπιν Ζαο για την περίπτωση του 
Πεκίνου (βλέπε Li Zhang & Simon Xiaobin Zhao “City Branding and Olympic Effect: A 
Case Study of Beijing”, Cities, Vol. 26, No 5, October 2009, pp. 245-254). 

ώ
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ΗΗ  
Από μόνοι τους οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν αρκούν. Με αφορμή την τέλεση των 

αγώνων, η πόλη θα πρέπει να αναπτύξει τη σωστή στρατηγική για την καθιέρωση της 
ως επώνυμο προϊόν. Οι συγγραφείς εξετάζουν από αυτή την σκοπιά το θέμα. Η 
στρατηγική αυτή θα πρέπει να στηρίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης 
όπως η εμφάνισή της, η ιστορία της, ο πολιτισμός της, τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά της, τα οικονομικά της, η διακυβέρνησή της και οι αντιλήψεις των 
πολιτών για την πόλη. Θεωρούν δε την συναίνεση πολιτών και των δημοτικών αρχών 
ως τον βασικό παράγοντα για την επιτυχία της στρατηγικής καθιέρωσης της πόλης ως 
επώνυμο προϊόν.  

Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν το εργαλείο των ερωτηματολογίων τα οποία 
συμπληρώθηκαν πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008. Σκοπός της 
έρευνας ήταν να διαπιστωθεί σε τι βαθμό άλλαξε η αντίληψη του κόσμου για την πόλη 
του Πεκίνου. Εξετάζουν, επίσης, τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία και προσπαθούν να 
την εφαρμόσουν στην περίπτωση του Πεκίνου. Η στρατηγική του Πεκίνου ήταν να 
καθιερωθεί στο παγκόσμιο κοινό ως κάτι το διαφορετικό, να δημοσιοποιηθούν τα 
επιτεύγματά της και να αλλάξει ή να ελαχιστοποιήσει την αρνητική εικόνα της στο 
διεθνές κοινό που αφορά ευαίσθητα θέματα, όπως το περιβάλλον, την οικολογία, τη 
διαφάνεια, τις ατομικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ. 

Οι συγγραφείς τονίζουν τη σπουδαιότητα του τουρισμού ως ενός εργαλείου που 
μπορεί να ενισχύσει την εικόνα του Πεκίνου και να το καταστήσει ένα διεθνές 
επώνυμο προϊόν. Η ιστορία του Πεκίνου πηγαίνει πίσω τρεις χιλιετίες, αλλά μόλις από 
τη δεκαετία του 1980 άρχισε να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα της ιστορίας του και 
του πολιτισμού της για την προσέλκυση τουριστών. Αρχικώς, η στρατηγική αυτή είχε 
ως σκοπό οικονομικά οφέλη που συνήθως απορρέουν από την ανάπτυξη του 
αλλοδαπού τουρισμού. Μεγάλες επενδύσεις στην πόλη είχαν ως σκοπό την 
αναβάθμιση των υποδομών της για την προσέλκυση τουριστών. Η στρατηγική αυτή 
κορυφώθηκε με την ανάληψη της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 και η 
στρατηγική της πόλης πλέον είχε ως σκοπό την καθιέρωση της ως μίας σύγχρονης 
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παγκόσμιας μεγαλόπολης, από οικονομικής, πολιτιστικής, ερευνητικής και 
εκπαιδευτικής άποψης. Όλα αυτά είχαν και τον αντίλογό τους. Η Κίνα, και κατ’ 
επέκταση το Πεκίνο, είχε τη φήμη της παραγωγής φθηνών (χαμηλής ποιότητας) 
προϊόντων, χαμηλών υπηρεσιών, χωρίς ιδιαίτερο σεβασμό για το περιβάλλον, με μία 
κυβέρνηση που χαρακτηριζόταν από έλλειψη διαφάνειας και περιορισμένο σεβασμό 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

Η αντίδραση της πόλης του Πεκίνου ήταν μία ενεργητική στρατηγική για την 
αλλαγή της παραπάνω εικόνας. Η στρατηγική αυτή έδινε έμφαση στις παρελθούσες 
κατακτήσεις σε όλους τους τομείς, αφήνοντας ανοικτό το πεδίο για ακόμη περισσότερες 
βελτιώσεις στο μέλλον. Αυτή η προσπάθεια των τοπικών αρχών του Πεκίνου θα 
λάμβανε νέα ώθηση από την τέλεση των αγώνων. Για παράδειγμα, το Πεκίνο 
υποσχέθηκε ότι θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στο περιβάλλον, θα καθαρίσει και θα 
ανακαινίσει την πόλη. Στο θέμα της διαφάνειας, υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει την πόλη 
στους ξένους δημοσιογράφους και ΜΜΕ.  

Στη συνέχεια οι συγγραφείς δίνουν τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που 
διεξήγαγαν και αναλύουν τα αποτελέσματα σε σχέση με τη διεθνοποίηση της πόλης, τη 
σπουδαιότητα του πολιτισμού και την ποιότητας ζωής των πολιτών της. Στον τομέα της 
διεθνοποίησης όλοι αναγνώρισαν την μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει το Πεκίνο τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες. Στον τομέα του πολιτισμού, οι συγγραφείς θεωρούν ότι οι 
επισκέπτες περιορίστηκαν μόνο σε αυτά που μπορούσαν να δουν (π.χ. αρχιτεκτονικά 
μνημεία) και δεν έγινε κατανοητός ο κινέζικος πολιτισμός (π.χ. των πολεμικών 
τεχνών). Το χειρότερο, όμως, αφορούσε την ποιότητα ζωής στην πόλη. Οι οικολογικές 
και περιβαλλοντολογικές συνθήκες αξιολογήθηκαν πολύ αρνητικά. Οι δημόσιες 
υπηρεσίες (π.χ. δημόσιες μεταφορές) έλαβαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Τα 
μποτιλιαρίσματα στο δρόμο είναι καθημερινό φαινόμενο. Το Πεκίνο δεν κατάφερε να 
μειώσει την μόλυνση του περιβάλλοντος. Τα μέτρα ήταν προσωρινά και μόνο για τους 
αγώνες. Το Πεκίνο δεν κατάφερε να ικανοποιήσει από πλευράς τιμών τις διάφορες 
εισοδηματικές ομάδες. Πολλοί είχαν αρνητική θέση σε ό,τι αφορά θέματα ισότητας, 
κοινωνικής δικαιοσύνης, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας των τοπικών αρχών. Το 
συμπέρασμα που καταλήγουν οι συγγραφείς είναι ότι η προσπάθεια να γίνει το 
Πεκίνο μία επώνυμη πόλη δεν είχε την πλατιά συμμετοχή των πολιτών και έγινε με 
επιβολή από τα πάνω.  

Οι συγγραφείς αφιερώνουν ειδικό μέρος στο άρθρο τους για να συζητήσουν την 
επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων. Σκοπός του Πεκίνου ήταν να επανατοποθετήσει 
την πόλη στον παγκόσμιο κατάλογο αυτών που αξίζει κανείς να επισκεφθεί και να 
επενδύσει. Το Πεκίνο ήθελε οι αγώνες να το βοηθήσουν να γίνει μία υπερδύναμη των 
παγκόσμιων πόλεων. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είχαν 
την επίδραση που περίμεναν οι τοπικές αρχές. Ο κόσμος πήγε στο Πεκίνο λόγω της 
ιστορίας του και όχι διότι πείστηκε από τα μηνύματα για ένα νέο παγκόσμιο Πεκίνο. 

Σε ένα πρώτο συμπέρασμα που καταλήγουν οι συγγραφείς είναι ότι οι υπεύθυνοι 
δεν ικανοποίησαν τους κατοίκους του Πεκίνου. Μερικοί αναφέρθηκαν ότι η 
αναπτυξιακή στρατηγική των αρχών της Πόλης δεν είχε και μεγάλη σημασία και δεν 
θα επηρέαζε την καθημερινότητά τους. Η συναίνεση μέσω του διαλόγου και της 
επικοινωνίας  είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση των διαφωνιών και των 
συγκρούσεων μεταξύ των πολιτών και των κυβερνώντων. Αυτό απαιτεί θεσμούς που 
επιτρέπουν τη συμμετοχή των απλών πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ένα 
δεύτερο μάθημα που προκύπτει από την εμπειρία του Πεκίνου είναι ότι η καθιέρωση 
μιας πόλης είναι μία μακροχρόνια διαδικασία και δεν μπορεί να αλλάξει αμέσως από 
την οργάνωση ενός αθλητικού γεγονότος.  
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Επιστημονικό Βιβλίο 
 

  
 
 
 
 
Επώνυμα Προϊόντα στο Ποδόσφαιρο 
  
 

ο εγχειρίδιο που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος αφορά στα επώνυμα 
προϊόντα (brands). Ο σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους 
αναγνώστες να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους τα προϊόντα 
αυτά είναι σημαντικά. Το κάνει αυτό, όμως, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο: 
αυτό του επαγγελματικού ποδοσφαίρου (βλεπε: Sue Bridgewater, 2010 
“Football Brands”, Palgrave Macmillan).  

Η συγγραφέας, λοιπόν, παρουσιάζει 
τους λόγους για τους οποίους τα επώνυμα 
προϊόντα στο χώρο του ποδοσφαίρου είναι 
διαφορετικά και, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται και αναλογικά σε 
σύγκριση με τα επώνυμα προϊόντα άλλων 
κλάδων.  

ΤΤ  

Με αυτό ως δεδομένο, το βιβλίο, 
αρχικώς, διερευνά τη φύση των 
ποδοσφαιρικών επώνυμων προϊόντων 
(Κεφάλαιο 1) και τις σχέσεις μεταξύ των 
επώνυμων προϊόντων με τους φιλάθλους 
(Κεφάλαιο 2) καθώς και με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη (Κεφάλαιο 3). Στη 
συνέχεια, η συγγραφέας διερευνά μερικές 
από τις ξεχωριστές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα ποδοσφαιρικά επώνυμα 
προϊόντα ως «υπηρεσίες εμπειριών» όπως 
τα αποκαλεί (Κεφάλαιο 4), λαμβάνοντας 
υπόψη το παγκόσμιο πια ενδιαφέρον για το 
άθλημα του ποδοσφαίρου (Κεφάλαιο 5), καθ’ όλη την διάρκεια της ύπαρξής του ως 
άθλημα (Κεφάλαιο 6).  

Πιο συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο 1 περιγράφει τι καθιστά ένα ποδοσφαιρικό 
επώνυμο προϊόν. Το επόμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2) διερευνά πιο διεξοδικά τα 
χαρακτηριστικά των επώνυμων προϊόντων: τόσο τα «εξωτερικά» (π.χ. το σήμα ή το 
όνομα), όσο και τα «εσωτερικά» όπως είναι, π.χ., οι αξίες που τα ποδοσφαιρικά αυτά  
επώνυμα προϊόντα αντιπροσωπεύουν, η οργανωσιακή κουλτούρα τους – η οποία, κατά 
τη συγγραφέα, θα πρέπει να αντανακλά στις αξίες αυτές – καθώς και τη θέση 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 10ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 
      
 

38 



(positioning) αλλά και την «προσωπικότητα» των επώνυμων προϊόντων. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά εξηγούνται γενικότερα, και στη συνέχεια πιο ειδικά, σε σχέση με το 
ποδόσφαιρο. 

Το Κεφάλαιο 5 επικεντρώνεται στην αξία του ποδοσφαιρικού επώνυμου προϊόντος. 
Αρχικώς, εξετάζει τις διαφορετικές μεθόδους μέτρησης και αξιολόγησης που 
προτείνονται στη βιβλιογραφία του μάρκετινγκ. Μετά την παρουσίαση των πιο 
επιτυχημένων ποδοσφαιρικών επώνυμων προϊόντων και τις βάσεις πάνω στις οποίες οι 
επιτυχίες τους βασίζονται, εξετάζεται πώς οι οπαδοί σχετίζονται με τα επιτυχημένα 
αυτά επώνυμα προϊόντα. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα 
ποδοσφαιρικά επώνυμα προϊόντα υπάγονται εξετάζεται και από άλλες πλευρές. Η 
συγγραφέας, λοιπόν, αναφέρεται στους ιδιοκτήτες των ομάδων, στα ΜΜΕ, καθώς και 
στους ποδοσφαιριστές τους ίδιους. Αναφορά γίνεται και στη τοπική κοινωνία και τη 
σχέση της με τα ποδοσφαιρικά επώνυμα προϊόντα, χωρίς ωστόσο να αφιερώνεται ο 
χώρος που η συγκεκριμένη σχέση ενδεχομένως να αξίζει. 

Το επόμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 4) αφιερώνεται στην εμπειρία που βιώνει ο 
πελάτης όταν έρχεται σε επαφή με ένα ποδοσφαιρικό επώνυμο προϊόν. Παραδείγματα 
και αναφορές στα γήπεδα, στα χρώματα και σε άλλους τύπους συνδεδεμένους με την 
«ζωντανή» παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού γεγονότος καταδεικνύουν πώς 
χτίζεται η αφοσίωση των οπαδών. 

Η παγκόσμια φύση του ποδοσφαίρου και οι διαφορές στο πώς οι φίλαθλοι 
υποστηρίζουν και συσχετίζονται με τα ποδοσφαιρικά επώνυμα προϊόντα είναι τα 
θέματα στα οποία επικεντρώνεται το Κεφάλαιο 5. Αρχικά εξετάζονται οι παράγοντες 
εκείνοι που οδηγούν σε μια συνεχή και πολυεπίπεδη παγκοσμιοποίηση καθώς και οι 
συνέπειες του φαινομένου αυτού για το γενικότερο χώρο του μάρκετινγκ. Στη 
συνέχεια, η συγγραφέας επικεντρώνεται στο εάν το σύγχρονο ποδόσφαιρο αποτελεί 
ένα παγκοσμιοποιημένο προϊόν, στις ιδιομορφίες κατανάλωσης του ανά την υφήλιο, 
όπως επίσης και στις διαδικτυακές κοινότητες οπαδών που δημιουργούνται γύρω από 
τα πιό επιτυχημένα ποδοσφαιρικά επώνυμα προϊόντα.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου (Κεφάλαιο 6), εξετάζονται όλες αυτές οι 
προκλήσεις που αφορούν στο χτίσιμο ή τη διατήρηση ενός επιτυχημένου επώνυμου 
προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση μεταξύ των αγωνιστικών 
αποτελεσμάτων με την απόδοση του επώνυμου προϊόντος στον επιχειρηματικό στίβο. 
Στο κεφάλαιο αυτό, η συγγραφέας συγκρίνει ποδοσφαιρικά επώνυμα προϊόντα που 
αναζητούν την επιτυχία υιοθετώντας ποικίλες πρακτικές με τα ποδοσφαιρικά επώνυμα 
προϊόντα τα οποία είναι ήδη επιτυχημένα στη παγκόσμια επιχειρηματική σκηνή και 
που απλά προσπαθούν να διατηρηθούν εκεί. 

Εν κατακλείδι, το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μια χρήσιμη προσθήκη στη 
βιβλιογραφία που σχετίζεται με το σύγχρονο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 
Προσεγγίζει, λοιπόν, το χώρο από την οπτική ότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες δεν είναι 
απλά εμπορικοί οργανισμοί, αλλά έχουν μια ευρύτερη κοινωνική φύση άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία όπου εδρεύουν. Επικεντρώνεται, έτσι, στα 
χαρακτηριστικά εκείνα που καθιστούν τις ποδοσφαιρικές ομάδες ξεχωριστούς 
οργανισμούς και τα οποία χαρακτηριστικά μάς βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα 
των ρόλο των επώνυμων προϊόντων (αλλά και του γενικότερου όρου της επωνυμίας) 
στο χώρο του ποδοσφαίρου. Το βιβλίο καλύπτει μια ευρεία γκάμα θεμάτων που 
αφορούν την επωνυμία, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και η χρήση 
περιπτωσιολογικών μελετών ως παραδείγματα βοηθούν ακόμη περισσότερο στο να 
γίνει κατανοητή η έννοια του ποδοσφαιρικού επώνυμου προϊόντος από μη-ειδικούς 
αναγνώστες.  
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Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Θέμα: Διεθνές συνέδριο με θέμα τον Αθλητισμό: Οικονομικά, Μάνατζμεντ, 

Μάρκετινγκ και Κοινωνικές Πτυχές την Παρασκευή 7 Μαΐου και το 
Σάββατο 8 Μαΐου 2010 στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus, 
Κλεομένους 2, Κολωνάκι. 

 
Η Ερευνητική Μονάδα Αθλητισμού του Αθηναϊκού Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) σε συνεργασία με την Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ) πραγματοποίησε το 10ο 
ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο τους με θέμα τις οικονομικές πτυχές του 
αθλητισμού.  
 
Η εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου έγινε την Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 στις 
8:30 π.μ. από τον κ. Γρηγόρη Θ. Παπανίκο, Πρόεδρος του Αθηναϊκού 
Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) και από τον κ. Βαγγέλη 
Κρητικό, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων 
και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ).  
 
Στις δύο μέρες του Συνεδρίου, έγινα 24 εισηγήσεις από 30 και πλέον ομιλητές 
από διάφορες χώρες (Αγγλία, Αυστραλία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Καναδά, Περσία,  Ταϊβάν, και Τουρκία).  
 
Οι εισηγήσεις οργανώθηκαν σε 6 θεματικές ενότητες που αφορούν (α) τη 
διοίκηση και το μάρκετινγκ του αθλητισμού, (β) την οργάνωση του αθλητισμού, 
(γ) τα ΜΜΕ και τη διαφήμιση, (δ) την αθλητική εκπαίδευση και τη φυσική 
αγωγή, (ε) η αθλητική επίδοση και (στ) κοινωνικές πτυχές του αθλητισμού.  
 
Το πρόγραμμα του συνεδρίου δίνεται στις επόμενες σελίδες. 
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10th Annual International Conference on Sports:  
Economic, Management, Marketing & Social Aspects 

  
7-10 May 2010, Athens, Greece 

   
  

Sponsored by 
• The Panhellenic Association of Sports Economists & Managers (PASEM) & 
• The Sports Research Unit of the Athens Institute for Education and Research 

        
   

Conference Venue: St George Lycabettus Boutique Hotel, 2 Kleomenous Street, 
Kolonaki, Athens. 
 
Organized by: ATINEP A.E. (atinerae@atiner.gr)  
Administration: Fani Balaska, Stavroula Kiritsi, Eirini Lentzou, Katerina Maraki, 
Konstantinos Manolidis, Sylia Sakka 

 
 

ORGANIZING AND SCIENTIFIC COMMITTEE 
  

1. Dr. Gregory T. Papanikos, President and Director, ATINER.  
2. Vagelis Kritikos, President, PASEM. 
3. Dr. Nicholas Pappas, Vice-President, ATINER & Associate Professor, Sam 

Houston State University, USA.  
4. Dr. Chris Sakellariou, Associate Professor, Nanyang Technological University, 

Singapore & Secretary of ATINER.  
5. Dr. Panagiota (Nota) Klentrou, Associate Professor, Brock University, Canada.  
6. Dr. Peter Yannopoulos, Associate Professor, Brock University, Canada.  
7. Dr. Cleopatra Veloutsou, Lecturer in Marketing, Department of Business and 

Management, University of Glasgow, Scotland, Head, Marketing Research Unit, 
ATINER & Member of the Executive Committee of PASEM.  

8. Dr. Gregory A. Katsas, Associate Professor, The American College of Greece-
Deree College, Greece.  

9. Mr. Christos Anagnostopoulos, Ph.D. Student, University of Salford, U.K.  
10. Dr. Margarita Kefalaki, Instructor, ATEI Athens &  Researcher, ATINER.   
11. Mr. Christos Frantzeskakis, Researcher, ATINER.  
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CONFERENCE PROGRAM 
 
Friday, May 7th, 2010 
08:00 - 08:30 Registration  
08:30 - 09:00 Welcome and Opening Remarks 

• Dr. Gregory T. Papanikos, Director, ATINER.  
• Vagelis Kritikos, President, PASEM. 

 
09:00 - 11:00 Session I: Management and Marketing Aspects 
Chair: Papanikos, G.T., Director, ATINER. 

1. Mallen, C., Professor, Brock University, Canada & Adams, L., Professor, Brock University, 
Canada. A Content Analysis of Environmental Sustainability Research in Sport Management 
Literature. 

2. Shih, C.-P., Professor, National Taiwan Normal University, Taiwan. The Study of Consumer 
Behaviour Analysis of Issuing the Sports Lottery in Taiwan. 

3. Maynard, J., Professor, University of Newcastle, Australia. The Aboriginal Soccer Tribe. 
4. Newman, T., Associate Professor, York College of Pennsylvania, USA, Crandell, G., Student, 

York College of Pennsylvania, USA, Ludt, M., Student, York College of Pennsylvania, USA & 
Johnston, B., Student, York College of Pennsylvania, USA. The Viability of Variable Pricing of 
Television Advertising for PGA Tour Events.  

5. Sotiriadou, P., Coordinator, Sport Management Program, Bond University, Australia, Quick, S., 
Professor, Bond University, Australia & Shilbury, D., Professor, Deakin University, Australia. A 
Case Study validating the Attraction and Retention of Sport Club Members. (Friday, May 7th, 
2010) 

 
11:00-12:30 Session II: Media and Advertising 
Chair: Kefalaki, M., Instructor, ATEI Athens & Researcher, ATINER.   

1. Kose, A., Associate Professor, Erciyes University, Turkey & Turegun, E., Ph.D. Student, Marmara 
University, Turkey. The Aims of Sponsor Companies in the Sports Industry and Benefits 
of Marketing through Sports. 

2. Atalay, A., Assistant Professor,  Marmara University, Turkey & Polat, C., Physiotherapist, Fatih 
Private Education Center of the Disabled, Turkey. Viewpoints and Expectations of Female Indoor 
Sports Participants on Turkish Sports Media. 

3. Di Domizio, M., Teaching Fellow, University of Teramo, Italy. Competitive Balance and TV 
Audience: An Empirical Analysis from Italian Football League.  

 
12:30-13:30 Lunch 
 
13:30 - 15:30 Session III: The Organization of Sport, Officiating and Coaching  
Chair: Shih, C.-P., Professor, National Taiwan Normal University, Taiwan. 

1. Findlay, H.A., Associate Professor, Brock University, Canada & Maccuzzo, M.M., Law Candidate, 
University of Victoria, Canada. Degrees of Restraint: Patterns of decision-making by CAS 
arbitrators. 

2. Ridinger, L., Associate Professor, Old Dominion University, USA. An Exploration of Antecedents 
and Outcomes of Involvement with Sports Officiating.  

3. Varriale, L., Associate Professor, University of Naples Parthenope, Italy. Sport Events: An 
Organizational Analysis – The Case Sportdance 2009. 

4. Gyomorei, T., Ph.D. Student, Szechenei Istvan University, Hungary. Innovation and the Olympics, 
New Values and Functions in the Sport of a young Democracy as an Aspirant 
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15:30 - 17:00 Session IV: Education - Physical Education 
Chair: Maynard, J., Professor, University of Newcastle, Australia. 

1. Papadopoulou, F., Ph.D. Student, Loughborough University, UK. Disaffected Youth in 
Physical Education & Continuing Professional Development for PE Teachers. 

2. Gezer, E., Assistant Professor, Mustafa Kemal University, Turkey. The Relationship 
between Stressful Life Events and Depression Level of the Academician. 

3. Kirimoglu, H., Assistant Professor, Mustafa Kemal University, Turkey. The Examination 
of  the Way the Physical Education and Sport Teachers Working in Primary and High 
Schools Cope with Stress. 

4. Kan, Y.L., Student, National Taiwan Normal University, Taiwan. The Dilemma of Gender 
Study in Sports in Taiwan Liberate the Gender Restriction. 

 
20:30 - 22:30 GREEK NIGHT AND DINNER (Details during registration) 
 
Saturday, May 8th, 2010 
09:00 - 11:00 Session V: Social Aspects  
Chair: Mallen, C., Professor, Brock University, Canada 

1. Carandente, F., Professor, University Degli Studio of Milano, Italy. Children and Sport: Physical 
Activity and Diet are two of the Most Important Factors for the Wellbeing. 

2. Workman, G., Associate Professor, Barry University, USA. Community – Sponsored Recreational 
Dance Programs for Older Adults – A Sustainable Solution. 

3. Polat, Y., Associate Professor, Erciyes University, Turkey, Yildirim, E., Associate Professor, Erciyes 
University, Turkey & Dogan, S., Associate Professor, Erciyes University, Turkey. The Reflection of 
Physical and Recreational Activities of Elderly Women on the Level of Loneliness. 

4. Calavalle, A. R., Researcher, University of Urbino, Italy. The Body Image and its Language 
Comparing Art and Society in the Early ‘90s: The Dada Revolution. 

5. Anagnostopoulos, C., Ph.D. Student & Graduate Teaching Assistant, University of Salford, UK. 
From CSR to...CSR in Professional Football. Does “R” Stand Better for “Relationship”? (Saturday, 
May 8th, 2010). 

 
11:00 - 13:00 Session VI: Performance in Sports 
Chair: Anagnostopoulos, C., Ph.D. Student & Graduate Teaching Assistant, University of Salford, U.K. 

1. Gambarelli, G., Professor, University of Bergamo, Italy, Bertini, C., Professor, University of 
Bergamo, Italy & Uristani, A., Professor, University of Bergamo, Italy. Anti –Collusion Averages for 
Juries’ Evaluation Processes. 

2. Brouwers, J., Ph.D. Student, Bond University, Australia, De Bosscher, V., Post Doc. Researcher, 
Vrije University Brussel, Belgium, Sotiriadou, P., Sport Management Program Coordinator, Bond 
University, Australia, Schaillée, H., Ph.D. Student, Vrije University Brussel, Belgium  & Truyens, J., 
Ph.D. Student, Vrije University Brussel, Belgium.  The Relationship between International 
Performances at Young Ages and Later Success in Tennis: A Bottom up Approach.  

3. De Bosscher, V., Vrije Universiteit Brussel, Belgium, & De Croock, S., Vrije Universiteit Brussel, 
Belgium. Measuring Competitiveness of Nations in Elite Sport Policies: Renewing the Debate on 
Comparing Nations. (Saturday, May 8th, 2010) 

 
13:00 - 14:00 LUNCH 
16:00 - 19:00 Urban Walk (Details during registration) 
20:00 - 21:30 Dinner (Details during registration) 
 Sunday, May 9th, 2010 
Cruise: Departure at 07:15 Return at 20:30 (Details during registration) 
Monday, May 10th, 2010 
Delphi Visit: Departure at 08:00 Return at 19:00 (Details during registration) 
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Βιβλία της Ερευνητικής Μονάδας Αθλητισμού του  
Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας 

 
 
 

Year Title Editors/Authors Contents ISBN 
Number 
of Pages 

Price 

2010 International Sport: 
A Research 
Synthesis 

Christos 
Anagnostopoulos 

Table of 
Contents 

978-960-
6672-63-7 
290 
pages 

Hardcover: 80€  
(It includes 
Shipping and 
Handling) 
Electronic copy: 
30€ 

2006 An Amalgam of 
Sports & Exercise 
Research 
  

Gregory T. Papanikos Table of 
Contents    

960-6672-
08-5 
364 
pages 

Hardcover: 80€  
(It includes 
Shipping and 
Handling) 
Electronic copy: 
30€ 

2005 International 
Research on Sports 
Economics and 
Production   

Gregory T. Papanikos Table of 
Contents  

960-
88672-2-3 
320 
pages 

Hardcover: 80€  
(It includes 
Shipping and 
Handling) 
Electronic copy: 
30€ 

2004 The Economics and 
Management of 
Mega Athletic 
Events: Olympic 
Games, 
Professional Sports, 
and Other Essays  

Gregory T. Papanikos Table of 
Contents    

960-
87822-9-5 
317 
pages 

Hardcover: 80€  
(It includes 
Shipping and 
Handling) 
Electronic copy: 
30€ 

2003 The Economics of 
Professional Sports 
and Olympic 
Games  

Gregory T. Papanikos Table of 
Contents    

960-
87102-7-8 
168 
pages 

Electronic copy: 
30€ 

2002 The Economics, the 
Management and 
the Marketing of 
Sports  

Gregory T. Papanikos Table of 
Contents    

960-
87102-1-9 
144 
pages 

Electronic copy: 
30€ 

 
 

Για παραγγελίες, τηλεφωνήστε στο 210 3634210 ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: http://www.atiner.gr/docs/SPORTS_PUBLICATIONS.htm για 

δελτία παραγγελίας.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

Βαλαωρίτου 8, 10671 Αθήνα, Τηλ.: 210 36.34.210 Φαξ: 210 36.34.209 
Email: pasem@atiner.gr URL: www.atiner.gr/psaos.htm 

 
4ο Ελληνικό Επιστημονικό Συνέδριο Αθλητισμού 

22-23 Απριλίου 2011 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών Οικονομολόγων & Στελεχών 
(ΠΣΑΟΣ) σε συνεργασία με την την Ερευνητική Μονάδα Αθλητισμού του 
Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης & Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) 
πραγματοποιεί το 4ο Ελληνικό Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα τον 
αθλητισμό στις 22-23 Απριλίου 2011. Το Συνέδριο είναι υπό την αιγίδα της 
Τριμηνιαίας Επιστημονικής Επιθεώρησης Οικονομία € Αθλητισμός.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες (πρόγραμμα, επιστημονική και οργανωτική 
επιτροπή συνεδρίου, έντυπο εγγραφής, προηγούμενα διεθνή συνέδρια του 
ΠΣΑΟΣ, κ.λπ.), παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: 
www.atiner.gr/athlitismos.htm  
 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 50 ευρώ και περιλαμβάνει την 
ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις ενότητες του συνεδρίου, διαλείμματα 
καφέ και αναψυκτικών και το υλικό του συνεδρίου (τσάντα, προγράμματα, 
τις επιστημονικές ανακοινώσεις σε ηλεκτρονική μορφή κ.λπ).  
 
Η θεματολογία του συνεδρίου είναι ανοικτή, αλλά η έμφαση θα δοθεί σε 
ζητήματα που αφορούν τον ελληνικό επαγγελματικό και ερασιτεχνικό 
αθλητισμό, την εκπαίδευση στην αθλητική διοίκηση και τα οικονομικά του 
αθλητισμού.  
 
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με επιστημονική ανακοίνωση θα 
πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010 περίληψη μέχρι 300 
λέξεις και έναν τίτλο που δεν θα ξεπερνάει τις 5 λέξεις, μόνο μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (pasem@atiner.gr). Η τελική εργασία, η οποία 
δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 3000 λέξεις, θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 
15 Φεβρουαρίου 2011.  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 
 

1. Τα άρθρα για δημοσίευση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε 
Windows Microsoft Word σε διπλό διάστημα και γραμματοσειρά Times 
New Romans μέγεθος 12). Μαζί με τη δισκέτα θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και τρία εκτυπωμένα αντίγραφα των άρθρων. 

2. Τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται από μια περίληψη, το ανώτερο 
μέχρι 150 λέξεις. 

3. Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ξεχωριστά αρχεία ή στο τέλος του κειμένου. 

4. Τα άρθρα δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις δέκα (10) σελίδες, 
συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των πινάκων, των διαγραμμάτων 
ή βιβλιογραφίας, αν είναι απαραίτητο (5.000 λέξεις). 

5. Τα άρθρα πρέπει να έχουν την εξής σειρά: περίληψη, κείμενο, 
παραπομπές, βιβλιογραφία και πίνακες.  

6. Άρθρα και δισκέτες που δεν έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση δεν θα 
επιστρέφονται στο συγγραφέα. 

7. Τα άρθρα που έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση δεν θα υποβάλλονται 
σε άλλα περιοδικά, όσο αυτά είναι υπό εξέταση στο Οικονομία & 
Αθλητισμός. 

8. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στην συνημμένη επιστολή και στην πρώτη 
σελίδα αν τα άρθρα εκφράζουν τη θέση του συγγραφέα πάνω στο 
εκάστοτε θέμα ή αν προέρχονται από διδακτορική διατριβή. 

9. Σε περίπτωση άρθρων που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων θα πρέπει 
να αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια η πηγή και να υποβάλλεται μαζί με 
το άρθρο για να μπορούν να γίνουν οι στατιστικές επαληθεύσεις από 
τους κριτές. 

10. Όλα τα άρθρα που αποστέλλονται στο περιοδικό, εξετάζονται από δύο 
(2) κριτές. Το όνομα του συγγραφέα δε θα πρέπει να εμφανίζεται στο 
κείμενο, εκτός αν πρόκειται για παραπομπή. 

11. Οι συγγραφείς των άρθρων που πρόκειται να δημοσιευτούν απαιτείται 
να μεταφέρουν τα πνευματικά δικαιώματα στο Οικονομία και 
Αθλητισμός 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS & 
MANAGERS (PASEM) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Βαγγέλης Κρητικός  
Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη  
Ταμίας: Δώρος Κλεοβούλου 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων: Παντελής Στεφανίδης 
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων: Κώστας Κατσιγιάννης 
Σύμβουλος Αθλητικών Ομοσπονδιών: Βασίλης Κάκκος 
 
Μέλη 
Δικαίωμα εγγραφής ως Μέλη έχουν όσοι ανήκουν σε ΜΙΑ τουλάχιστον από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 

• Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 
• Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιων σχολών οικονομικής κατεύθυνσης. 
• Πέντε χρόνια αποδεδειγμένης στελεχιακής εμπειρίας σε συναφείς, με τον αθλητισμό, 

επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση και οργάνωση του αθλητισμού. 
• Εκπόνηση σημαντικής έρευνας σε θέματα αθλητικής οικονομίας. 
• Φοιτητές και Σπουδαστές Οικονομικής Κατεύθυνσης. 

 
Σκοποί 

1. Ανάδειξη του επαγγέλματος του αθλητικού οικονομολόγου και στελέχους. 
2. Προαγωγή και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και έρευνας στα οικονομικά και τη διοίκηση 

του αθλητισμού. 
3. Προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών. 
4. Σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οικονομικά και τη διοίκηση του 
αθλητισμού. 

5. Οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, όπως συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, 
διαλέξεων και ομιλιών. 

6. Έκδοση περιοδικών εντύπων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, όπως μονογραφίες, 
βιβλία κ.λ.π. 

7. Οργάνωση βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης και 
επιμόρφωσης σε αθλητικά οικονομικά και διοικητικά θέματα. 

8. Καθιέρωση υποτροφιών και ειδικών βραβείων, που θα ενισχύουν την έρευνα στα 
οικονομικά και τη διοίκηση του αθλητισμού. 

9. Προώθηση της έρευνας και συνεργασίας με άλλους συναφείς κλάδους, όπως της 
εκπαίδευσης, του τουρισμού, της αναψυχής, του πολιτισμού και των δραστηριοτήτων 
ελεύθερου χρόνου. 

 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Βαλαωρίτου 8, 10671 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634210 Φαξ: 210 3634209 e-mail: pasem@atiner.gr  
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