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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 
Το έργο Funmilies περιλαμβάνει 5 εταίρους από την Ουγγαρία (BAIS), την Ελλάδα (ANCE), την Ιταλία 
(CSC), τη Βουλγαρία (ABS) και τη Σλοβενία (Πανεπιστήμιο Τρίτης Εποχής της Σλοβενίας). 
 
Το έργο συντονίζεται από την ANCE.  
 
Το έργο Funmilies στοχεύει τόσο σε νεαρά όσο και σε μεγαλύτερα άτομα, μεταξύ 12 και 25 ετών και 
65 εως  84 ετών, ώστε να ανακαλύψει τα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις τους σχετικά με τον 
αθλητισμό καθώς και στο ερώτημα για το πώς μπορούν να αναβαθμιστούν, να καθιερωθούν και να 
προωθηθούν τύποι διαγενεακών δραστηριοτήτων (ζώνες επαφής) στις χώρες των εταίρων.  
 
Το παρόν πνευματικό προϊόν περιέχει εθνικές εκθέσεις οι οποίες βασίζονται κατά κύριο λόγο στις 
Εθνικές Εκθέσεις Έρευνας για την προθυμία συμμετοχής σε διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες 
για την υγιή γήρανση.  
 
Για το σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας της Σλοβενίας:  

(1) Εισήγαγε τους εταίρους σε μια σειρά σπουδών στον τομέα του αθλητισμού καθώς και της 
διαγενεακής εκπαίδευσης και μάθησης, 

(2) Ετοίμασε κατευθυντήριες γραμμές έρευνας για τους εταίρους που περιέχουν τους βασικούς 
κανόνες για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, ηθικά ζητήματα απορρήτου, εμπιστευτικότητας και 
συναίνεσης, καθώς και μια λεπτομερή εξήγηση της δομής των εθνικών εκθέσεων μαζί με έναν 
αριθμό από συνοδευτικά πρότυπα εγγράφων τοποθετημένα σε παραρτήματα, 

(3) Ανέπτυξε το ερωτηματολόγιο έρευνας για λογαριασμό των εταίρων, με σκοπό να διεξάγουν 
την εθνική έρευνα μέτρησης σχετικά με την προθυμία συμμετοχής σε διαγενεακές αθλητικές 
δραστηριότητες για υγιή γήρανση, 

(4)  Ετοιμάστηκε με βάση τα αποτελέσματα των εθνικών ερευνών, η Συγκεντρωτική Ευρωπαϊκή 
Έκθεση Έρευνας, με αναφορά στις χώρες των εταίρων. 
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ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Το έργο Funmilies – ουσιαστικό τμήμα του οποίου αποτελεί αυτό το Survey Research - αποσκοπεί 
στον εντοπισμό ζωνών επαφής για αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των γενεών, και στον εντοπισμό 
αθλημάτων που θα ταίριαζαν εξίσου σε εκπροσώπους νεότερων (12-25 ετών) αλλά και παλαιότερων 
γενεών (65 έως 84 ετών), αξιοποιώντας : 
 

(1) τις αθλητικές παραδόσεις, καθώς και την εξέλιξη των στάσεων απέναντι στον σωματικό 
πολιτισμό στις χώρες των εταίρων, καθώς και  

(2) την εμπειρία του αθλητισμού, όπως αυτή έχει βιωθεί από τις νεότερες αλλά και τις 
παλαιότερες γενεές, καθώς και τη σχέση τους με τα αθλήματα και τις αθλητικές 
δραστηριότητες. 

 
Η Έρευνα Μέτρησης για την Προθυμία Συμμετοχής σε Διαγενεακές Αθλητικές Δραστηριότητες 
συμπεριέλαβε και νέους και μεγαλύτερους συμμετέχοντες, και των δύο φύλων. Το ίδιο 
ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. Τα δεδομένα σχετικά με την 
ηλικία των συμμετεχόντων ήταν επομένως απαραίτητα και υποχρεωτικά, αν και ορισμένοι 
ερωτηθέντες παρέλειψαν να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις.  
 
Αυτή η έρευνα μέτρησης βασίζεται στη συλλογή των δεδομένων τα οποία έχουν ληφθεί σε εθνικό 
επίπεδο στις χώρες των εταίρων. Τα αποτελέσματα μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην 
αντιστοιχούν στα εθνικά αποτελέσματα, ωστόσο, είναι μια πηγή ποσοτικών δεδομένων που παρέχει 
μια γενική εικόνα του αθλητισμού και προθυμίας συμμετοχής σε διαγενεακές αθλητικές 
δραστηριότητες στις χώρες της ΕΕ που αναφέρεται η έρευνα.  
 
Αυτή η Συγκεντρωτική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Έρευνας Μέτρησης ασχολείται με την ερευνητική 
διαδικασία. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της έρευνας μετατράπηκαν σε συστάσεις. 
 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Εννοιολογικές λέξεις-κλειδιά και έννοιες: γενιές, διαγενεακός διάλογος, ζώνες επαφής, οικογένεια, 
αθλητικός σύλλογος, διαγενεακή μάθηση, διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες, προσωπική 
ανάπτυξη, γενεακή σύνδεση 
 
Αυτό το εννοιολογικό υπόβαθρο έχει σκοπό να βοηθήσει τον ερευνητή να αποκτήσει μια ευρύτερη 
εικόνα σχετικά με το ερευνητικό θέμα για την καλύτερη διεξαγωγή της έρευνας μέτρησης. Ήταν 
απαραίτητο για τους ερευνητές και τους εταίρους του έργου να κατανοήσουν ότι οι αθλητικές 
δραστηριότητες μεταξύ των γενεών δεν είναι σημαντικές αυτές καθαυτές, αλλά επειδή προορίζονται 
για την ενίσχυση του διαλόγου, των σχέσεων και των δεσμών μεταξύ των γενεών. Δηλαδή, οι 
διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες αφορούν στην αμοιβαία προσφορά, και προσφορά σημαίνει 
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να γνωρίζει κανείς τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του άλλου, και την ίδια στιγμή να υποστηρίζει τα 
κοινά τους συμφέροντα. Οι νέοι και οι ηλικιωμένοι ικανοποιούν τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες τους σε 
κοινοτικές δομές (οικογένεια, σύλλογοι, κοινωνικές πρακτικές κ.λπ.), ανάλογα με την εκάστοτε 
επιθυμία τους για προσωπική ανάπτυξη (περισσότερες γνώσεις, περισσότερες δεξιότητες, θετικά 
συναισθήματα κ.λπ.) 

 
Υπάρχουν μελέτες για τη διαγενεακή μάθηση που υποστηρίζονται από θεωρίες που προέρχονται από 
διαφορετικούς κλάδους και βασίζονται σε μια ποικιλία εννοιών. Μία από τις πιο πρόσφατες από 
αυτές τις έννοιες, η οποία σχετίζεται με τη μελέτη μας, είναι η έννοια των ζωνών επαφής. Οι 
Διαγενεακές Ζώνες Επαφής περιγράφονται ως χωρικά σημεία εστίασης που επιτρέπουν σε 
διαφορετικές γενιές να συναντηθούν, να αλληλεπιδράσουν, να οικοδομήσουν πολύτιμες σχέσεις 
(π.χ. εμπιστοσύνη και φιλία) και, εάν το επιθυμούν, να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση 
ζητημάτων τοπικού ενδιαφέροντος.1 Η έννοια των ζωνών επαφής σημαίνει παραγωγή και 
αναγέννηση της κοινοτικής ζωής – συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών - αλλά και πάρκα και 
χώροι αναψυχής όπου οι επαγγελματίες, οι ερευνητές, οι εκπαιδευτικοί αθλητισμού και οι 
προπονητές θα μπορούσαν να ενσωματώσουν την έννοια στο έργο τους. Η εστίασή τους πρέπει να 
είναι στη δημιουργία πολύτιμων, αποτελεσματικών διαγενεακών περιοχών. 
 

ΟΙ ΓΕΝΕΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΟΝΤΑ  
 
Ο Michel Onfray, Γάλλος φιλόσοφος, υποστηρίζει ότι οι κοινωνίες μας μισούν το παρελθόν τους: αυτό 
που ανήκει στο παρελθόν δεν εκτιμάται. Οι παλαιότερες γενιές εμποδίζουν την ταχύτητα της 
ιστορίας, ενώ οι νεότερες γενιές τρέχουν με βία προς τα μπροστά. Σήμερα, οι γενιές μπορεί να είναι 
πιο αυτόνομες, αλλά, όσο μεγαλύτερη είναι η αυτονομία και η ελευθερία τους, τόσο λιγότερο 
αισθάνονται χρέος στις προηγούμενες γενιές, και τόσο λιγότερο ευαισθητοποιούνται αναφορικά με 
τη μοίρα των γενεών που έρχονται, και έτσι η κοινωνία κατακερματίζεται όλο και περισσότερο σε 
όλους τους τομείς.  
 
Οι γενιές υπάρχουν λόγω κάποιου πράγματος που βρίσκεται στο παρασκήνιο, που επιδρά δομικά, 
όπως μια συγκεκριμένη εμπειρία. Οι γενιές μπορούν να έχουν ή να μην έχουν κοινά χαρακτηριστικά, 
τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρθρωση ενός οργανωμένου διαγενεακού 
διαλόγου εντός των ζωνών επαφής και κατά την οικοδόμηση της απαιτούμενης διαγενεακής 
συνεργασίας. 
 
Συχνά πιστεύεται ότι οι νεότεροι δεν ενδιαφέρονται να κοινωνικοποιηθούν με τους ηλικιωμένους, 
ότι οι ηλικιωμένοι ενδιαφέρονται μόνο για τα μικροσκοπικά προσωπικά τους ζητήματα, στα οποία 
δεν μπορούν να δεσμευτούν οι νέοι. Αλλά, αν προσφερθούν και στους δύο ευκαιρίες να 
δημιουργήσουν από κοινού, να προσφέρουν και να λάβουν ο ένας από τον άλλον, τότε ικανοποιούν 

                                                           
1Kaplan, Μ. Et all (eds.) Ζώνες επαφής μεταξύ γενεών 2020. Στρατηγικές βάσει θέσης για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της εμπλοκής. Νέα Υόρκη: Routledge. Ομάδες Francis και 
Taylor. 
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τα κοινά τους συμφέροντα. Τόσο η παροχή όσο και η λήψη καθιερώνουν σχέσεις και κοινωνικούς 
δεσμούς. 
 
Η σημερινή κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο κατακερματισμένη. Επιπλέον, έχει γίνει πιο δύσκολο να 
καθιερωθεί ένας φυσικός διαγενεακός διάλογος. Στον οργανωμένο διαγενεακό διάλογο και τις 
σχετικές πρακτικές (δηλ. αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ γενεών), οι γενιές έρχονται κοντά 
σκόπιμα και ουσιαστικά. Ο τρόπος που συμβαίνει αυτό είναι ζήτημα καλής θέλησης, γνώσης, αλλά 
και της ύπαρξης διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων. 
 
Οι γενιές πρέπει να εξοικειωθούν μεταξύ τους καθώς έχουν πολλά να μάθουν η μια από την άλλη. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσω δημιουργικών και κοινών διαδικασιών σε κοινότητες, 
περιλαμβανομένων των οικογενειών. 
 
Η μάθηση κατά την πρεσβύτερη ζωή και η διαγενεακή μάθηση μπορούν να συνεισφέρουν στην 
αλλαγή της ζωής τόσο των νεότερων όσο και των ηλικιωμένων, δημιουργώντας και εδραιώνοντας 
δεσμούς εντός των διαγενεακών κοινοτήτων, δηλαδή των οικογενειών, οι οποίες αποτελούν φυσικές 
διαγενεακές κοινότητες.  
 
Επιπλέον, η ενεργός γήρανση, το καλύτερο πολιτικό όραμα για την γήρανσης αυτή τη στιγμή, 
σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει να παραμένουν σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τις νεότερες 
γενιές. Δηλαδή, είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τα ενεργά ηλικιωμένα άτομα να αποκόπτονται 
από τις άλλες γενιές, να επικεντρώνονται στα σπίτια τους και στα φθίνοντα δίκτυα συνομηλίκων. 
 

ΟΙ ΓΕΝΕΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 
Οι αθλητικές δραστηριότητες / τα αθλήματα μπορεί να θεωρηθούν ως μια διαδικασία, ως 
δυναμικές σχέσεις μεταξύ πολλών φαινομένων που αλληλοεπιδρούν εν χρόνω (Coakley, 1993). Έτσι, 
η συνέχιση μιας αθλητικής δραστηριότητας συνδέεται με την ικανότητα κάθε νέου να 
ανταποκρίνεται στις ψυχοκοινωνικές του ανάγκες, και λαμβάνει χώρα εντός κοινοτικών δομών, κατ' 
αναλογία με την επιθυμία του για προσωπική ανάπτυξη.  Από την άλλη πλευρά, η εγκατάλειψη 
αθλητικών δραστηριοτήτων από τους νέους παρατηρείται συχνά ως αποτέλεσμα ορισμένων 
περιστάσεων ή γεγονότων που τους προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί 
ως αποτέλεσμα των αλλαγών που συνοδεύουν ορισμένα κρίσιμα ή μεταβατικά γεγονότα στη ζωή 
των νέων, ή λόγω της επιρροής που τους ασκείται από συνομηλίκους ή ενηλίκους που λειτουργούν 
ως πρότυπα. 
 
Οι νέοι άνθρωποι που θα ήθελαν να ασχοληθούν με τις διαγενεακές αθλητικές πρακτικές δεν είναι 
όλοι εξίσου ελεύθεροι να επιλέξουν ούτε είναι ελεύθεροι να συνεχίσουν την αθλητική τους 
δραστηριότητα. Το τελευταίο καθίσταται λιγότερο δυνατό όταν οι γονείς τους θεωρούν ότι οι 
αθλητικές δραστηριότητες επηρεάζουν αρνητικά τη σχολική εργασία ή βλάπτουν την οικογενειακή 
τους ζωή ή όταν οι οικογένειες αλλάζουν τόπο κατοικίας ή οι οικονομικές μεταβάλλεται η οικονομική 
τους κατάσταση κ.λπ. 
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Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι ανήκουν στις ηλικιακές κατηγορίες που είναι λιγότερο ενεργές όσον 
αφορά τον αθλητισμό, σε όλες τις χώρες των εταίρων. Μπορεί να επιλέξουν την καθιστική ζωή λόγω 
των στερεοτυπικών, υποτιμητικών αντιλήψεων για τα γηρατειά, λόγω της κατάστασης της υγείας 
τους ή λόγω κοινωνικής απομόνωσης. Ωστόσο, συνεχίζουν να έχουν ανάγκες και προσδοκίες. Τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν είναι απλώς λιγότερο ενεργά στον αθλητισμό, αλλά 
δραστηριοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. Τους αρέσουν αθλητικές δραστηριότητες που είναι 
δομημένες και διεξάγονται στο πλαίσιο ιδρυμάτων. Η αγάπη τους για τον αθλητισμό δεν περιορίζεται 
σε ένα μόνο άθλημα και εξαρτάται από τις αθλητικές δραστηριότητες που επιδόθηκαν κατά την 
πορεία της ζωής τους. Η επιθυμία να διατηρήσουν την υγεία τους και να μην απωλέσουν την 
αυτονομία τους μπορεί να τους οδηγήσει στην ανάληψη αθλητικών δραστηριοτήτων.  
 
Επιπλέον, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει περιορισμένη παροχή αθλητικών δραστηριοτήτων 
που αναφέρονται στις παλαιότερες γενιές, και που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές και προσωπικές 
τους ικανότητες.  
 
Από την άλλη πλευρά, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, τα αθλήματα θεωρείται παραδοσιακά ότι ανήκουν 
στα παιδιά και στους νέους, με τον ίδιο τρόπο που οι υπολογιστικές ή ακόμη και οι ψηφιακές 
δεξιότητες αποδίδονται ως επί το πλείστον ή και αποκλειστικά στον νεότερο και κατά προτίμηση στον 
ανδρικό πληθυσμό. Στις κατακερματισμένες μεταμοντέρνες κοινωνίες μας, δεν υπάρχει μόνο ένα 
χάσμα που μας χωρίζει, αλλά πολλά.  
 
Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν θέλουν να χαρακτηρίζονται έτσι, για αυτό καλωσορίζουν τα αθλήματα 
μεταξύ των γενεών. Για να υπάρξουν αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των γενεών, απαιτούνται 
κίνητρα, επαφές, θεματικές δράσεις και υποστήριξη για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Τέτοιες 
δραστηριότητες δεν προορίζονται να είναι μόνο ευχαρίστηση, αλλά έχουν μετασχηματιστικό 
αντίκτυπο στη γενεακή σύνδεση. Επομένως, δεν μπορούν να διεξαχθούν ως μεμονωμένες 
εκδηλώσεις ή βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες. 

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ, ΣΚΟΠΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Οι γενιές, είτε οι νέες είτε οι μεγαλύτερες, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και τη δική τους 
ιδιαίτερη σχέση με τις αθλητικές δραστηριότητες. Η κάθε μια από αυτές εξετάζεται σε αυτήν την 
έρευνα. Αυτές οι σχέσεις και τα κοινά τους σημεία είναι που πρέπει να προσδιοριστούν. Για τον 
σκοπό αυτό, θα προταθούν αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των γενεών και θα διαμορφωθούν 
πρακτικές. Το πολιτιστικό υπόβαθρο (αθλητική παράδοση και στάση απέναντι στον σωματικό 
πολιτισμό σε μεμονωμένες χώρες της ΕΕ) θα ληφθεί υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
αυτής της έρευνας. 
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ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ  
Η έρευνα μέτρησης στόχευε σε νεότερους και μεγαλύτερους ερωτηθέντες, αντίστοιχα από 12 έως 25 
ετών, και από 65 έως 84 ετών, με την προθυμία αυτών των ηλικιακών ομάδων να συμμετάσχουν σε 
διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες και τύπους (φορμάτς) εντός των οικογενειών και των 
κοινοτήτων (ζώνες επαφής). Η προθυμία τους διερευνήθηκε υπό τα εξής πρίσματα:  
 

(1) Αντιλήψεις των γενεών και παροχή οργανωμένων διαγενεακών αθλητικών πρακτικών καθώς 
και η εξέλιξη του σωματικού πολιτισμού στις χώρες των εταίρων. 

(2) Αλληλεπίδραση διαφορετικών παραγόντων που επηρεάζουν νεότερες ή / και παλαιότερες 
γενεές διαφορετικής ηλικίας και τη σχέση τους με αθλητικές δραστηριότητες· καθώς και την 
εκκίνηση, διακοπή ή επανεκκίνηση αθλητικών δραστηριοτήτων (προτεραιότητες των 
γονέων, κοινωνικό-επαγγελματική κατηγορία γονέων, κοινωνική τάξη, κοινωνική 
αναγνώριση, επιθυμία εκτέλεσης, επιθυμία συμμετοχής, προσωπική ανάπτυξη, πρότυπα 
συμπεριφοράς, κρίσιμα γεγονότα, μετάβαση από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια 
κοινωνικοποίηση, αγώνας ενάντια στην κοινωνική ταυτότητα που επιβάλλεται στους 
ηλικιωμένους, ζητήματα υγείας, σχέσεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής, 
φόβος για απώλεια αυτονομίας) · 

(3) Προτιμώμενες αθλητικές δραστηριότητες νεότερων και παλαιότερων γενεών, που ανήκουν 
σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες·  

(4) Τα κίνητρα των νεότερων και των παλαιότερων γενεών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων για 
τακτική συνάντηση στον τομέα των διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων·   

(5) Στρατηγικές για την (επαν)δημιουργία μιας σταθερής επαφής εντός των οικογενειών, μέσω 
της υποστήριξης των διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων. 

(6) Οι νεότερες και οι παλαιότερες γενιές αξιοποιούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, 
οικοδομώντας και διατηρώντας τις διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες και τις διάφορες 
μορφές τους (φορμάτς) 

 

ΣΚΟΠΟΙ 
Σύμφωνα με όσα έχουν ειπωθεί παραπάνω, αυτή η συγκεντρωτική έκθεση της ΕΕ προσεγγίζει ως επί 
το πλείστον τα ακόλουθα θέματα ως σκοπούς της: 
 

αθλητισμός σε χώρες-εταίρους, 
στάσεις απέναντι στον σωματικό πολιτισμό και την εξέλιξή του ανά τους αιώνες,  
σχέση των νεότερων γενεών με τα αθλήματα, 
σχέση παλαιότερων γενεών με τα αθλήματα, 
υφιστάμενες καλές πρακτικές των διαγενεακών αθλημάτων, 
δυνατότητες ανάπτυξης μορφών και περιεχομένων διαγενεακών αθλητικών   
δραστηριοτήτων                                                    

 

ΣΤΟΧΟΙ 
Αυτή η έρευνα έχει τους παρακάτω στόχους: 
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- Να εξετάσει την εξέλιξη των στάσεων απέναντι στον σωματικό πολιτισμό και τις αθλητικές 
παραδόσεις στις χώρες των εταίρων του έργου, 

- Να εξετάσει τη σημερινή αντίληψη και την παροχή αθλητικών / διαγενεακών αθλητικών 
πρακτικών στις χώρες των εταίρων του έργου, 

- Να εξετάσει τη συμμετοχή των νεότερων και των παλαιότερων γενεών σε αθλητικές 
δραστηριότητες / αθλήματα και τη σχέση τους με τα αθλήματα, 

- Να ερευνήσει τα κίνητρα των ηλικιωμένων και των νεότερων ανθρώπων να συμμετάσχουν 
σε αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των γενεών, 

- Να προσδιορίσει τις αθλητικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως 
έδαφος για τη δημιουργία διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων σε οικογένειες και άλλες 
κοινότητες σύμφωνα με τις επικρατούσες προτιμήσεις των μεμονωμένων γενεών, 

- Να αποδείξει τις υπάρχουσες καλές πρακτικές των διαγενεακών αθλημάτων στις χώρες των 
εταίρων του έργου, 

- Να τεθούν τα θεμέλια / στρατηγικές για την ανάπτυξη των μορφών (φορμάτς) και των 
περιεχομένων των διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων / αθλημάτων ως υποστήριξη 
της διαγενεακής σύνδεσης εντός των οικογενειών ή άλλων κοινοτήτων που καλύπτουν τις 
ανάγκες των νεότερων και των παλαιότερων γενεών, 

- Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το ρόλο και τη σημασία του διαγενεακού αθλητισμού που 
επιτρέπει στις γενιές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία της ζωής τους.  

 
 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Από τα αποτελέσματα που ελήφθησαν σε αυτήν την μελέτη, οι πάροχοι αθλητικών δραστηριοτήτων, 
κατά κύριο λόγο, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν εννοιολογικά τις διαγενεακές αθλητικές 
δραστηριότητες που παρέχουν, λαμβάνοντας υπόψη τις συμπληρωματικές ικανότητες των γενεών, 
τις ίδιες τις δραστηριότητες, αλλά και τον κοινωνικό ρόλο που επιτελούν, δημιουργώντας δεσμούς 
μεταξύ των γενεών. Επιπλέον, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα κατά την 
οργάνωση διαγενεακών δραστηριοτήτων, κατά την επιλογή και δόμηση δραστηριοτήτων του 
προγράμματος, και κατά την ευαισθητοποίηση σχετικά με την διαγενεακή αποστολή των ίδιων αλλά 
και την αποστολή τέτοιων προγραμμάτων εν γένει. 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
Πραγματοποιήθηκαν αρκετά βήματα στο δρόμο προς αυτήν την Ποσοτική Έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Έρευνας Μέτρησης. Μερικά από αυτά έγιναν εκ των προτέρων, εν μέρει για λογαριασμό της 
συνεργασίας, από τη σλοβενική U3A (επαγωγική έρευνα της βιβλιογραφίας). Το ερευνητικό 
ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε, διαμορώθηκε και δοκιμάστηκε από τη σλοβένικη U3A. Συλλέχθηκαν 
δεδομένα από προκαθορισμένες ομάδες συμμετεχόντων για τη μέτρηση στάσεων και 
συμπεριφορών του πληθυσμού. Το εφαρμοσμένο Ερωτηματολόγιο Έρευνας Μέτρησης ήταν κυρίως 
ποσοτικό, αλλά χρησιμοποιήθηκαν και ποιοτικές μέθοδοι. Όταν η έρευνα διεξήχθη πρόσωπο με 
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πρόσωπο ή ατομικά στο Zoom, ορισμένοι ερευνητές επέλεξαν να βρίσκονται σε διάλογο με τους 
ερωτηθέντες, κάνοντας υπό-ερωτήσεις. Στο τέλος του Ερωτηματολογίου Έρευνας υπήρχαν δύο 
επιπλέον ερωτήσεις για να συζητηθούν με τους συμμετέχοντες όσο το δυνατόν πιο εκτενώς. Η 
Έρευνα Μέτρησης πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα προσεκτικά επιλεγμένων ερωτηθέντων. Κατά 
την πραγματοποίηση της Έρευνας Μέτρησης, οι ερευνητές έλαβαν μέτρα για να διασφαλίσουν τα 
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και το απόρρητο της έρευνας,  όπως όριζαν οι 
κατευθυντήριες γραμμές για τους ερευνητές που παρείχε η σλοβενική U3A. 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν ως επί των πλείστων σε μία, ή τελικά, σε δύο συνεδρίες που 
προγραμματίστηκαν ξεχωριστά στο Zoom με κάθε συμμετέχοντα, ή με την Έρευνα να αποστέλλεται 
στη γραπτή φόρμα στους συμμετέχοντες, εάν καταλάβαιναν Αγγλικά. Στην Ιταλία και τη Σλοβενία τα 
δεδομένα συλλέχθηκαν επίσης μέσω τηλεφώνου, e-mail και κατ' εξαίρεση πρόσωπο με πρόσωπο, 
τηρώντας την απαιτούμενη κοινωνική απόσταση καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα κατά του COVID. Η 
εκτιμώμενη διάρκεια ήταν 90 λεπτά σε μία ή δύο συνεδρίες διάρκειας 45 λεπτών η καθεμία, ανάλογα 
με τη διάρκεια συγκέντρωσης του εκάστοτε συμμετέχοντα. Οι ερωτήσεις της Έρευνας Μέτρησης 
μεταφράστηκαν στην ελληνική, την ιταλική και τη βουλγαρική γλώσσα. Εναλλακτικά, εάν μπορούσαν 
να τηρηθούν οι κοινωνικές αποστάσεις και τα άλλα μέτρα ασφάλειας κατά του COVID, 
διασφαλίστηκε χρόνος φυσικής παρουσίας ώστε οι ερευνητές να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις 
με φυσική παρουσία. 
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Σε αυτήν την έρευνα, υπάρχουν 8 υποθέσεις που οδηγούν σε 4 ερευνητικά ερωτήματα. 
Οι υποθέσεις παρουσιάζονται σε σχέση με τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

 
Υπόθεση 1 
Στις περισσότερες χώρες τα αθλήματα θεωρούνται πρωτίστως ως αθλητικές δραστηριότητες 
και πολύ λιγότερο ως μάθηση για τις γενεές και ως διατήρηση των μεταξύ τους δεσμών.  
Υπόθεση 2 
Στις περισσότερες χώρες, οι διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες θεωρούνται αδύνατες 
λόγω του χάσματος στις ικανότητες και τις προτιμήσεις μεταξύ των διαφορετικών γενεών.  
Υπόθεση 3 
Οι νεότερες και οι παλαιότερες γενιές έχουν επηρεαστεί κυρίως από μια αλληλεπίδραση 
διαφορετικών παραγόντων, οι οποίοι καθορίζουν τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό κατά 
τη διάρκεια της ζωής τους.  

 Υπόθεση 4 
Οι νεότερες και οι παλαιότερες γενιές έχουν ψυχοκοινωνικές ανάγκες που τους παρακινούν 
να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. 
Υπόθεση 5  
Ορισμένες από τις προτιμώμενες αθλητικές δραστηριότητες νεότερων και παλαιότερων 
γενεών αλληλεπικαλύπτονται. 
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Υπόθεση 6 
Δεν παρέχονται αρκετές ευκαιρίες για διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες στις χώρες των 
εταίρων.  
Υπόθεση 7 
Οι νέες διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζονται στις ήδη 
υπάρχουσες παροχές, στις αθλητικές προτιμήσεις των γενεών που αλληλεπικαλύπτονται, 
καθώς και στο υπάρχον περιβάλλον και τις υπάρχουσες ζώνες επαφής. 
Υπόθεση 8 
Οι νέες διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να ισχυροποιήσουν τους 
γενεαλογικούς δεσμούς και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό.  

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Αυτή η έρευνα βασίζεται σε τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα: 
(1) Με ποιο τρόπο γίνονται κατανοητές οι γενεές και οι αθλητικές δραστηριότητες στις χώρες των 
εταίρων, και πως ικανοποιούνται οι ανάγκες τους;  
(2) Σε ποια αθλήματα συμμετέχουν οι νεότερες και σε ποια οι παλαιότερες γενεές και γιατί; Ποιος / 
τι έχει επηρεάσει την επιλογή των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα ζωής τους; 
(3) Ποια είναι τα κίνητρα των νεότερων και των παλαιότερων γενεών διαφορετικών ηλικιακών 
ομάδων να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες; 
(4) Ποιες αθλητικές δραστηριότητες και μορφές διαγενεακής μάθησης μπορούν να φέρουν και να 
διατηρήσουν κοντά τις νεότερες και τις παλαιότερες γενεές διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στο 
πλαίσιο της οικογένειας; 
  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
Ο αθλητισμός υπάρχει στις χώρες όλων των εταίρων, αλλά υπάρχουν επίσης και σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των χωρών, οι οποίες βασίζονται στις παραδόσεις του παρελθόντος αλλά και τις 
σύγχρονες πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεων. Οι πολιτικές και οι αθλητικές στρατηγικές σε κάθε 
μεμονωμένη χώρα βασίζονται τόσο στα εθνικά νομικά έγγραφα όσο και στα νομικά έγγραφα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στην Ουγγαρία, τα αθλήματα αντιμετωπίζονται ως εθνικός στρατηγικός τομέας από το 2010. Οι 
κυβερνήσεις αφιερώνουν πολιτική και οικονομική στήριξη κυρίως για την ελίτ των αθλημάτων, χωρίς 
να επιδρούν σημαντικά στα ποσοστά σωματικής δραστηριότητας των Ούγγρων πολιτών γενικότερα. 
Υπάρχει έλλειψη δημόσιων πρωτοβουλιών σχετικά με τη συμμετοχή ηλικιωμένων άνω των 65 ετών 
σε σωματικές δραστηριότητες. Η προώθηση των διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων έχει 
παραμεληθεί ως πεδίο παρέμβασης. 
 



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

11 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, τα αθλήματα έχουν υιοθετηθεί ευρέως από την κυρίαρχη 
ελληνική κουλτούρα, προσελκύοντας χιλιάδες άτομα με ενθουσιασμό τόσο σε ατομικά όσο και σε 
ομαδικά αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όμως, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, έχουν περιορισμένες δυνατότητες συμμετοχής σε 
οργανωμένα αθλήματα, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλους τομείς που τους αφορούν, όπως η 
εκπαίδευση ηλικιωμένων, το σύστημα εργασίας και πρόνοιας και άλλα. Τα στερεότυπα για τους 
ηλικιωμένους είναι αποθαρρυντικά για όσους θα ήθελαν τελικά να συμμετάσχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες. 
 
Όπως η Ελλάδα, έτσι και η Βουλγαρία, και σε κάποιο βαθμό η Σλοβενία και η Ιταλία, είναι κυρίως 
χώρες αφιερωμένες στο ποδόσφαιρο, αν και η ιστορία του αθλητισμού σε αυτές τις χώρες διαφέρει. 

 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΙ  ΠΑΡΟΥΣΕΣ 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  
 
Η εξέλιξη στις στάσεις απέναντι στον σωματικό πολιτισμό λαμβάνει χώρα, σε τουλάχιστον μερικές 
από τις χώρες των εταίρων, εδώ και αιώνες. Σε μερικές από αυτές, τα οργανωμένα αθλήματα 
εμφανίστηκαν τον Μεσαίωνα (Βουλγαρία, Σλοβενία). Αυτές οι πρώτες εξελίξεις φαίνεται να 
επηρεάζουν ακόμη και σήμερα την επιλογή των αθλημάτων και τις γενικές αντιλήψεις για τον 
αθλητισμό σε αυτές τις χώρες της ΕΕ. Στις σύγχρονες κοινωνίες της ΕΕ, ο αθλητισμός ρυθμίζεται τόσο 
από εθνικά έγγραφα και στρατηγικές όσο και υπό τον αντίκτυπο των εγγράφων της ΕΕ. Αυτά τα 
έγγραφα αντικατοπτρίζουν τη θέση του αθλητισμού στη χώρα ή μια επιθυμητή κατάσταση για το 
μέλλον.  
 
 
Ουγγαρία 
Το όραμα που διατυπώθηκε στην 21η Εθνική Αθλητική Στρατηγική το 2007, στοχεύει να κάνει την 
Ουγγαρία όχι μόνο ένα «Έθνος Αθλημάτων», αλλά και ένα «Αθλητικό Έθνος». Σύμφωνα με αυτό, 
«Όλοι οι άνθρωποι θα έχουν το δικαίωμα στον αθλητισμό, και αυτό το δικαίωμα θα είναι εγγυημένο 
από το κράτος, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ανταγωνιστικό άθλημα ή για αναψυχή, για 
φοιτητές και πανεπιστημιακά αθλήματα,  για αθλητισμό που απευθύνεται σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες ή  για διατήρηση της υγείας». Παρόλα αυτά, μόνο το 12% του ουγγρικού πληθυσμού φτάνει 
σε επαρκές επίπεδο σωματικής άσκησης. Μέχρι σήμερα, η Ουγγαρία έχει παραμείνει ένα έθνος που 
εστιάζει στην αθλητική ελίτ. 
 
Ελλάδα 
Ο αθλητισμός ξεκίνησε με παιχνίδια για να χαλαρώσουν οι κάτοικοι μετά από τη σκληρή δουλειά. Η 
αθλητική παράδοση στην Ελλάδα είναι μακρά και μια από τις αρχαιότερες στον κόσμο καθώς 
χρονολογείται από το 776 π.Χ., όταν οι πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες καταγράφηκαν στην Ολυμπία. 
Αναμνήσεις από την αρχαία ελληνική παράδοση στον αθλητισμό ενσωματώνονται στα ερείπια της 
Ολυμπίας και άλλων αρχαίων πόλεων, καθώς και σε πολλά έργα τέχνης, όπως οι μινωικές-
μυκηναϊκές τοιχογραφίες (από το 1500 π.Χ.) και τα ομηρικά εδάφη της Ιλιάδας. Παρά το γεγονός ότι 
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τα δημόσια παιχνίδια σχετίζονται με προσωπικότητες που ανήκουν στην πολιτική και κοινωνική ελίτ 
αυτής της εποχής, τα παιχνίδια ήταν ανοιχτά σε όλους τους ελεύθερους Έλληνες πολίτες. Στη 
σύγχρονη εποχή, η Ελλάδα ανέκτησε το ρόλο της ως αθλητική χώρα φιλοξενώντας τους διεθνείς 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. 
 
Ιταλία 
Η Ιταλία έχει μια μακρά παράδοση στα οργανωμένα αθλήματα που διοργανώθηκαν ήδη πριν από τις 
5 Οκτωβρίου του 1861, όταν ο Giuseppe Garibaldi συγκέντρωσε διαφορετικές εθνικές οντότητες 
Γαλλικών, Πολωνικών, Γερμανικών, και άλλων εθνικοτήτων. Φυσικά, στα ρωμαϊκά χρόνια υπήρχαν 
παιχνίδια, ένα είδος δραστηριότητας ελεύθερου χρόνου για τους εργαζόμενους. Τα οργανωμένα 
αθλήματα ξεκίνησαν κατά τον φασισμό, όταν δημιουργήθηκαν οι CONI, ο ONB (Εθνικός Οργανισμός 
Balilla) και ο OND (Εθνικός Οργανισμός Dopolavoro). Η CONI εγγυάται σε αθλητικούς φορείς 
καθημερινή οργανωτική, οικονομική, και τεχνική υποστήριξη. Επιπλέον, προσφέρει διοικητική 
υποστήριξη σε αθλητικούς φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία και η ανάπτυξη 
ολόκληρου του ιταλικού αθλητικού συστήματος. 
Η πρακτική του αθλητισμού στην Ιταλία αυξήθηκε σταδιακά με την πάροδο των ετών μεταβάλλοντας 
τα χαρακτηριστικά της. Το 2019, υπήρχαν 21 εκατομμύρια Ιταλοί («μόνιμοι» ασκούμενοι και 
«περιστασιακοί») που ασκούσαν αθλητισμό, εκ των οποίων το 40% ήταν γυναίκες. Ο αριθμός των 
ατόμων που κάνουν καθιστική ζωή έχει μειωθεί από 38,1% σε 35,9%. 
 
Σλοβενία 
Στο σημερινό έδαφος της Σλοβενίας τα αθλήματα έχουν μακρά παράδοση. Τον 19ο αιώνα 
οργανώθηκαν για πρώτη φορά εντός συλλόγων, με βάση αθλητικές δραστηριότητες γνωστές ήδη 
στον Μεσαίωνα, δηλαδή το παιχνίδι με μπολ, την σκοποβολή, την παιδαγωγική ιππασία, την 
ξιφασκία κ.λπ., και επίσης με βάση κάποιες νέες δραστηριότητες. Τον 19ο αιώνα, αθλητικές 
οργανώσεις / κινήματα υιοθέτησαν δεξιούς-καθολικούς και αριστερούς-πολιτικούς 
προσανατολισμούς και εξελίχθηκαν σε έναν τρόπο ζωής που ασκεί τις αρχές της αλληλεγγύης και της 
ισότητας (Orli και Sokoli). Στο πλαίσιο του Αύστρο-Σλοβένικου και του Ιταλό-Σλοβένικου δυϊσμού, 
γεννήθηκε η σύγχρονη σλοβενική φυσική κουλτούρα: γυμναστική, ορειβασία, ποδηλασία, μάχη – 
ενώ οι αθλητές έπαιζαν επίσης πολιτικό ρόλο. Σήμερα τα σπορ είναι πολύ δημοφιλή στη Σλοβενία 
και ασκούνται μαζικά. Όπως οι Ούγγροι, οι Σλοβένοι θεωρούν τον ελίτ αθλητισμό ως μια 
εξιδανικευμένη εικόνα της κοινωνίας και είναι για αυτούς ένα ζήτημα περηφάνιας. 
 
Βουλγαρία 
Στη Βουλγαρία, τα αθλήματα έχουν μακρά παράδοση που ξεκίνησε τον Μεσαίωνα. Οι Βούλγαροι, 
όπως οι Σλοβένοι και οι Ούγγροι, εξασκούσαν την ιππασία στο Μεσαίωνα. Σήμερα, μεταξύ των 
ανταγωνιστικών αθλημάτων, είναι άριστοι στην άρση βαρών, την ρυθμική, την αθλητική γυμναστική 
κ.λπ. 
Τα αθλήματα στη Βουλγαρία είναι αρκετά δημοφιλή για τη νεότερη γενιά. Κάποτε ήταν μέρος της 
βουλγαρικής κουλτούρας και οι Βούλγαροι γενικά τείνουν να αγαπούν τον αθλητισμό, ειδικά το 
ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το τένις κ.α.. Δυστυχώς, για τη γενιά άνω των 30 ετών, η άσκηση 
αθλημάτων δεν είναι τόσο δημοφιλής, καθώς αυτοί αποτελούν το κύριο εργατικό δυναμικό της 
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χώρας και συνήθως οι άνθρωποι σε αυτήν την ηλικία δεν είναι τόσο ενεργοί σωματικά. Αυτή η τάση 
ισχύει ιδιαίτερα για τις παλαιότερες γενεές - άτομα άνω των 65 ετών. 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
 
Ουγγαρία 
Σύμφωνα με τον νόμο Ι του 2004 για τον αθλητισμό, οι πολίτες της Ουγγαρίας έχουν συνταγματικό 
δικαίωμα να διατηρούν την καλύτερη σωματική και πνευματική υγεία. Η συμμετοχή στον αθλητισμό 
και τη σωματική δραστηριότητα είναι σημαντικά μέσα προστασίας της υγείας (πρόληψη και 
αναψυχή) και ένας κοινωνικά χρήσιμος τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. 
 
Ελλάδα  
Το έργο Funmilies στοχεύει στην αντιμετώπιση των προαναφερθεισών προκλήσεων και στην 
ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα, ιδίως υποστηρίζοντας 
την εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα που βελτιώνει 
την υγεία και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη σωματική δραστηριότητα, με 
βάση την πρόσκληση Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου - Υγιής 
γήρανση σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής (2012 / C 396/02), καθώς και για την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης στον αθλητισμό μιας συνήθως αποκλεισμένης ομάδας, εκείνης των ατόμων άνω των 65 
ετών, μέσω της προώθησης της διαγενεακής συνεργασίας . 
 
Ιταλία 
Με τον συνταγματικό νόμο αριθ. 3, στις 18 Οκτωβρίου 2001, το αθλητικό σύστημα έγινε μέρος του 
ιταλικού συνταγματικού συστήματος. Επιπλέον, ο αθλητισμός προστατεύθηκε επίσης από τα άρθρα 
2 και 18 του Συντάγματος ως «αθλητική πρακτική» και απαραβίαστο ανθρώπινο δικαίωμα, και ως 
«αθλητικός συνεταιρισμός», κατανοητός ως ελεύθερη και εθελοντική ένωση πολλών ατόμων που 
σκοπεύουν να ασκήσουν αθλητικές δραστηριότητες από κοινού, με έναν οργανωμένο και βασικά 
σταθερό τρόπο. 
Στην Ιταλία, οι νόμοι για τον αθλητισμό έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση της εκπαίδευσης που 
απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες φοιτητές. Το 1946 διοργανώθηκε το πρώτο εθνικό συνέδριο στη 
Ρώμη για τη φυσική αγωγή - το 1950 εκδόθηκε μια υπουργική εγκύκλιος από τον υπουργό Gonnella, 
η οποία αντιπροσωπεύει την επίσημη είσοδο της φυσικής αγωγής στα σχολεία. 
-   Το 1951 έγινε δεκτό να ασχολούνται οι γυναίκες φοιτήτριες με τον αθλητισμό στα σχολεία. 
-   Το 1958 πραγματοποιήθηκε η νομοθετική μεταρρύθμιση του Aldo Moro. 
- Το 1974 εκδόθηκαν διατάγματα που ενέκριναν επισήμως την δημιουργία αθλητικών 
δραστηριοτήτων για μαθητές. 
- Το 1975, οι Αγώνες Νεολαίας εισήχθησαν στα σχολεία. 
 
Ως Συνομοσπονδία Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών και Συνδεδεμένων Αθλητικών Κλάδων, το 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano ή το CONI είναι ο κυβερνητικός φορέας του αθλητισμού στην 
Ιταλία. Συντονίζει, καθοδηγεί και ελέγχει ολόκληρο το αθλητικό κίνημα. 
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Σλοβενία 
Επί του παρόντος, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας ο αθλητισμός και η εκπαίδευση σε αυτόν 
ρυθμίζονται από την Εθνική Στρατηγική Αθλητισμού. Τα ελίτ αθλήματα έχουν γίνει πολύ δημοφιλή 
ως μια εξιδανικευμένη εικόνα της κοινωνίας, αλλά επίσης πολλοί άνθρωποι αθλούνται σε 
καθημερινή βάση, και ειδικά σε πολλές διαγενεακές εκδηλώσεις που οργανώνονται από ΜΚΟ. 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Αριθμός και φύλο των ερωτηθέντων στις ομάδες κάτω των 25 και άνω των 65 ετών 
 

 
 
Ο συνολικός αριθμός των 115 συνεντεύξεων (100%) πραγματοποιήθηκαν από τις οργανώσεις των 
πέντε εταίρων του έργου που βρίσκονται σε πέντε χώρες (HU, GR, IT, Sl, BG). Από τις συνεντεύξεις 
αυτές:  
 
73 ερωτηθέντες (63,5%) ήταν γυναίκες και 
42 ερωτηθέντες (36,5%) ήταν άντρες.  
 
Στην ομάδα -25 
 
Το 64% ήταν γυναίκες και 
Το 36% ήταν άνδρες. 
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ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΕΣ ΘΥΛΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

15 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

Στην ομάδα 65+  
 
Το 62,5% ήταν γυναίκες και 
Το 37,5% ήταν άνδρες. 
 

Και στις δύο ηλικιακές ομάδες, οι γυναίκες συνεντευξιαζόμενες ήταν περισσότερες, όπως και 
αναμενόταν. Οι γυναίκες έχουν συνήθως λιγότερο αμυντική συμπεριφορά  από τους άνδρες 
και γενικά ανησυχούν λιγότερο για τις ικανότητές τους. Επιπλέον, μέχρι την ηλικία των 65 
ετών, ο αριθμός ανδρών και γυναικών είναι σε μεγάλο βαθμό ίσος, ενώ μετά την ηλικία των 
65, το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών γίνεται βαθύτερο και σε γενικές γραμμές 
υπάρχουν περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες. 

  
Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο – Ολοκληρωμένες Σπουδές  
 

 
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25  
 
62,5% εγγράφηκαν σε πανεπιστημιακές σπουδές ή τις ολοκλήρωσαν. 
Στην Ουγγαρία και την Ελλάδα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων και περίπου το 90% του συνολικού 
αριθμού των νέων ερωτηθέντων ήταν εκπαιδευμένοι στο πανεπιστήμιο, ενώ στην Ιταλία το ποσοστό 
των νεαρών ερωτηθέντων με πανεπιστημιακή εκπαίδευση ήταν μόνο 36% και στη Βουλγαρία ανήλθε 
σε έως 54,5%. 
 
Το ποσοστό των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν 22,5%.   
Το μερίδιο των μαθητών του δημοτικού ήταν 9% από τον συνολικό αριθμό των ερωτηθέντων σε 
αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Η πλειοψηφία των μαθητών δημοτικού σχολείου πήραν συνέντευξη στη 
Βουλγαρία. 
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Σε σύγκριση με την ηλικιακή ομάδα των νέων  
Η ηλικιακή ομάδα 65+  παρουσίασαν τα ακόλουθα ποσοστά και αριθμούς:  
Πανεπιστημιακές σπουδές ολοκληρώθηκαν από το 48% των ερωτηθέντων. Στη Σλοβενία, το ποσοστό 
ήταν το υψηλότερο (81,8%), ενώ το βουλγαρικό ποσοστό ήταν 30% των ερωτηθέντων. 
Μεταπτυχιακές σπουδές: 16,5%    
Σχολείο γενικής εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 16,5%   
Δημοτικό σχολείο: 14,6%. Το 40% του συνολικού αριθμού των ηλικιωμένων ερωτηθέντων ήταν από 
την Ελλάδα και το 30% από τη Βουλγαρία. 
Επαγγελματική σχολή: 4,2%  
 

Υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσοστού των νέων και των ηλικιωμένων ερωτηθέντων με 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση – 62,5% και 48% αντίστοιχα – μια  διαφορά που αναμενόταν για 
αρκετούς λόγους. Πρώτον, οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών είναι τυπικά λιγότερο 
μορφωμένοι από τους νεότερους σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Ο δεύτερος λόγος 
είναι ότι οι νεότεροι βρισκόντουσαν ως επί  πλείστον σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία τυπικής 
εκπαίδευσης, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε με τους ηλικιωμένους ερωτηθέντες.  

 
Επάγγελμα/Εργασία/Εργασιακή Κατάσταση

 
 
Για κάθε ηλικιακή ομάδα, και με βάση την εκάστοτε εργασιακή κατάσταση, συνδέονται διαφορετικοί 
κοινωνικοί ρόλοι.  
 
στην ηλικιακή ομάδα -25 τα ποσοστά ήταν:  
 
Φοιτητές πανεπιστημίου: 34,3%. Ο υψηλότερος αριθμός φοιτητών πανεπιστημίου ήταν στην 
Ουγγαρία (70%) και ο χαμηλότερος στην Ελλάδα (4,8%).     
Εργαζόμενοι: 32,8%. Το υψηλότερο ποσοστό ήταν στην Ουγγαρία (50%) και το χαμηλότερο στη 
Βουλγαρία (18,2%)     
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Άνεργοι: 20,9%. Δεν υπήρχαν άνεργοι ερωτηθέντες στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Το υψηλότερο 
ποσοστό νέων ανέργων ερωτηθέντων καταγράφηκε στη Βουλγαρία (36,4%).  
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 7,5%    
Παιδί: 3%       

    
Ενώ στην ομάδα 65+  τα ποσοστά ήταν:  
Συνταξιούχοι: 68,8%. Το υψηλότερο ποσοστό των συνταξιούχων ήταν στη Σλοβενία (90,9%) και 
ακολούθησε η Βουλγαρία (80%), η Ιταλία (71,5%) και η Ουγγαρία (60%). Το χαμηλότερο μερίδιο ήταν 
στην Ελλάδα (40%).   
Εργαζόμενοι: 20,8%      
Μεταξύ εργασίας και συνταξιοδότησης: 8,3%    
Άνεργοι: 2,1%      
 

Συγκρίνοντας τις δύο ηλικιακές ομάδες, μόνο νέοι ήταν μαθητές εγγεγραμμένοι σε επίσημα 
εκπαιδευτικά προγράμματα ενώ μόνο ηλικιωμένοι είχαν συνταξιοδοτηθεί (68,8%), με έναν 
μοναδικό ερωτώμενο από την ομάδα των ηλικιωμένων να βρίσκεται στην δυναμική περίοδο 
μεταξύ εργασίας και συνταξιοδότησης. Αναμένεται ότι στο μέλλον η κατάσταση αυτή θα 
είναι συχνότερη, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα ενθάρρυνσης της απασχόλησης για όσους 
είναι άνω των 65 ετών και εργάζονται. Το μερίδιο των νεότερων ατόμων που εργάζονταν 
ήταν 32,8%, υψηλότερο από το μερίδιο των εργαζόμενων ηλικιωμένων (20,8%), όπως και 
αναμενόταν. Οι νεότεροι ερωτηθέντες, όντας μαθητές, βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση 
με τους ηλικιωμένους συνταξιούχος. Απελευθερωμένοι από περιορισμούς λόγω των 
πολυάριθμων κοινωνικών τους ρόλων, και οι δύο ομάδες μπορούν να συμμετέχουν 
ευκολότερα σε διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες.  
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Οικογενειακή κατάσταση 
 

 
 
Σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση, τα δεδομένα ανά ηλικιακή ομάδα έχουν ως εξής:  
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25 
  
Ελεύθεροι: 79,1%      
Δεσμευμένοι: 14,9%      
Άλλο: 4,8%      
Παντρεμένοι: 1,5%      
 
Στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Παντρεμένοι: 62,6%      
Χήροι: 14,6%      
Ελεύθεροι: 8,3%      
Δεσμευμένοι: 6,2%      
Σε διάσταση: 6,2%      
Διαζευγμένοι: 2,1%      
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25, το 53% ήταν ελεύθεροι και το 14,9% ήταν δεσμευμένοι. Στην Ελλάδα και 
τη Σλοβενία το 100% των νέων ερωτηθέντων ήταν άγαμοι. Στην ηλικιακή ομάδα 65+, το 62,6% ήταν 
παντρεμένοι. Το 14,6% των ηλικιωμένων ερωτηθέντων ήταν χήροι. 
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Η οικογενειακή κατάσταση μπορεί να συσχετιστεί με την διαθεσιμότητα των νεότερων και 
ηλικιωμένων ατόμων που πρόκειται να συναντηθούν σε διαγενεακές ζώνες επαφής. Οι 
νεότεροι, είτε είναι παντρεμένοι είτε σε σχέση, μπορεί να μην έχουν ανάγκη από περαιτέρω 
κοινωνικούς δεσμούς. Η κατάσταση σε άτομα μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδα, ειδικά για τις 
γυναίκες, μπορεί να είναι διαφορετική. Οι γυναίκες χρειάζονται να διευρύνουν τους 
ορίζοντές τους, ενώ οι σύζυγοι και οι σύντροφοί τους στηρίζονται στη συναισθηματική τους 
υποστήριξη και παραμελούν την κοινωνική τους ζωή και τους διαγενεακούς τους δεσμούς. 
 

Με ποιόν συζούν οι ερωτηθέντες κατά την τρέχουσα περίοδο;  
 

 
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Οικογένεια: 44,8% 
Μητέρα: 22,4%    
Πατέρας: 16,4%      
Αδέλφια: 13,4%     
 
Στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Η πλειοψηφία ζούσε με τον/την σύζυγό τους (50%),      
Το 27% ζούσε μόνο του,       
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Το 4% μοιραζόταν την κατοικία του με τον/την σύντροφό του/της.     
  
"Άλλο" απάντησε το 12,6%. Μερικοί ανέφεραν τα ζώα τους, ένα εγγόνι, ένα παιδί. 

 
Σε όλες τις χώρες, οι νέοι ζούσαν κυρίως με την οικογένειά τους ενώ οι μεγαλύτεροι 
ερωτηθέντες ζούσαν κυρίως με τον σύζυγο ή τη σύζυγό τους. Στην μεγαλύτερη ηλικιακή 
ομάδα, το 27% ζούσε μόνο του. Μερικοί αναφέρθηκαν στα κατοικίδια τους. Επομένως, οι 
διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να προωθηθούν με γνώμονα τα οφέλη 
εκείνων των ερωτηθέντων που αντιπροσωπεύουν τους τυπικούς εκπροσώπους τον ομάδων 
τους. 

 
Σε ποιο μέρος κατοικούν οι ερωτηθέντες κατά την τρέχουσα περίοδο;  
 

 
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25 ζουν σε 
 
μια πόλη με περισσότερους από 100.000 κατοίκους: 37,5%  
μια μεγάλη πόλη με περισσότερους από 1 000 000 κατοίκους: 37,5%  
ένα χωριό: 9%        
σε έναν οικισμό με έως 10.000 κατοίκους: 9%    
μια κωμόπολη: 6%       
     
Στην ηλικιακή ομάδα 65+ ζουν σε  
 
μια πόλη με περισσότερους από 100.000 κατοίκους: 37,8% 
μια μεγάλη πόλη με περισσότερους από 1 000 000 κατοίκους: 23,1% 
μια κωμόπολη: 16,8%      
ένα χωριό: 14,7%       
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έναν οικισμό με έως 10.000 κατοίκους: 8,4%    
  

Οι νέοι ερωτηθέντες ζουν κατά κύριο λόγο είτε σε μια περιοχή με περισσότερους από 100.000 
κατοίκους (37,5%) – μέγεθος που την εντάσσει στην κατηγορία "πόλη" σύμφωνα με τα στατιστικά 
πρότυπα – είτε σε μεγάλες πόλεις με περισσότερους από 1.000.000 κατοίκους (37,5%). Το 
μεγαλύτερο ποσοστό τον ερωτηθέντων προέρχεται από την Ελλάδα (72%.) Το λιγότερο ποσοστό έχει 
καταγραφεί στην Ιταλία (9%). Τέλος, οι νέοι σπάνια ζουν σε κάποιο χωριό (9%).  

 
Στην ηλικιακή ομάδα 65+, Το 37,8% ζει σε μια πόλη με περισσότερους από 100.000 κατοίκους. Σε μια 
μεγάλη πόλη με περισσότερους από 1 000 000 κατοίκους ζουν το 23,1% του του συνόλου των 
ερωτηθέντων που ανήκουν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, και από τις πέντε χώρες της έρευνας. Στην 
Ελλάδα, το 90% των ερωτηθέντων 65+, ζουν σε μια μεγάλη πόλη με περισσότερους από 1.000.000 
κατοίκους. 
Σε ένα χωριό ζουν το 14,7% του συνόλου των ερωτηθέντων 65+ και από τις πέντε χώρες. 

 
Το ποσοστό των ερωτηθέντων και των δύο ηλικιακών ομάδων που διαβιούν σε χωριά και κωμοπόλεις 
δεν είναι μεγάλο, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η προώθηση των διαγενεακών δραστηριοτήτων δεν 
θα πρέπει να ξεκινήσει από τα μέρη αυτά. Παρά τα υποτιμητικά στερεότυπα, ένας μικρός αστικός 
οικισμός μπορεί να είναι περισσότερο ευαίσθητος και καταλληλότερος  για την έναρξη των πρώτων 
δραστηριοτήτων, ώστε να αποφέρουν πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα.  

 
Πως είναι το φυσικό περιβάλλον στου τόπους κατοικίας των ερωτηθέντων;   
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ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΟΡΕΙΝΟ 

ΔΑΣΙΚΟ 

ΠΕΔΙΝΟ 

ΛΟΦΩΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Λοφώδες: 40,5%     
Πεδινό: 36%      
Ορεινό: 16,5%    
Θάλασσα: 16,5%      
 
Στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Λοφώδες: 48,3%     
Πεδινό: 42%      
Δασικό: 27,3%     
Άλλο: 18,9% 
 
Οι ερωτηθέντες και των δύο ηλικιακών ομάδων ζουν συνήθως σε ένα λοφώδες και πεδινό τοπίο, στο 
οποίο υπάρχουν και δασικές εκτάσεις. Στην περίπτωση της Ιταλίας, το φυσικό περιβάλλον 
περιλαμβάνει επίσης θάλασσα και ακτές, αλλά περιέργως το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την επιλογή 
των αθλημάτων και των πιθανών διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων.  
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Αντιλήψεις για τον αθλητισμό  
 

 
 

4,20%

2,10%

6,30%

6,30%

6,30%

14,70%

4,20%

6,30%

8,40%

23,10%

16,80%

29,40%

18,90%

60,90%

56,70%

50,40%

1,50%

1,50%

3,00%

3,00%

3,00%

4,50%

7,50%

10,50%

10,50%

10,50%

12,00%

15,00%

21,00%

30,00%

31,50%

31,50%

36,00%

45,00%

60,00%

61,50%

ΑΛΛΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΘΕΑΜΑ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΙΣΟΤΗΤΑ 

ΕΠΩΔΥΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΙΝΗΣΗ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ 

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΚΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΩΣ

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Στην ηλικιακή ομάδα -25 ο αθλητισμός εκλαμβάνεται ως 
 
Υγιής δραστηριότητα: 85,5%     
Ευχαρίστηση: 61,5%      
Ψυχαγωγία – Δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου: 60%   
Κίνηση: 45%      
Διαγωνισμός: 36%     
Κοινοτική δραστηριότητα: 31,5%    
 
Ενώ στην ηλικιακή ομάδα 65+ Ο αθλητισμός θεωρείται ως 
 
Υγιής δραστηριότητα: 75,6%    
Κίνηση: 60,9%     
Ψυχαγωγία - Δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου: 56,7%  
Ευχαρίστηση: 50,4%     
Κοινοτική δραστηριότητα: 29,4%  
Παιχνίδι: 23,1%     
 
Πολλές απαντήσεις ήταν δυνατές. Οι ερωτηθέντες και των δύο ηλικιακών ομάδων ήταν της άποψης 
ότι τα αθλήματα είναι υγιή, η νεότερη ηλικιακή ομάδα κατά 85,5% και η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα 
κατά 75,6%. Το 100% των νέων Σλοβένων ερωτηθέντων ήταν αυτής της γνώμης, ενώ το ποσοστό ήταν 
λίγο χαμηλότερο (90,9%) στην άλλη ηλικιακή ομάδα των ερωτηθέντων. Στη Βουλγαρία, το 90,9% των 
νεότερων ερωτηθέντων συμφωνεί ότι ο αθλητισμός είναι υγιής δραστηριότητα, ενώ μόνο το 60% 
των ηλικιωμένων ερωτηθέντων από τη Βουλγαρία έχουν αυτήν τη γνώμη. Οι ηλικιωμένοι Ούγγροι 
και Σλοβένοι κατατάσσουν την υγεία υψηλότερα από όλους.  
 
Η ευχαρίστηση κατατάσσεται δεύτερη για τους νέους ερωτηθέντες (61,5%) και τέταρτη (50,4%) για 
τους ηλικιωμένους ερωτηθέντες. Η αντίληψη του αθλητισμού ως μια δραστηριότητα αναψυχής και 
ελεύθερου χρόνου κατατάσσεται στην τρίτη θέση και από τις δύο ομάδες. Στην μεγαλύτερη ηλικιακή 
ομάδα, η κίνηση κατατάσσεται δεύτερη, ενώ στη νεότερη ηλικιακή ομάδα κατατάσσεται μόλις 
τέταρτη. 
 
Για τους νεότερους ερωτηθέντες ο αθλητισμός είναι επίσης ανταγωνισμός, ενώ οι ηλικιωμένοι 
ερωτηθέντες δεν το πιστεύουν αυτό. Είναι επίσης κοινοτική δραστηριότητα· το ποσοστό νεότερων 
ερωτηθέντων που απαντά έτσι είναι 31,5%,, ενώ το ποσοστό των ηλικιωμένων ερωτηθέντων είναι 
29,4%. 
 

Οι νέοι και οι μεγαλύτεροι ερωτηθέντες αλληλεπικαλύπτονται στις εξής κατηγορίες:  
- Υγιής δραστηριότητα,  
- Κίνηση, 
- Ψυχαγωγία, Δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου, 
- Ευχαρίστηση, 
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- Κοινοτική δραστηριότητα. 
 

Ο αθλητισμός θεωρείται ως ανταγωνισμός κυρίως από νέους ερωτηθέντες, κάτι που είναι 
κατανοητό. 
Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι τα αθλήματα δεν θεωρούνται πηγή ισότητας και 
αλληλεγγύης.  
 
Οι απαντήσεις που σχετίζονται με τις αντιλήψεις για τον αθλητισμό είναι εξαιρετικά 
σημαντικές για την ανεύρεση αθλητικών δραστηριοτήτων που αλληλεπικαλύπτονται στις δύο 
ομάδες.  
 

Πώς γίνονται αντιληπτοί οι νέοι; Σημειώστε έως και πέντε απαντήσεις. 
 

 
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25 τα ποσοστά είχαν ως εξής: 
 
Πολλές τεχνολογικές γνώσεις: 61,5%    

12,60%

25,20%

10,50%

39,90%

42,00%

23,10%

12,60%

27,30%

25,20%

44,10%

69,30%

4,50%

6,00%

9,00%

16,50%

21,00%

25,50%

25,50%

25,50%

27,00%

36,00%

61,50%

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

ΟΜΟΡΦΟΙ 

AΛΛΟ

ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

KATA ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΠO 
ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ 

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ …

ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 

ΔΙΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥΣ 

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Ψυχολογικά ευάλωτοι: 36%     
Δίνουν μεγάλη σημασία στο σώμα και την επίδοση τους: 27%  
Με σωματική δύναμη: 25,5%     
Μια χαμένη γενιά λόγω κοινωνικών, υγειονομικών, οικονομικών και πολιτικών περιστάσεων: 25,5% 
Άνεργοι: 25,5% 
 
Στην ηλικιακή ομάδα 65+ τα ποσοστά ήταν: 
 
Πολλές τεχνολογικές γνώσεις: 69,3%    
Ψυχολογικά ευάλωτοι: 44,1%      
Κατά κύριο λόγο περισσότερο μορφωμένοι από την παλαιότερη γενιά: 42%   
Με μεγάλη αυτοπεποίθηση: 39,9%      
Με σωματική δύναμη: 27,3%      
Όμορφοι: 25,2%       
       

Οι νέοι ερωτηθέντες θεωρούν πως έχουν πολλές τεχνολογικές γνώσεις, πως είναι 
ψυχολογικά ευάλωτοι, επικεντρωμένοι στο σώμα και τις επιδόσεις τους, πως είναι σωματικά 
ισχυροί, και πως είναι κάτι σαν θυσιασμένη γενιά και άνεργοι. Αυτή είναι η υποκειμενική 
αντίληψή τους. Για να καταστούν φανερά τα διαφορετικά οφέλη που απολάμβαναν οι 
μεμονωμένες γενεές θα ήταν απαραίτητο να συγκριθούν οι νεότερες με τις μεγαλύτερες 
γενιές, όταν αυτές ήταν στην ηλικία των είκοσι ετών (στέγαση, εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές 
και άλλοι κοινωνικοί πόροι). 
 
Οι ηλικιωμένοι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται και αυτοί τους νεότερους ανθρώπους ως 
έχοντες πολλές τεχνολογικές γνώσεις. Αυτό φαίνεται να είναι το πιο προφανές 
χαρακτηριστικό των νεότερων ανθρώπων ή τουλάχιστον αυτό που τους διακρίνει στα μάτια 
των ηλικιωμένων, οι οποίοι είναι ψηφιακοί μετανάστες, μαθαίνουν ψηφιακές δεξιότητες πιο 
αργά, που έχουν λιγότερες δεξιότητες ψηφιακής αυτό-οργάνωσης (οι δεξιότητες συνήθως 
μαθαίνονται περισσότερα αργά από τους ηλικιωμένους γενικά). Και οι δύο ηλικιακές ομάδες 
των ερωτηθέντων κατατάσσουν αυτό το χαρακτηριστικό των νέων υψηλότερα όλων.  
 
Και οι δύο ομάδες βλέπουν τους νέους ως ψυχολογικά ευάλωτους («κάτι που συμβαδίζει με 
τη νεότητα χέρι-χέρι»). Οι ηλικιωμένοι πιστεύουν ότι οι νέοι είναι περισσότερο μορφωμένοι 
από εκείνους και σωματικά ισχυροί. Οι νέοι δεν πιστεύουν ότι είναι όμορφοι, ενώ οι 
ηλικιωμένοι που τα γηρατειά έχουν μεταβάλλει την εξωτερική τους εμφάνιση, βλέπουν κάθε 
νέο άνθρωπο όμορφο. Οι τεχνολογικές γνώσεις θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε 
διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες (Zoom, Skype, κοινή δημιουργία διαγενεακών 
προγραμμάτων ή διαγενεακών παιχνίδι). 
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Πώς γίνονται αντιληπτοί οι ηλικιωμένοι;  

 
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25 οι ηλικιωμένοι εκλαμβάνονται ως 
 
Μέρος της οικογένειάς μας: 60% 

23,10%

18,90%

27,30%

23,10%

6,30%

8,40%

2,10%

21,00%

23,10%

16,80%

14,70%

44,10%

25,20%

35,70%

46,20%

4,50%

4,50%

7,50%

7,50%

9,00%

12,00%

12,00%

13,50%

13,50%

15,00%

18,00%

19,50%

21,00%

27,00%

28,50%

40,50%

57,00%

60,00%

ΑΡΡΩΣΤΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ

ΈΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΆΛΛΟ

ΦΙΛΙΚΟΙ

ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΙ 

ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΑ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

ΕΊΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΔΙΑΓΟΥΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΔΕΝ ΤΟΥΣ 
ΑΡΕΣΕΙ Η ΚΙΝΗΣΗ

ΕΥΠΑΘΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΓΝΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΣ 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Με μεγάλη γνώση: 57%     
Προστατευτικοί: 40,5%      
Συνταξιούχοι: 28,5%    
Ευπαθείς: 27%        
Διάγουν καθιστική ζωή – Δεν τους αρέσει η κίνηση: 21%   
Ταξιδεύουν μαζί μας στο ταξίδι της ζωής: 19,5%   
 
Ενώ στην ηλικιακή ομάδα 65+, οι ηλικιωμένοι εκλαμβάνονται ως 
 
Μέρος της οικογένειάς: 46,2%      
Συνταξιούχοι: 44,1%       
Με μεγάλη γνώση: 35,7%      
Πολυάριθμοι: 27,3%       
Προστατευτικοί: 25,2%       
Μια οικονομική επιβάρυνση για την κοινωνία: 23,1%     
Άρρωστοι: 23,1%        
Ταξιδεύουν μαζί μας στο ταξίδι της ζωής: 23,1%     

 
Και από τις δύο ηλικιακές ομάδες, οι ηλικιωμένοι γίνονται αντιληπτοί ως «μέρος της 
οικογένειάς μας», με μεγάλη γνώση, προστατευτικοί, αλλά και συνταξιούχοι, ευπαθείς, που 
διάγουν καθιστική ζωή, που δεν τους αρέσει να κινούνται. Εκλαμβάνονται επίσης ως 
άνθρωποι που είναι φίλοι μας και που ταξιδεύουν μαζί μας στο ταξίδι της ζωής. Είναι 
ενδιαφέρον ότι στα μάτια των νέων ερωτηθέντων η γνώση ανήκει στους ηλικιωμένους, αλλά 
η τεχνολογική γνώση αποδίδεται στους νέους και από τις δύο ομάδες ερωτηθέντων. Οι νέοι 
είναι ψυχολογικά ευάλωτοι και τα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία οι νεότερες και μεγαλύτερες 
ηλικιακές ομάδες βρίσκουν προστατευτικά, είναι συμβατά με τις ανάγκες που έχουν οι 
νεότεροι. 
 
Στην ηλικιακή ομάδα των μεγαλύτερων ερωτηθέντων, οι ηλικιωμένοι θεωρείται πως 
βρίσκονται δίπλα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στο ταξίδι της ζωής. Οι ηλικιωμένοι 
αισθάνονται ότι ένα μέλος της οικογένειάς τους έχει ψυχοκοινωνικές ανάγκες και βασίζονται 
σε συναισθηματικούς δεσμούς με την υπόλοιπη οικογένεια. Οι ηλικιωμένοι ταυτίζονται με το 
καθεστώς του συνταξιούχου. Πιστεύουν ότι έχουν μεγάλη γνώση αλλά είναι επίσης αυστηροί 
με τον εαυτό τους σε αυτόν τον τομέα. Συμφωνούν ότι είναι προστατευτικοί και θεωρούν τον 
εαυτό τους οικονομικό βάρος για την κοινωνία, κάτι που στην πραγματικότητα είναι ένα 
χαρακτηριστικό που τους έχει επιβληθεί (πρέπει να ενημερωθούν ότι δεν έχουν δίκιο 
σύμφωνα με πολλές μελέτες). 
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Πώς γίνεται αντιληπτή η οικογένεια; 
 

 
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Τα μέλη της οικογένειας βοηθούν το ένα το άλλο: 63%    
Στη χώρα μου οι γενεές είναι κοντά η μια στην άλλη στο πλαίσιο της οικογένειας: 57%  
Οι οικογένειες είναι κατά κύριο λόγο πυρηνικές: 37,5%     
Η οικογένεια είναι ο πυλώνας της κοινωνίας μας: 30%    
Τα νεαρότερα και τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας εκτιμώνται εξίσου: 19,5%   
 

63,00%

57,00%

37,50%

30,00%

19,50%

16,50%

15,00%

12,00%

6,00%

6,00%

4,50%

4,50%

50,40%

63,00%

29,40%

67,20%

23,10%

8,40%

14,70%

6,30%

18,90%

6,30%

6,30%

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟ ΈΝΑ ΤΟ ΆΛΛΟ 

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΟΙ ΓΕΝΕΕΣ ΕΊΝΑΙ ΚΟΝΤΑ Η ΜΙΑ ΣΤΗΝ 
ΆΛΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΆ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΕΞΙΣΟΥ

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ …

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΕΚΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ 
ΓΕΝΙΕΣ

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ 

ΆΛΛΟ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ +65 ΟΜΑΔΑ -25
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Στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Η οικογένεια είναι ο πυλώνας της κοινωνίας μας: 67,2%    
Στη χώρα μου οι γενεές είναι κοντά η μια στην άλλη στο πλαίσιο της οικογένειας: 63% 
Τα μέλη της οικογένειας βοηθούν το ένα το άλλο: 50,4%   
Οι οικογένειες είναι κατά κύριο λόγο πυρηνικές: 29,4%     
Τα νεαρά και τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας εκτιμώνται εξίσου: (23,1%) 
   

Σύμφωνα με κάποιες από τις παραπάνω δηλώσεις, η οικογένεια γίνεται αντιληπτή από τους 
νεότερους και τους μεγαλύτερους ερωτηθέντες με τον ίδιο τρόπο. Οι νεότερες και οι 
μεγαλύτερες γενιές είναι κοντά, η οικογένεια είναι ο πυλώνας της κοινωνίας, και τα νεότερα 
και τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας εκτιμώνται εξίσου. Οι νέοι ερμηνεύουν τις σχέσεις 
εντός των οικογενειών ως υποστηρικτικές, και κατατάσσουν αυτήν τη λειτουργία πολύ ψηλά, 
πράγμα που σημαίνει ότι στις διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να αποδοθεί 
ένας ρόλος υποστήριξης στους ηλικιωμένους. Υπάρχει ένα αίσθημα που το μοιράζονται και 
οι δύο πλευρές. Η οικογένεια θα μπορούσε να είναι μία από τις ζώνες επαφής. Προκειμένου 
να εδραιωθούν οι γενεακοί δεσμοί μέσα σε μια οικογένεια, μπορεί να φανεί χρήσιμο να 
συνδεθούν με την τοπική κοινότητα, οι διαγενεακές μαθησιακές και αθλητικές 
δραστηριότητες να μετασχηματίζονται περιστασιακά σε δημόσιες εκδηλώσεις που θα 
προωθούν το δημόσιο συμφέρον.  
 
Στην ιταλική κουλτούρα, η οικογένεια θεωρείται παραδοσιακά ως πυλώνας της κοινωνίας και 
τα μέλη των ιταλικών οικογενειών είναι ως επί το πλείστον κοντά μεταξύ τους, είτε είναι νέοι 
είτε μεγάλοι. 
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Κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση της μητέρας 
 

 
 
  

16,80%

8,40%

25,20%

16,80%

10,50%

14,70%

23,10%

9,00%

12,00%

3,00%

3,00%

9,00%

18,00%

19,50%

22,50%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΜΙ-ΡΟΥΤΙΝΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΜΗΤΕΡΑ 

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Μέσα επαγγέλματα (γραφεία, πωλήσεις, υπηρεσίες): 22,5%     
Χαμηλότερες διευθυντικές και επαγγελματικές θέσεις: 19,5%     
Ανώτερες διευθυντικές και επαγγελματικές θέσεις: 18%     
Χαμηλότερα εποπτικά και τεχνικά επαγγέλματα:9%     
 
στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Χωρίς εργασία:25,2%   
Μέσα επαγγέλματα (γραφεία, πωλήσεις, υπηρεσίες): 23,1%     
Εργοδότες μικρών επιχειρήσεων και ελεύθεροι επαγγελματίες (συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτών): 16,8%    
Χαμηλότερες διευθυντικές και επαγγελματικές θέσεις: 14,7%    
Ανώτερες διευθυντικές και επαγγελματικές θέσεις: 10,5% 
 
Κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση του πατέρα 
 

 
 
 
στην ηλικιακή ομάδα -25 
 

16,80%

8,40%

25,20%

16,80%

10,50%

14,70%

23,10%

9,00%

12,00%

3,00%

3,00%

9,00%

18,00%

19,50%

22,50%

ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΤΙΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΙ-ΡΟΥΤΙΝΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΜΕΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΤΕΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Ανώτερα διευθυντικές και επαγγελματικές θέσεις: 21%     
Εργοδότες μικρών επιχειρήσεων και ελεύθεροι επαγγελματίες (συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτών): 16,5%    
Χαμηλότερες διευθυντικές και επαγγελματικές θέσεις: 13,5%     
Χαμηλότερα εποπτικά και τεχνικά επαγγέλματα:13,5%  
Μέσα επαγγέλματα (υπάλληλοι γραφείου, πωλήσεις, υπηρεσίες): 7,5%  
  
στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Ανώτερες διευθυντικές και επαγγελματικές θέσεις: 31,5%     
Μέσα επαγγέλματα (υπάλληλοι γραφείου, πωλήσεις, υπηρεσίες): 18,9%    
Εργοδότες μικρών επιχειρήσεων και ελεύθεροι επαγγελματίες (συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτών): 18,9%    
Χαμηλότερα εποπτικά και τεχνικά επαγγέλματα: 10,5%  
Χαμηλότερες διευθυντικές και επαγγελματικές θέσεις: 8,4%     
  

Οι νεότεροι ερωτηθέντες αναφέρουν μια διαφορά στην επαγγελματική κατάσταση της 
μητέρας και του πατέρα τους. Ενώ ο πατέρας ασχολούταν συχνότερα με ανώτερα διοικητικά 
επαγγέλματα, η μητέρα συμμετείχε συχνότερα σε μέσα επαγγέλματα (γραφεία, πωλήσεις, 
υπηρεσίες) ή κατείχε μια χαμηλότερη διευθυντική ή γενικώς επαγγελματική θέση. Στη 
νεότερη ηλικιακή ομάδα, το 7,5% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι ο πατέρας τους δεν 
εργάζεται / δεν εργαζόταν (4,5% στην Ελλάδα και 36,4% στη Βουλγαρία). 
 
Οι ηλικιωμένοι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι η μητέρα τους ήταν συνήθως άνεργη, δεν 
εργαζόταν ή ασχολούταν με καθήκοντα γραφείου και σε υπηρεσίες, ενώ ο πατέρας τους 
ασχολούταν κυρίων με υψηλότερα διευθυντικά επαγγέλματα ή/και κατείχε υψηλόβαθμη 
επαγγελματική θέση (31,5%). Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, η μητέρα, ως ο βασικός 
άνθρωπος που φροντίζει ένα παιδί, έχει μεγαλύτερη επιρροή στη ζωή του και ειδικά στις 
πρώτες αποφάσεις που το αφορούν. Εάν η επαγγελματική και κοινωνική κατάσταση των 
γονέων είναι υψηλή, οι γονείς (η μητέρα ή και οι δύο) έχουν την τάση να αποφασίζουν ποιο 
άθλημα θα λάβει το παιδί. Σύμφωνα με έρευνες, η κατάσταση ήταν διαφορετική στις πρώην 
σοσιαλιστικές χώρες, όπου η φροντίδα των παιδιών λάμβανε χώρα συλλογικά και, τις 
περισσότερες φορές, ανακάλυπταν τα αθλήματα μόνα τους, εντός του περιβάλλοντός τους. 
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Γιατί οι ερωτηθέντες ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό;  
 

 
 
Λόγοι ενασχόλησης με τον αθλητισμό  
 
στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Άρχισα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό λόγω της επιρροής που μου άσκησαν οι φίλοι και οι 
συνομήλικοί μου: 46,5% 
Όταν ήμουν παιδί, απολάμβανα μεγάλης ελευθερίας και ασχολήθηκα με τον αθλητισμό από δική 
μου επιλογή: 33%  
Επιθυμούσα να μαθαίνω και να γνωρίσω περισσότερα: 30%    
Άρχισα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό λόγω της επιρροής που μου άσκησε το φυσικό μου 
περιβάλλον (δάση, λίμνες, θάλασσα, παιδικές χαρές, πάρκα, τηλεοπτικά προγράμματα, διαδίκτυο): 
28,5%   

21,00%

14,70%

16,80%

10,50%

10,50%

25,20%

25,20%

21,00%

23,10%

46,20%

48,30%

6,00%

10,50%

12,00%

13,50%

15,00%

18,00%

25,50%

28,50%

30,00%

33,00%

46,50%

ΆΛΛΟ

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΩ ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ/Η

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΤΟ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΜΕ / 
ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑ ΝΑ ΑΝΗΚΩ ΚΑΠΟΥ 

ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΌΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ ΜΕ ΤΟΝ …

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ 
ΜΟΥ 

ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Άρχισα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό επειδή υπήρχε ένας αθλητικός σύλλογος στην περιοχή: 
25,5%   
 
στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Άρχισα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό λόγω της επιρροής που μου άσκησαν οι φίλοι και οι 
συνομήλικοί μου: 48,3%   
Όταν ήμουν παιδί, απολάμβανα μεγάλης ελευθερίας και ασχολήθηκα με τον αθλητισμό από δική 
μου επιλογή: 46,2%   
Άρχισα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό επειδή υπήρχε ένας αθλητικός σύλλογος στην περιοχή: 
25,2%  
Επιθυμούσα να ανήκω κάπου: 25,2%      
Επιθυμούσα να μαθαίνω και να γνωρίσω περισσότερα: 23,1%    
 

Τόσο οι νεότεροι (46,5%) όσο και οι μεγαλύτεροι ερωτηθέντες (48,3%) ανέφεραν ότι η 
απόφασή τους να αναλάβουν αθλητική δραστηριότητα εξαρτήθηκε από τις σχέσεις που είχαν 
με τους συνομηλίκους ή τους φίλους τους. Και οι δύο ηλικιακές ομάδες των ερωτηθέντων 
πιστεύουν ότι απολάμβαναν μεγάλη ελευθερία και μπορούσαν να επιλέξουν τα πρώτα τους 
αθλήματα μόνοι τους (33% και 46,2% αντίστοιχα). Τόσο οι νεότεροι ερωτηθέντες (30%) όσο 
και οι μεγαλύτεροι (23,1%) συμμετείχαν στον αθλητισμό επειδή ήθελαν να μαθαίνουν και να 
γνωρίσουν περισσότερα. Το ποσοστό των δύο ομάδων που αποφάσισε να αναλάβει αθλητική 
δραστηριότητα επειδή υπήρχε ένας αθλητικός σύλλογος στην περιοχή ήταν κοινό (25.5%).  
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Γιατί οι ερωτηθέντες διατήρησαν την αθλητική τους δραστηριότητα / δραστηριότητες; 
 

 
 
Λόγοι για τη διατήρηση της αθλητικής δραστηριότητας 
 
στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Μου άρεσε: 72%      
Με βοήθησε να αποκτήσω τον έλεγχο του εαυτού και της ζωής μου: 45%  
Με έκανε να αισθάνομαι περισσότερο ισορροπημένος: 42%   
Μου άρεσε / μου αρέσει να είμαι μέλος μιας ομάδας / κοινότητας: 37,5% Είχα αναπτύξει Ανέπτυξα 
ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής μέσα από τον αθλητισμό: 33% 
 
στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 

21,00%

14,70%

16,80%

10,50%

10,50%

25,20%

25,20%

21,00%

23,10%

46,20%

48,30%

6,00%

10,50%

12,00%

13,50%

15,00%

18,00%

25,50%

28,50%

30,00%

33,00%

46,50%

ΆΛΛΟ 

ΕΙΜΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΗΣ

ΕΦΤΑΣΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑ / ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΠΕΜΕΝΑΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΟΝ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΕΙΧΑ / ΕΧΩ ΗΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΣΕ ΑΥΤΌ 

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΟΥ 

ΗΤΑΝ / ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΕΚΕΙ 

ΕΙΧΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ / ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ / 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΣ/Η 

ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ / ΑΡΕΣΕΙ 

ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Μου άρεσε / μου αρέσει: 73,5%        
Μου άρεσε / μου αρέσει να είμαι μέλος μιας ομάδας / κοινότητας: 44,1%  
Οι φίλοι μου ήταν / είναι εκεί: 39,9%  
Είχα αναπτύξει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής μέσα από τον αθλητισμό: 37,8% 
Με έκανε / με κάνει να νιώθω πιο σταθερός: 35,7%   
 

Και οι δύο ηλικιακές ομάδες των ερωτηθέντων είπαν ότι διατηρούν μια αθλητική 
δραστηριότητα επειδή τους αρέσει (72% και 73,5%). Για αυτό τον λόγο, η γνώση της σχέσης 
που έχουν οι γενεές με τα διάφορα αθλήματα είναι τεράστιας σημασίας. Η συμμετοχή σε μια 
ομάδα είναι κάπως λιγότερο σημαντική για τους νεότερους ερωτηθέντες, οι οποίοι φαίνεται 
να επικεντρώνονται περισσότερο προσωπικά τους συναισθήματα, ενώ για τους 
ηλικιωμένους ερωτηθέντες είναι ουσιώδες να είναι μέλη κάποιας κοινότητας (44,1%). Οι 
διαφορές μεταξύ των γενεών ενσαρκώνονται σε κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία 
αναπτύσσονται υπό την επιρροή κοινωνικών, οικονομικών ή πολιτικών γεγονότων. Στις 
σημερινές κατακερματισμένες και αβέβαιες κοινωνίες, ιδίως οι νέοι πρέπει να έχουν τον 
έλεγχο της ζωής τους και να αισθάνονται σταθεροί. Στο διάλογο με τους ηλικιωμένους 
ερωτηθέντες η εμπιστοσύνη στους νέους έγινε αισθητή. Έτσι, οι μεγαλύτεροι πιστεύουν ότι 
οι νέοι μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να βρουν γρήγορα νέες λύσεις. Δεν 
παρεμποδίζονται στον ίδιο βαθμό από τις προηγούμενες εμπειρίες τους. 
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Πότε ή γιατί οι συμμετέχοντες διέκοψαν μια αθλητική δραστηριότητα;  
 

 
 
Λόγοι διακοπής μιας αθλητικής δραστηριότητας 
 
στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Λόγω μιας στρεσογόνου μετάβασης που αντιμετώπισα στη ζωή μου: 22,5%   
Υπέφερα από κάποια μακροχρόνια ασθένεια ή τραυματισμό: 16,5%   
Δεν υπήρχαν αθλητικοί σύλλογοι στην περιοχή μου: 10,5%   
Δεν μου αρέσει να κινούμαι πολύ: 10,5%  
Οι ώρες εργασίας μου δεν μου το επέτρεπαν: 10,5%     
 
στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Έκανα τη δική μου οικογένεια ή νοικοκυριό: 12,6%    
Δεν μου αρέσει να κινούμαι πολύ: 12,6%      
Οι αθλητικές δραστηριότητες δεν είναι για την ηλικία μου: 10,5%   
Ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά: 10,5%     
Υπέφερα από κάποια μακροχρόνια ασθένεια ή τραυματισμό: 8,4%  

6,30%

10,50%

12,60%

10,50%

8,40%

6,30%

4,20%

12,60%

8,40%

8,40%

6,30%

1,50%

4,50%

6,00%

10,50%

10,50%

10,50%

16,50%

22,50%

ΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΑΝ ΣΤΟΥΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 
ΜΟΥ

ΕΚΑΝΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΧΤΥΠΗΣΩ ΚΑΙ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
ΜΟΥ 

ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ 

ΔΕΝ ΜΟΥ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΟΥ ΩΡΑΡΙΟ 

ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΝΑ ΚΙΝΟΥΜΑΙ 

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΛΟΓΩ ΕΝΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ / 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ  

ΛΟΓΩ ΜΙΑΣ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ 

ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Οι νεότεροι ερωτηθέντες αναφέρουν μια στρεσογόνο μετάβαση που αντιμετώπισαν στη ζωή 
τους ως τον συχνότερο λόγο διακοπής μιας αθλητικής δραστηριότητας, κάτι που αναφέρεται 
πολύ πιο σπάνια από τους ηλικιωμένους. Μια πιθανή ερμηνεία 
είναι ότι οι νέοι δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για να προσαρμοστούν στις απώλειες που 
συνοδεύουν την ζωή στις σύγχρονες κοινωνίες της διακινδύνευσης, ενώ οι ηλικιωμένοι 
άνθρωποι «έχουν τη βεβαιότητα εκείνων που έχουν ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις». Οι 
νέοι λένε επίσης ότι οι ώρες εργασίας τους δεν τους το επέτρεπαν. Από την άλλη, οι 
ηλικιωμένοι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η μετάβαση μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας κοινωνικοποίησης (έναρξη οικογένειας, ανάληψη εργασίας, απομάκρυνση 
από το σπίτι) ήταν ο σημαντικότερος λόγος που τους οδήγησε στην διακοπή της  αθλητικής 
δραστηριότητας Οι νέοι αναφέρουν ότι πάσχουν από κάποια μακροχρόνια ασθένεια ή 
τραυματισμό σε ποσοστό 16,5%, ενώ το ποσοστό των ηλικιωμένων που δίνουν αυτήν την 
απάντηση είναι χαμηλότερο (8,4%). Επιπλέον, στις παλαιότερες γενιές δεν αρέσει να 
κινούνται πολύ (12,6%). Και οι δύο ηλικιακές ομάδες των ερωτηθέντων διατύπωσαν αρκετά 
διαφορετικούς και εξαιρετικά υποκειμενικούς λόγους για την διακοπή της αθλητικής 
δραστηριότητας. Αυτοί οι λόγοι πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά μαζί με όσα άτομα μπορεί 
να μην είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν σε διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες ή θέλουν 
να τις εγκαταλείψουν. Η κατάσταση μπορεί να ξεπεραστεί με εξατομικευμένες λύσεις και 
ατομική ή ομαδική υποστήριξη. 
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Γιατί οι ερωτηθέντες ανέλαβαν ξανά μια αθλητική δραστηριότητα ή θα ήθελαν να την 
ξαναρχίσουν; 
 

 
 
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Θέλω να παραμείνω υγιής: 37,5%     
Πάντα είχα κάποια αθλητική δραστηριότητα στη ζωή μου: 31,5%  
Θα ήθελα να παραμείνω υγιής για όσο τον δυνατόν περισσότερο καιρό: 27% 
Θέλω να έχω ένα πρόγραμμα στη ζωή μου: 13,5%   
Οι μορφωμένοι άνθρωποι οφείλουν να φροντίζουν τον εαυτό τους: 9%   
 
Στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Θέλω να παραμείνω υγιής: 44,1%     
Θα ήθελα να παραμείνω υγιής για όσο τον δυνατόν περισσότερο καιρό: 42%  
Πάντα είχα κάποια αθλητική δραστηριότητα στη ζωή μου: 35,7%  
Θέλω να έχω ένα πρόγραμμα στη ζωή μου: 18,9%   

21,00%

14,70%

16,80%

10,50%

10,50%

25,20%

25,20%

21,00%

23,10%

6,00%

10,50%

12,00%

13,50%

15,00%

18,00%

25,50%

28,50%

30,00%

ΑΛΛΟ

ΕΙΜΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΗΣ

ΓΙΝΟΜΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ/Η ΕΥΚΟΛΑ

ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΣ/Η

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ ΕΠΕΜΕΝΑΝ /ΕΠΕΙΜΕΝΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΕΙΧΑ / ΕΧΩ ΗΔΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΠΟΛΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ 
ΣΕ ΑΥΤΟ

Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΟΥ 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΗΤΑΝ/ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ 

ΕΧΩ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ/ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ, 
ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΕΚΑΝΕ/ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟΣ / 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ

ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Θα ήθελα να παραμείνω αυτόνομος: 16,8% 
 

Και οι δύο ηλικιακές ομάδες των ερωτηθέντων κατέταξαν την επιθυμία να παραμείνουν 
υγιείς υψηλότερα από τις υπόλοιπες απαντήσεις. Το ποσοστό ήταν 37,5% για τους νέους 
ερωτηθέντες και 44,1% για τους μεγαλύτερους. Και οι δύο θεωρούν ότι η συμμετοχή τους σε 
αθλητικές δραστηριότητες θα τους βοηθήσει στον τομέα αυτό. Αρκετοί νέοι (31,5%), είπαν, 
«Είχα πάντα κάποια αθλητική δραστηριότητα στη ζωή μου». Έτσι, κατέταξαν αυτή την 
απάντηση δεύτερη, ενώ οι ηλικιωμένοι την κατέταξαν στην τρίτη θέση (35,7%). Οι νέοι 
φαίνεται να αναζητούν σταθερότητα και δομή στη ζωή τους (13,5%). Η απάντηση αυτή 
δίνεται σε παρόμοιο ποσοστό και από ηλικιωμένους ερωτηθέντες (18,9%). Η υγεία, η δομή, 
και όσον αφορά στους ηλικιωμένους η επιθυμία να διατηρήσουν την αυτονομία τους, είναι 
τα πιο συχνά επιχειρήματα υπέρ του διαγενεακού αθλητισμού. Τα επιχειρήματα αυτά 
μπορούν και θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται από τους παρόχους αθλητικών 
δραστηριοτήτων. 
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Ποια αθλήματα προτιμούν οι νεότεροι και ποια οι ηλικιωμένοι ερωτηθέντες;  
 

 
 
Προτιμώμενα αθλήματα στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Κολύμβηση: 37,5%   
Πεζοπορία: 33% 
Χορός: 30%           
Γιόγκα: 28,5%        
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑΣ

ΠΙΛΑΤΕΣ
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

ΤΡΕΞΙΜΟ 

ΓΙΟΓΚΑ 

ΧΟΡΟΣ 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Τρέξιμο: 27%       
Ποδόσφαιρο: 22,5%       
Παιχνίδια με μπάλα: 21%       
Σκι: 21%  
     
Προτιμώμενα αθλήματα στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Κολύμβηση: 37,8%       
Ποδηλασία: 33,6%       
Χορός: 33,6%       
Πεζοπορία: 23,1%       
Μπάντμιντον: 16,8%       
Παιχνίδια με μπάλα: 16,8%        
Τρέξιμο: 14,7%   
Ασκήσεις Ευλυγισίας: 14,7%       
 

Η κολύμβηση κατατάσσεται στην υψηλότερη θέση μεταξύ των προτιμώμενων αθλημάτων και 
για τις δύο ηλικιακές ομάδες, με ποσοστό 37,5% και 37,8%. Αναμφισβήτητα, η κολύμβηση 
είναι το πλέον προτιμώμενο διεγενεακό άθλημα. Η ποδηλασία κατατάσσεται υψηλά στην 
ομάδα των ηλικιωμένων ερωτηθέντων, αλλά δεν συγκαταλέγεται στα προτιμώμενα 
αθλήματα των νεότερων. Ο χορός, η πεζοπορία καθώς και το περπάτημα εκτιμώνται 
ιδιαίτερα και από τις δύο ομάδες. Η γιόγκα, αν και είναι μια περισσότερο αργή και ασφαλής 
δραστηριότητα, δεν προτιμάται από τους ηλικιωμένους, αλλά αρέσει στους νεότερους, 
πιθανότατα λόγω της επιρροής που δέχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. Τέλος, 
το τρέξιμο είναι παρόν και στις δύο κατηγορίες ερωτηθέντων. 
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Πως αντιλαμβάνονται οι νεότεροι και πως οι ηλικιωμένοι ερωτηθέντες τις διαγενεακές αθλητικές 
δραστηριότητες;  
 

 
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25, η διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητές είναι 
 
Δραστηριότητες όπου οι γενιές αθλούνται μαζί και αλληλοβοηθούνται: 52,5%  έναn 
Δραστηριότητες που ενώνουν τους νέους και τους ηλικιωμένους για την επίτευξη κοινών στόχων: 
45%    
Δραστηριότητες  που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ικανότητες των γενεών: 21% 
Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είτε σε εξωτερικούς είτε σε εσωτερικούς χώρους: 15%  
Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είτε το καλοκαίρι είτε το χειμώνα: 7,5%  
  
Στην ηλικιακή ομάδα 65+, η διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητές είναι 
 
Δραστηριότητες που ενώνουν τους νέους και τους ηλικιωμένους για την επίτευξη κοινών στόχων: 
63%  
Δραστηριότητες όπου οι γενεές αθλούνται μαζί και αλληλοβοηθούνται: 56,7%  
Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είτε σε εξωτερικούς είτε σε εσωτερικούς χώρους: 37,8%  
Δραστηριότητες που λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ικανότητες των γενεών: 37,8% 
Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είτε το καλοκαίρι είτε τον χειμώνα: 27,3%  
 

Οι νεότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες  αφορούν 
στην αλληλοβοήθεια (52,5%). Στην ομάδα των ηλικιωμένων, ένα ελαφρώς μεγαλύτερο 
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ΑΔΥΝΑΤΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ …

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΟΥ ΟΙ ΓΕΝΕΕΣ ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΟΥΝΤΑΙ 

ΟΙ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ:

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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ποσοστό δίνει την ίδια απάντηση (56,7%). Επιπλέον, και οι δύο ηλικιακές ομάδες πιστεύουν 
πως  οι αθλητικές διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές ικανότητες των νεότερων και των ηλικιωμένων ανθρώπων. Κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια εποχιακή δραστηριότητα που δεν μπορεί να συμβαίνει 
μόνιμα. Αυτό ήταν αναμενόμενο αφού οι γενεές έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις και 
χρειάζονται χρόνο για αυτές. Οι κοινοί στόχοι είναι επίσης σημαντικοί κατά τον ορισμό των 
διαγενεακών δραστηριοτήτων (για την ομάδα των νεότερων ερωτηθέντων 45% και για των 
ηλικιωμένων 63%). Τέλος, μια διαγενεακή αθλητική δραστηριότητα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. 

 
Τι πιστεύουν οι ερωτηθέντες σχετικά με την παροχή ευκαιριών για διαγενεακές αθλητικές 
δραστηριότητες στη χώρα τους; 
 

 
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Υπάρχει μικρή ή και καθόλου παροχή διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων στην χώρα μου: 51% 
Δεν ξέρω αν υπάρχουν: 16,5% 
Υπάρχουν μερικές μεγάλες διαγενεακές αθλητικές εκδηλώσεις : 15% 
 
Στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Υπάρχει μικρή ή και καθόλου παροχή διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων χώρα μου: 39,9% 
Υπάρχουν μερικές μεγάλες διαγενεακές αθλητικές εκδηλώσεις: 31,5% 
Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν: 12,6% 
  

Στην ομάδα των νέων, το 51% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι υπάρχει μικρή ή και καθόλου 
αθλητική δραστηριότητα μεταξύ των γενεών στη χώρα του. Το ποσοστό των ηλικιωμένων που 
ανέφερε το ίδιο είναι λίγο χαμηλότερο (39,9%). Μεγάλες διαγενεακές αθλητικές εκδηλώσεις 
υπάρχουν μόνο σε ορισμένες χώρες, ιδίως στην Ουγγαρία και τη Σλοβενία (σύμφωνα με τους 
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η' ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ 

ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΣΕ 
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νέους ερωτηθέντες 15% και σύμφωνα με τους ηλικιωμένους ερωτηθέντες 31,5%). Πολλοί 
ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν διαγενεακές αθλητικές 
δραστηριότητες στη χώρα τους, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι διαγενεακές 
αθλητικές δραστηριότητες  δεν είναι οργανωμένες και δεν εκλαμβάνονται ως κομμάτι του 
δημόσιου αθλητικού συστήματος - και ούτε οι διάφορες μορφές τους, το περιεχόμενο ή και 
οι λειτουργίες τους είναι αρκετά γνωστές. Φαίνεται λοιπόν να μην υπάρχει αρκετή παροχή, 
και πάνω από όλα, να υπάρχει ελλιπής γνώση σχετικά με την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά 
των διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων. 
  

Ποιος παρέχει δραστηριότητες μεταξύ των γενεών στις χώρες των εταίρων 
 

 
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Αθλητικοί σύλλογοι: 37,5%       
Κοινοτικά κέντρα: 22,5%      
Διαγενεακά κέντρα: 12%  
Πανεπιστήμια: 10,5%       
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ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ 
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ΠΑΡΟΧΟΙ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
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Σχολεία: 6% 
 
 
Στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Αθλητικοί σύλλογοι: 42%       
Κοινοτικά κέντρα: 31,5%  
Διαγενεακά κέντρα: 12,6%   
Πανεπιστήμια: 10,5%       
Ξενοδοχεία: 10,5%        
  

Το 37.5% των ερωτηθέντων από την ηλικιακή ομάδα των νέων και το 42% από εκείνη των 
ηλικιωμένων απάντησε ότι, στις μέρες μας, οι διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες 
παρέχονται κυρίως από αθλητικούς συλλόγους. Εντούτοις, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες ως 
προς την εγκυρότητα αυτών των απαντήσεων. Ως διαγενεακές δραστηριότητες συχνά 
θεωρούνται όσες συμπεριλαμβάνουν απλώς  διαφορετικές γενιές, κάτι που στην 
πραγματικότητα δεν επαρκεί για να θεωρηθούν τέτοιες (απαιτούνται κοινά περιεχόμενα, 
στόχοι κ.λπ.). 
 
Πέραν των συλλόγων, οι ερωτηθέντες  πολύ συχνά αναφέρθηκαν σε κοινοτικά κέντρα (22,5% 
στην ομάδα των νέων και 31,5% στην ομάδα ηλικιωμένων). Τα κοινοτικά κέντρα είναι ίσως η 
καλύτερη ζώνη επαφής για όσες γενεές επιθυμούν να συμμετέχουν στην ίδια αθλητική 
δραστηριότητα ενώ ταυτόχρονα ωφελούν την κοινότητα. Οι υπόλοιπες απαντήσεις, αν και 
λιγότερο συχνές, μπορούν να καταστήσουν εμφανής τους χώρους εκείνους όπου θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν διαγενεακές δραστηριότητες, εκείνους δηλαδή εντός των 
οποίων μπορούν να οικοδομηθούν ζώνες επαφής. Εν πάση περιπτώσει, οι διαγενεακές  
αθλητικές δραστηριότητες λειτουργούν καλύτερα όταν σχετίζονται με τις τοπικές κοινωνίες 
και με περιεχόμενα που αυτές εκτιμούν και αναγνωρίζουν, πέραν των όποιων αθλητικών 
περιεχομένων, όπως είναι, για παράδειγμα, ένα ιστορικό γεγονός, οι τέχνες, η λογοτεχνία 
κ.λπ. 

  
Σε ποιες διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες συμμετέχουν οι νεότεροι και οι ηλικιωμένοι 
ερωτηθέντες την τρέχουσα περίοδο;  
 
Σε όποια ομάδα και αν ανήκαν, οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν απάντησαν σε αυτό το ερώτημα, 
κάτι που ήταν αναμενόμενο. Ωστόσο, η πλειονότητα όσων απάντησαν, εκείνων δηλαδή που 
ασχολούνται με τα διαγενεακά αθλήματα, συμμετέχουν σε πολλά από αυτά.   
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Στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Τρέξιμο (φεστιβάλ τρεξίματος, εκδηλώσεις, μαραθώνιοι, διαγωνισμοί, εικονική εκτέλεση): 9% 
Επιτραπέζια παιχνίδια: 3% 
Άλλες απαντήσεις: βόλεϊ, γιόγκα, κολύμπι, τρίαθλο, πεζοπορία, άρση βαρών, σκάκι 
 
Στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Πεζοπορία: 6,3% 
Γυμναστική, ελαφριά γυμναστική, γυμναστική για ενήλικες: 6,3% 
Γιόγκα: 4,2% 
Κρόσφιτ: 4,2% 
 
Άλλες απαντήσεις: ποδόσφαιρο μαζί με νέους, μπάντμιντον, χόκεϊ επί πάγου, καράτε, ποδηλασία, 
τένις, "μόνο μαζί με την οικογένεια μου" (γιος, κόρη, εγγόνια), καθώς παίζω με τα εγγόνια μου 
(ταξίδια, παιχνίδια με μπάλα, επιτραπέζια παιχνίδια), tabata, γυμναστήριο επανεκπαίδευσης, 
αερόβια γυμναστική, κυκλική προπόνηση, ατομική προπόνηση, χάντμπολ, διδασκαλία χάντμπολ 
 

Δεν υπάρχει σημαντικό ποσοστό κοινών αναφορών ούτε από την νεότερη ούτε από την 
μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει ότι οι διαγενεακές αθλητικές 
δραστηριότητες και οι ζώνες επαφής, είτε εντός οικογενειών είτε αλλού, δεν έχουν ακόμη 
αναπτυχθεί αρκετά. Για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια 
μεγάλη πολυεπίπεδη προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με το θέμα αυτό.  
 

Ποιοι είναι οι λόγοι μη-συμμετοχής;  

4,20%
4,20%

6,30%
6,30%

3,00%
9,00%

ΚΡΟΣΦΙΤ 
ΓΙΟΓΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΤΡΕΞΙΜΟ 

ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Στην ηλικιακή ομάδα -25 
Δεν υπάρχουν οργανωμένες παροχές τέτοιου τύπου: 52,5%  
Στους ηλικιωμένους δεν αρέσει να αθλούνται γενικά: 36% 
Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν ενθαρρύνονται να συμμετέχουν: 28,5% 
Δεν υπάρχει ενημέρωση του κοινού: 22,5% 
Οι γενεές ζουν χωριστά η μια από την άλλη: 22,5%     
  
Στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
Δεν υπάρχουν οργανωμένες παροχές τέτοιου τύπου: 44,1%   
Τα μεγαλύτερα άτομα δεν ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες: 35,7%   
Στα ηλικιωμένα άτομα δεν αρέσει ο αθλητισμός γενικά: 25,2%   
Οι γενεές ζουν χωριστά: 18,9%     
 

Το 52,5% των νεότερων και το 44,1% των ηλικιωμένων ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν 
υπάρχουν επαρκείς και οργανωμένες παροχές διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων στη 
χώρα τους και αυτός είναι ο κύριος λόγος της μη-συμμετοχής τους. Επιπλέον, το 28,5% των 
νεότερων και το 35,7% των ηλικιωμένων ερωτηθέντων είναι της γνώμης πως οι ηλικιωμένοι 
δεν ενθαρρύνονται αρκετά να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Απάντησαν επίσης 
ότι λείπει η κατάλληλη ενημέρωση του κοινού (22,5% και 31,5%). Κάποιοι ερωτηθέντες 
ανέφεραν ότι οι ηλικιωμένοι δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, ούτε τον εκτιμούν. Η 
εγκυρότητα αυτής της απάντησης είναι αμφισβητήσιμη, καθώς μπορεί να οφείλεται σε 
στερεότυπα τα οποία έχουν επικρατήσει για τους ηλικιωμένους. Στην πραγματικότητα, 
φαίνεται πως οι ηλικιωμένοι είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, 
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13,50%
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22,50%

22,50%

28,50%

36,00%

52,50%

ΑΛΛΟ

ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΧΟΛΙΑ 

ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΚΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΩΣ 
ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΙ ΓΕΝΕΕΣ ΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΑ Η ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ 
ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ ΓΕΝΙΚΑ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΤΟΙΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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εάν και όταν τους προσκαλέσουν. Για να αλλάξει λοιπόν η ψευδής στερεοτυπική αντίληψη, 
μια συνεχής εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητη.   
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Ποιες διαγενεακές δραστηριότητες είναι πιο πιθανές στο πλαίσιο της οικογένειας;  
 

 
 
Στην ηλικιακή ομάδα -25 
 
Επιτραπέζια παιχνίδια: 13,5% 
Πεζοπορία: 10,5% 
Μαγείρεμα, κοινά γεύματα, μαθήματα μαγειρικής: 9% 
Περπάτημα, βόλτα με κατοικίδια: 7,5% 
Ποδηλασία: 6% 
Βόλεϊ: 4,5% 
Άλλες απαντήσεις: γιόγκα, παιχνίδια με κάρτες, παρακολούθηση ταινιών, κηπουρική, υπαίθρια 
ψυχαγωγικά αθλήματα / αθλητικές δραστηριότητες, ασκήσεις ευλυγισίας, τρέξιμο, βελάκια, 
διάλογος χωρίς τεχνολογία, ποδόσφαιρο, χόκεϊ επί πάγου, διασκεδαστικά αθλητικά παιχνίδια που 
δεν είναι σωματικά απαιτητικά, λιγότερο απαιτητικά αθλήματα όπως επιτραπέζια παιχνίδια, απλές 
δραστηριότητες 
     
Στην ηλικιακή ομάδα 65+ 
 
Πεζοπορία: 31,5% 
Κολύμβηση: 14,7% 
Ποδηλασία: 14,7% 
Επιτραπέζια παιχνίδια: 12,6% 
Σκι: 10,5% 
Χορός: 10,5% 
Περπάτημα, βόλτα σε πάρκα, μεγάλες βόλτες και εκδρομές στη φύση: 8,4% 
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ΒΟΛΕΪ
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ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ -25 ΟΜΑΔΑ 65+
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Άλλες απαντήσεις: παιχνίδια με μπάλα, ιστιοπλοΐα, μπάντμιντον, τρέξιμο, γκολφ, πινγκ-πονγκ, 
κατασκήνωση, παιχνίδια, ποδόσφαιρο, κολύμβηση με αναπνευστήρα, παρακολούθηση πτηνών, 
οποιαδήποτε δραστηριότητα, υπαίθριες δραστηριότητες, δεν βλέπω καμία πιθανότητα επικοινωνίας 
και συνεργασίας μεταξύ των προηγούμενων γενεών και των τωρινών, αναρρίχηση, μπόουλινγκ, 
θαλάσσια σπορ, εξαρτάται από την εκάστοτε οικογένεια, οικιακές εργασίες, κηπουρική, καθημερινή 
εργασία, κλασικά οικογενειακά προγράμματα, ιππασία, εκδρομές με καγιάκ, τένις, παρακολούθηση 
ταινιών μαζί, γυμναστήριο, μαγείρεμα. 
 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι νέοι ερωτηθέντες ανέφεραν κυρίως δραστηριότητες που 
ήδη λαμβάνουν χώρα μέσα στις οικογένειες, όπως παίξιμο χαρτιών ή μαγείρεμα, 
κ.λπ. Η αντίληψή τους για τα ηλικιωμένα άτομα είναι στερεότυπη, και έτσι συχνά δεν 
ήταν σε θέση να σκεφτούν νέες διαγενεακές δραστηριότητες. 
Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση ήταν ευκολότερη για τους ηλικιωμένους 
ερωτηθέντες. Είναι αναμενόμενο οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να υπόκεινται λιγότερο 
σε στερεότυπα σχετικά με τις διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες. Βλέπουν τα 
αθλήματα που απαιτούν κίνηση ως αθλήματα που μπορούν να συμβούν μέσα στις 
οικογένειες. Τονίζουν ότι οι λύσεις πρέπει να είναι εξατομικευμένες για κάθε 
οικογένεια. 

 

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
Υπόθεση 1 - Στις περισσότερες χώρες τα αθλήματα θεωρούνται πρωτίστως ως αθλητικές 
δραστηριότητες και πολύ λιγότερο ως μάθηση για τις γενεές και ως διατήρηση των μεταξύ τους 
δεσμών.  
Η υπόθεση 1 έχει επιβεβαιωθεί. Στις χώρες που εξετάζει το έργο, οι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται 
μεν τον αθλητισμό ως έναν πιθανό τρόπο να αλληλοβοηθούνται οι γενεές, αλλά όχι και ως μάθηση 
για τις γενεές ούτε ως διατήρηση των μεταξύ τους δεσμών – κάτι που αποτελεί στόχο της 
διαγενεακής μάθησης σε άλλους τομείς. 
 
Υπόθεση 2 - Στις περισσότερες χώρες, οι διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες θεωρούνται 
αδύνατες λόγω του χάσματος στις ικανότητες και τις προτιμήσεις μεταξύ των διαφορετικών 
γενεών.  
Η υπόθεση 2 απορρίφθηκε ως προς τις χώρες των εταίρων. Οι ερωτηθέντες τονίζουν ότι μια 
διαγενεακή αθλητική δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα που λαμβάνει υπόψη τις ικανότητες 
κάθε συμμετέχοντα. Οι γενιές έχουν κάποιες κοινές προτιμήσεις όσον αφορά τα αθλήματα, όπως 
κολύμβηση, χορός, περπάτημα, πεζοπορία, και παιχνίδια με μπάλα. 
  
Υπόθεση 3 - Οι νεότερες και οι παλαιότερες γενιές έχουν επηρεαστεί κυρίως από μια 
αλληλεπίδραση διαφορετικών παραγόντων, οι οποίοι καθορίζουν τη συμμετοχή τους στον 
αθλητισμό κατά τη διάρκεια της ζωής τους.  
Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Η κατάσταση διαφοροποιείται σε ένα βαθμό από χώρα σε χώρα, 
αλλά κατά κύριο λόγο οι ερωτηθέντες επηρεάζονταν από πληθώρα παραγόντων· τους συνομηλίκους, 



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

53 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

τους φίλους τους, την απόσταση του πλησιέστερου αθλητικού συλλόγου, κ.α. Μεταξύ των πιο 
συχνών λόγων διακοπής μιας δραστηριότητας αναφέρθηκαν τα στρεσογόνα μεταβατικά γεγονότα, η 
μετάβαση από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια κοινωνικοποίηση, αλλά και οι μακροχρόνιες 
ασθένειες ή οι τραυματισμοί.  
 
Υπόθεση 4 - Οι νεότερες και οι παλαιότερες γενιές έχουν ψυχοκοινωνικές ανάγκες που τους 
παρακινούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. 
Η υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Μέσα από τα διαγενεακά αθλήματα, οι νέοι δύνανται να λάβουν 
στήριξη, ενώ οι ηλικιωμένοι να είναι παραγωγικοί και να παρέχουν προστασία. Οι νέοι, οι οποίοι 
αποτελούν μια ψυχολογικά ευάλωτη ομάδα σύμφωνα με τις γενικές αντιλήψεις, αισθάνονται 
περισσότερο ασφαλείς όταν είναι μαζί με τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας τους και με 
ηλικιωμένους γενικά. Οι ηλικιωμένοι θεωρούν τον εαυτό τους ως βάρος για την κοινωνία και οι 
διαγενεακές δραστηριότητες ένταξης θα μπορούσαν να τους ανακουφίσουν από αυτό το 
συναίσθημα.  
 
Υπόθεση 5 - Ορισμένες από τις προτιμώμενες αθλητικές δραστηριότητες νεότερων και 
παλαιότερων γενεών αλληλεπικαλύπτονται. 
Η υπόθεση 5 έχει επιβεβαιωθεί καθώς το πιο δημοφιλές άθλημα και στις δύο ηλικιακές ομάδες ήταν 
η κολύμβηση. Στη δεύτερη θέση ακολουθούσε η πεζοπορία για τους νέους και η ποδηλασία για τους 
ηλικιωμένους, όμως και τα δύο αθλήματα αυτά ήταν δημοφιλή ανάμεσα στα μέλη και των δύο 
ομάδων. Οι αλληλεπικαλυπτόμενες προτιμήσεις των δύο ηλικιακών ομάδων περιλάμβανα επίσης 
τον χορό, το τρέξιμο, και τα παιχνίδια με μπάλα. Τα αποτελέσματα σε κάθε μεμονωμένη χώρα μπορεί 
να διαφέρουν σημαντικά. Ωστόσο, οι παραπάνω δραστηριότητες είναι κοινές σε όλες τις χώρες της 
ΕΕ στις οποίες ανήκουν οι εταίροι του έργου.  
       
Υπόθεση 6 - Δεν παρέχονται αρκετές ευκαιρίες για διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες στις 
χώρες των εταίρων.  
Η υπόθεση 6 έχει επιβεβαιωθεί. Ιδιαίτερα οι μικρότερες πόλεις και τα χωριά δεν διαθέτουν επαρκείς 
ευκαιρίες συμμετοχής σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες και επίσης στερούνται ευκαιριών 
για διαγενεακό αθλητισμό. Οι μεγαλύτερες πόλεις προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες, με τη 
μορφή μεγάλων αγώνων δρόμου ή διαγενεακών αθλητικών φεστιβάλ που απευθύνονται σε 
οικογένειες.  
 
Υπόθεση 7 - Οι νέες διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζονται στις ήδη 
υπάρχουσες παροχές, στις αθλητικές προτιμήσεις των γενεών που αλληλεπικαλύπτονται, καθώς 
και στο υπάρχον περιβάλλον και τις υπάρχουσες ζώνες επαφής. 
Η υπόθεση 7 έχει εν μέρει επιβεβαιωθεί. Η υφιστάμενες αθλητικές παροχές προσφέρονται κυρίως 
από διαγενεακά και κοινοτικά κέντρα, καθώς και από αθλητικούς συλλόγους. Οι νέες δραστηριότητες 
λοιπόν θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στα μέρη αυτά. Υπάρχει, ωστόσο, ο κίνδυνος αυτές οι 
οργανώσεις να μην κατανοήσουν τις υπάρχουσες ανάγκες για αλλαγή και να αντιταχθούν έντονα 
στην καινοτομία. Σε αυτήν την περίπτωση η δημιουργία μιας νέας οργάνωσης που θα οικοδομούσε 
νέες ζώνες επαφής αφιερωμένες αποκλειστικά στα διαγενεακά αθλήματα θα πιο αποτελεσματική.  
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Υπόθεση 8 - Οι νέες διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να ισχυροποιήσουν τους 
γενεαλογικούς δεσμούς και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό.  
Η υπόθεση 8 έχει επιβεβαιωθεί. Οι ερωτηθέντες είναι πεπεισμένοι ότι οι ηλικιωμένοι δεν 
ενθαρρύνονται αρκετά να συμμετάσχουν σε ανοιχτές, προσβάσιμες αλλά και σε οποιεσδήποτε άλλες 
αθλητικές δραστηριότητες. 
 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ  
 

Σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τη διαθεσιμότητα συμμετοχής σε 
διαγενεακά αθλήματα 

 
- Οι γυναίκες, ηλικίας κάτω των 25 ετών και άνω των 65 ετών, είναι πιο ανοιχτές σε νέες 

εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων των διαγενεακών αθλημάτων. 
- Τα διαγενεακά αθλήματα μπορούν να είναι ελκυστικά για ετερογενείς ομάδες με πολύ 

διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 
- Το εκπαιδευτικό χάσμα μεταξύ νεότερων και ηλικιωμένων θα συνεχίσει να διευρύνεται. 
- Οι νέοι κάτω των 25 ετών και οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών βρίσκονται στην ίδια 

κατάσταση - απελευθερωμένοι από τους περιορισμούς που θέτουν πολλοί και απαιτητικοί 
κοινωνικοί ρόλοι. 

- Ο γάμος ή η ύπαρξη σχέσης μπορεί να μειώσει την επιθυμία συμμετοχής σε διαγενεακά 
αθλήματα.  

- Οι ηλικιωμένες γυναίκες άνω των 65 ετών είναι πιο πρόθυμες να συμμετάσχουν σε κάθε 
είδους κοινωνικής δραστηριότητας, ενώ οι άνδρες έχουν την τάση να είναι αδρανείς και να 
στηρίζονται στην συναισθηματική υποστήριξη των συζύγων τους. 
 

Σχετικά με τον αθλητισμό  
 

- Το φυσικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την επιλογή αθλήματος.  
- Ο αθλητισμός εκλαμβάνεται ως ανταγωνισμός κυρίως από τους νεότερους ανθρώπους.  
- Ο αθλητισμός δεν θεωρείται ως μια πηγή ισότητας και αλληλεγγύης, ούτε από τους νέους 

ούτε από τους ηλικιωμένους ανθρώπους.  
- Είναι σημαντικό να εξετάζονται οι αντιλήψεις σχετικά με τον αθλητισμό, πριν ξεκινήσει μια 

διαγενεακή αθλητική δραστηριότητα. 
- Τόσο οι νεότεροι όσο και οι ηλικιωμένοι εκτιμούν ιδιαίτερα τον αθλητισμό γιατί συνδράμει 

στην υγεία.  
- Η γνώση των αντιλήψεων για τα αθλήματα είναι σημαντική κατά την αναζήτηση κοινών 

σημείων για τον καθορισμό ζωνών επαφής.  
 
Αντιλήψεις για τις γενεές και τα διαγενεακά αθλήματα.  
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- Οι νέοι προσαρμόζονται ευκολότερα και δεν παρεμποδίζονται από προηγούμενες εμπειρίες 
όπως οι ηλικιωμένοι. 

- Οι νέοι έχουν πολλές τεχνολογικές γνώσεις, είναι ψυχολογικά ευάλωτοι, σωματικά ισχυροί 
και άνεργοι.  

- Οι ηλικιωμένοι θεωρούνται πεπειραμένοι, προστατευτικοί, συνταξιούχοι, αδύναμοι, 
άνθρωποι που διάγουν καθιστική ζωή και δεν τους αρέσει να κινούνται, και ως άνθρωποι 
που είναι φίλοι μας, μαζί μας στο ταξίδι της ζωής.  

- Οι ηλικιωμένοι ταυτίζονται με το καθεστώς συνταξιοδότησής τους. 
- Οι διαγενεακοί δεσμοί θα πρέπει να βασίζονται πάνω στα αντιλαμβανόμενα χαρακτηριστικά 

των νεότερων και των ηλικιωμένων, που αν και είναι διαφορετικά είναι ωστόσο συμβατά 
μεταξύ τους.  

- Οι νέοι είναι ψυχολογικά ευάλωτοι και τα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία θεωρούν 
προστατευτικά, είναι συμβατά με αυτό το χαρακτηριστικό.  

- Τα διαγενεακά αθλήματα ενδέχεται να αλλάξουν την αντίληψη των ηλικιωμένων για τον 
εαυτό τους, που τους θεωρεί ως βάρος για την κοινωνία.  

- Οι νέοι και οι ηλικιωμένοι μπορούν να ανταλλάξουν τεχνολογικές γνώσεις και γνώσεις για 
τον κόσμο μέσα από τα διαγενεακά αθλήματα.  

- Οι τεχνολογικές γνώσεις θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στις διαγενεακές αθλητικές 
δραστηριότητες (Zoom, Skype, κοινή δημιουργία διαγενεακών προγραμμάτων και 
διαγενεακών παιχνιδιών). 

 
Σχετικά με την Οικογένεια 
 

- Οι ηλικιωμένοι αισθάνονται ότι μέρος της οικογένειάς τους έχει ψυχοκοινωνικές ανάγκες και 
βασίζονται στους συναισθηματικούς δεσμούς με την υπόλοιπη οικογένεια (υπέρ του 
δέοντος). 

- Η οικογένεια θα μπορούσε να είναι μία από τις ζώνες επαφής.  
- Για την εδραίωση των οικογενειακών δεσμών, τα διαγενεακά αθλήματα μπορούν να 

συνδεθούν με την τοπική κοινότητα. 
- Στις περισσότερες χώρες, η οικογένεια θεωρείται ως ο πυλώνας της κοινωνίας. 

 
Απόφαση ανάληψης αθλητικής δραστηριότητας 
 

- Η επιλογή της πρώτης αθλητικής δραστηριότητας του παιδιού εξαρτάται κυρίως από τη 
μητέρα, καθώς αυτή είναι ο πρώτος φροντιστής του. Μερικές φορές και οι δύο γονείς έχουν 
αυτόν τον ρόλο. 

- Στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, τα παιδιά είχαν μεγάλη ελευθερία και ξεκινούσαν τον 
αθλητισμό από μόνα τους. 

- Οι νέοι και οι ηλικιωμένοι αναλαμβάνου μια αθλητική δραστηριότητα επειδή τους αρέσει.  
- Η ανάληψη αθλητικής δραστηριότητας και η διατήρησή της εξαρτάται από τις σχέσεις με 

συμμαθητές και φίλους, αν και η αίσθηση του ανήκειν φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντικό 
για τους νεότερους από ό, τι για τους ηλικιωμένους. 
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- Η γνώση των προτιμήσεων που έχουν οι γενεές προς συγκεκριμένα αθλήματα είναι 
τεράστιας σημασίας.  

 
Καθιστώντας τα διαγενεακά αθλήματα εφικτά, ελκυστικά και γνωστά  
 

- Τόσο οι νεότεροι όσο και οι ηλικιωμένοι μπορούν να δείξουν ενδιαφέρον και να συμμετέχουν 
σε διαγενεακά αθλήματα. Οι διάφορες ομάδες και οργανώσεις τους, καθώς και οι γειτονιές 
σαν σύνολο, θα πρέπει να προσεγγιστούν με τον σκοπό αυτό.  

- Τα διαγενεακά αθλήματα θα είναι μια νέα κοινοτική εμπειρία για τους νέους. 
- Στους ηλικιωμένους δεν αρέσει να κινούνται πολύ, ενώ στα παιδιά δεν αρέσει πολύ το 

περπάτημα. 
- Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι όσον αφορά τη διακοπή μιας αθλητικής 

δραστηριότητας 
- Οι νέοι αναφέρουν μια στρεσογόνο μετάβαση στη ζωή ή έναν τραυματισμό ως τον πιο συχνό 

λόγο για την διακοπή μιας αθλητικής δραστηριότητας. 
- Η υγεία, και για τους ηλικιωμένους το να παραμείνουν αυτόνομοι, είναι τα πιο ορατά 

επιχειρήματα υπέρ των διαγενεακών αθλημάτων, στα οποία οι πάροχοι αθλητικών 
δραστηριοτήτων πρέπει να δίνουν έμφαση.  

- Η κολύμβηση είναι η διαγενεακή αθλητική δραστηριότητα που επιλέγεται συχνότερα, 
ακολουθούμενη από τον χορό και την πεζοπορία.  

- Η ποδηλασία δεν συγκαταλέγεται στα προτιμώμενα αθλήματα των νεότερων ερωτηθέντων, 
αλλά κατατάσσεται υψηλά στις ομάδες των ηλικιωμένων.  

- Η γιόγκα δεν προτιμάται από τους ηλικιωμένους, σε αντίθεση με τους νεότερους 
ερωτηθέντες.  

- Οι νεότεροι και οι ηλικιωμένοι αντιλαμβάνονται μια διαγενεακή δραστηριότητα ως αμοιβαία 
βοήθεια.  

- Οι κοινοί στόχοι είναι σημαντικοί για τις διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες.  
- Μια διαγενεακή δραστηριότητα λαμβάνει υπόψη τις ικανότητες όλων. 
- Είναι μια εποχιακή (όχι μόνιμη) δραστηριότητα.   
- Μια διαγενεακή δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιείται εξίσου σε εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς χώρους.  
 
Εννοιολόγηση, παροχή και ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τα διαγενεακά αθλήματα.  
 

- Οι νέοι και οι ηλικιωμένοι αναφέρουν ότι οι διαγενεακές δραστηριότητες είναι κυρίως 
ανύπαρκτες. 

- Μαζικές αθλητικές εκδηλώσεις μεταξύ των γενεών υπάρχουν σε ορισμένες χώρες, ιδίως στην 
Ουγγαρία, τη Σλοβενία και την Ιταλία.  

- Οι μαζικές διαγενεακές αθλητικές εκδηλώσεις σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα, με 
λογοτεχνία, , με την υπέρβαση μιας κατάστασης της υγείας, ή με άλλα θέματα που μπορούν 
να αναγνωριστούν από την κοινότητα. 
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- Οι διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες δεν αποτελούν μέρος των αθλητικών 
συστημάτων, ούτε έχουν εννοιολογηθεί . Υπάρχει ελάχιστη παροχή και επίγνωση της 
ύπαρξης διαγενεακών αθλητικών δραστηριοτήτων και των μορφών, του περιεχομένου και 
των λειτουργιών τους. 

- Οι διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες παρέχονται κυρίως σε αθλητικούς συλλόγους. 
- Τα κοινοτικά κέντρα είναι πιθανώς η καλύτερη ζώνη επαφής για τις γενεές που επιθυμούν 

να αθληθούν μαζί.   
- Άλλοι πιθανοί πάροχοι είναι οι λέσχες, τα νηπιαγωγεία, οι παιδικοί σταθμοί, τα ξενοδοχεία, 

τα εσωτερικά σχολεία, τα πανεπιστήμια, και οι κατασκηνώσεις.  
- Οι διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες λειτουργούν καλύτερα όταν σχετίζονται με τις 

τοπικές κοινότητες.  
- Οι διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες και οι ζώνες επαφής, είτε εντός των οικογενειών 

είτε αλλού, πρέπει να εννοιολογηθούν περαιτέρω και να καθιερωθούν. Για να επιτευχθεί 
αυτό, θα πρέπει να συνοδευτούν από μεγάλες εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού.  

- Οι ηλικιωμένοι δεν ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.  
- Η αντίληψη για τους ηλικιωμένους είναι συχνά στερεότυπη. Έτσι, οι νέοι δεν μπορούν να 

φανταστούν καινούργιες διαγενεακές δραστηριότητες.  
- Οι διαγενεακές αθλητικές λύσεις πρέπει να είναι διαφορετικές για κάθε οικογένεια. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα "Funmilies Survey Research (2021)", οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι 
ερωτηθέντες τείνουν να βλέπουν τον αθλητισμό με παρόμοιο τρόπο. Όλοι θεωρούν τον αθλητισμό 
ως μια ευχάριστη, υγιή, κοινοτική δραστηριότητα που φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Στα μάτια των 
ερωτηθέντων σε όλες χώρες τις έρευνας, τα αθλήματα σχετίζονται περισσότερο με την κίνηση, την 
ευχαρίστηση και το παιχνίδι παρά με αρνητικά φαινόμενα όπως το ντόπινγκ, ή απάτη ή ο πόνος και 
η αγωνία. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο αθλητισμός είναι μια δραστηριότητα 
αναψυχής και ελεύθερου χρόνου, και όχι μια επαγγελματική και ανταγωνιστική δραστηριότητα.  

 
Όταν δεν επιτηρούνται και κατευθύνονται υπερβολικά, οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να 
ανακαλύψουν μια αθλητική δραστηριότητα μόνοι τους ή μαζί με τους συνομηλίκους τους, ενώ η 
ύπαρξη αθλητικών συλλόγων στην γειτονιά είναι επίσης καθοριστικής σημασίας. Οι ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες του ατόμου, όπως επιθυμία να ανήκει κάπου και να είναι μέλος μιας ομάδας, παίζουν επίσης 
σημαντικό ρόλο. Η επιθυμία του ανήκειν είναι κοινή και στις δύο ομάδες των ερωτηθέντων.  
 
Σήμερα η βούληση των γονέων είναι καθοριστική για την πρώτη αθλητική δραστηριότητα των 
παιδιών τους. Έτσι, η εκπαίδευση των γονέων είναι απαραίτητη όσον αφορά τον αθλητισμό.  

 
Τα κύρια κίνητρα που οδηγούν στη διατήρηση της συμμετοχής στον αθλητισμό είναι παρόμοια και 
στις δύο ηλικιακές ομάδες. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ένας από τους κύριους λόγους 
συμμετοχής στον αθλητισμό είναι το γεγονός ότι τους αρέσει. Αλλά δήλωσαν επίσης – ακόμη  και οι 
νέοι – ότι  είναι μια υγιής δραστηριότητα και ότι ασχολούνται με τον αθλητισμό για να παραμείνουν 
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υγιείς. Το γεγονός ότι η νεότερη ηλικιακή ομάδα ανησυχεί τόσο πολύ για την υγεία της δεν ήταν 
αναμενόμενο. Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η υγεία έχει γίνει θέμα μιας προσέγγισης που 
εξετάζει τη ζωή ολιστικά. 
 
Ο ρόλος του αθλητισμού στη διαμόρφωση της κοινότητας ήταν σχετικός και για τις δύο ηλικιακές 
ομάδες. Ο αθλητισμός παίζει ρόλο στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής και βοηθά τους 
συμμετέχοντες να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους. Ο αθλητισμός βοηθά και τις δύο ηλικιακές ομάδες 
να είναι πιο σταθερές στη ζωή. 

 
Υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόμενες δραστηριότητες και προτιμήσεις και ορισμένα διαγενεακά 
αθλήματα υπάρχουν ήδη, ιδιαίτερα με τη μορφή τελετουργικών, κυρίως ετήσιων, μαζικών 
διαγενεακών εκδηλώσεων που σχετίζονται με ένα θέμα όπως ιστορικά γεγονότα, λογοτεχνία ή την 
ανάγκη αντιμετώπισης μιας κατάστασης υγείας. 

 
Όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να σκεφτούν μερικές ευκαιρίες για διαγενεακές 
δραστηριότητες εντός των οικογενειών, καταγράφηκαν ορισμένες απαντήσεις. Όσον αφορά τη 
φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό, οι υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως η 
πεζοπορία και το περπάτημα αναφέρθηκαν τις περισσότερες φορές. Άλλες δραστηριότητες χαμηλής 
αντίστασης, όπως το τρέξιμο και η κολύμβηση αναφέρονται επίσης συχνά. Άλλες δημοφιλείς 
απαντήσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό αφορούσαν παιχνίδια που παίζονται με ρακέτα, όπως 
μπάντμιντον, πινγκ-πονγκ ή τένις. Τόσο οι νεότερες όσο και οι παλαιότερες γενιές πιστεύουν ότι τα 
επιτραπέζια παιχνίδια, όπως το σκάκι μπορούν να φέρουν κοντά διαφορετικά μέλη της οικογένειας. 
Λιγότερο συχνά αναφέρθηκαν τα διάφορα παιχνίδια με μπάλα. Οι δραστηριότητες που δεν 
σχετίζονται με τον αθλητισμό συχνά περιλάμβαναν το μαγείρεμα, την βόλτα του κατοικίδιου και 
άλλες σχετικές οικιακές δραστηριότητες. Η οικογένεια μπορεί να θεωρηθεί σημαντική ζώνη επαφής. 

 
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να βασιστούν οι ζώνες επαφής στα διαγενεακά αθλήματα. Οι 
ζώνες επαφής πρόκειται να κατασκευαστούν εκ νέου ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παλαιές θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, με διαφορετικές όμως δραστηριότητες (τρόπος ζωής), ώστε να 
δημιουργήσουν συνειδητά δεσμούς μεταξύ των συμμετεχόντων και της τοπικής κοινότητας. Η 
οικογένεια μπορεί να θεωρηθεί και ως ζώνη επαφής. Οι υφιστάμενοι οργανισμοί δεν προσφέρουν, 
συνήθως, διαγενεακά αθλήματα που είναι εννοιολογημένα ως τέτοια.  

 
Η εμφάνιση των διαγενεακών αθλημάτων, η ανάπτυξη και η διατήρησή τους, θα πρέπει να 
συνοδεύεται από μια συνεχή, δημόσια εκστρατεία ευαισθητοποίησης (αλλαγή νοοτροπίας), η οποία 
είναι δυνατή μόνο όταν βασίζεται σε θεωρίες της διαγενεακής μάθησης και του αθλητισμού – όχι  
μόνο στην περιγραφή των διάφορων διαγενεακών αθλητικών δράσεων κλπ. 
 
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της Έρευνας που διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο έδειξαν ότι η 
δημιουργία διαγενεακών ζωνών επαφής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ενδιαφερόμενα άτομα 
και τις προτιμήσεις τους, τις παραδόσεις τους, το περιβάλλον τους και τις φυσικές δυνατότητές του 
(τοπίο). Οι σχετικές δράσεις δύσκολα θα μπορούσαν να διεξαχθούν από πάνω προς τα κάτω ή να 
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επιβληθούν χρησιμοποιώντας τεχνικές μάρκετινγκ. Αντί του μάρκετινγκ, πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μέθοδοι κινούμενης εικόνας (animation), οι οποίες προσεγγίζουν ολόκληρο το περιβάλλον, και όχι 
μόνο συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.  
 
Ο καθορισμός ζωνών επαφής απαιτεί την κινούμενη εικόνα ( που προκαλεί αλλαγές στους 
ανθρώπους της κοινότητας). Τα αποτελέσματα της Συγκεντρωτικής Έρευνας Μέτρησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ λιγότερο συναφή από τα εθνικά ερευνητικά αποτελέσματα ή ακόμα 
περισσότερο τα τοπικά. Όσο πιο τοπικές είναι οι λύσεις, όσο περισσότερο αντλούν από τοπικούς 
πόρους, τόσο περισσότερο είναι κοινή η δημιουργία των συμμετεχόντων, τόσο πιο ελκυστικές είναι 
οι λύσεις για τους ντόπιους διαφορετικών γενεών, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα οι 
διαγενεακές μορφές να επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αθλητικές δραστηριότητες 
πρέπει να συνδέονται με άλλες κοινοτικές δραστηριότητες (κοινωνική πρακτική). 
 
Στην ερευνητική έκθεση που συνέταξε ο Ούγγρος εταίρος, τα ακόλουθα ευρήματα σχετικά με την 
εισαγωγή των διαγενεακών αθλημάτων αναπτύχθηκαν σε αρχές: 
 

(1) Η πιο σημαντική πτυχή αυτών των δραστηριοτήτων είναι το FUN, δεδομένου ότι οι νεότερες 
και οι μεγαλύτερες γενεές ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες, γιατί τους αρέσει και 
όχι επειδή κάποιος τους πιέζει να το κάνουν. Ο αθλητισμός ως παιχνίδι είναι η θεμελιώδης 
πτυχή των διαγενεακών αθλημάτων, επομένως αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να είναι 
παιχνιδιάρικες και προσβάσιμες. Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση της υγείας είναι επίσης 
σημαντική, ειδικά για τις παλαιότερες γενεές. 

 
(2) Συμμετοχή σε παιχνίδια και επικράτηση. Όπως επιβεβαιώθηκε και από τις συνεντεύξεις, οι 

ηλικιωμένοι τείνουν να προτιμούν τις δραστηριότητες που είναι λιγότερο ανταγωνιστικές και 
επικεντρώνονται στη χαρά της συμμετοχής. Πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν στον αθλητισμό 
για να γίνουν μέλη της κοινότητας, με αυτόν τον τρόπο οι διαγενεακές αθλητικές 
δραστηριότητες μπορούν να αντιπροσωπεύουν ευκαιρίες σύνδεσης μεταξύ των 
διαφορετικών μελών μιας οικογένειας και μεταξύ ων γενεών.  

 
(3) Ανοιχτή σκέψη και ενθάρρυνση. Είναι ο ρόλος της νεότερης γενιάς να ενθαρρύνει τους 

ηλικιωμένους να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και να δημιουργεί μια φιλόξενη 
ατμόσφαιρα εντός της οποίας όλοι εκτιμώνται, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Οι 
κοινωνικές προκαταλήψεις έναντι της παλιάς γενιάς αποτρέπουν συχνά τη συμμετοχή της σε 
αθλητικές δραστηριότητες. Έτσι, η νεότερη γενιά πρέπει να εκπαιδευτεί για να πολεμήσει 
και να διαλύσει αυτές τις στάσεις. Έργα όπως το Funmilies μπορούν να τους βοηθήσουν να 
συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ανοιχτής σκέψης όχι μόνο απέναντι στους συνομηλίκους 
τους αλλά και απέναντι στα μέλη της μεγαλύτερης γενιάς. 

 
Συμπερασματικά, οι διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες είναι δυνατές και μάλιστα 
μπορούν να περιορίσουν το χάσμα των γενεών, υπό την προϋπόθεση ότι εστιάζουν στην 
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διασκέδαση και τη συμμετοχή αντί στον ανταγωνισμό. Έτσι, αποστολή τους είναι να 
δημιουργήσουν μια φιλόξενη ατμόσφαιρα όπου όλες οι γενεές θα εκτιμώνται εξίσου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Παράρτημα 1 - Βέλτιστες πρακτικές 
  
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
 
Βέλτιστη πρακτική 1 
 

Όνομα του οργανισμού: 
ουγγρικός Σύλλογος Αθλητισμού Αναψυχής 
 
Χρονιά ίδρυσης: 
1989 
 
Ιδρύθηκε από: 
Τοπικοί και περιφερειακοί αθλητικοί σύλλογοι αναψυχής 
 
Κύρια ομάδα στόχου: 
Οι Ούγγροι πολίτες γενικά, αλλά ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν λιγότερες ευκαιρίες να συμμετάσχουν 
σε οργανωμένες αθλητικές εκδηλώσεις.  
 
Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει): 
Προώθηση του αθλητισμού για όλους σε όλες τις γενιές.  
 
Κύρια αθλήματα που ασκούνται: 
Όλα τα αθλήματα που προωθούν τη σωματική δραστηριότητα και την ευεξία.  
 
Κύρια πρωτοβουλία με αθλήματα μεταξύ γενεών: 
Το Family Sport Festival ήταν ένα από τα μεγαλύτερα # ενεργά γεγονότα της Ουγγαρίας το 2017, το 
2018 και το 2019. Ως επίσημη εκδήλωση «προθέρμανση» για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 
(EWoS), δημιουργήθηκε ένα τεράστιο αθλητικό χωριό όπου όλοι θα μπορούσαν να βρουν κάποια 
συναρπαστικά αθλήματα για να δοκιμάσουν. 
 
Διεύθυνση URL: https://masport.hu 
 
Βέλτιστη πρακτική 2 
 
Όνομα του οργανισμού: 
Σχολή σκι αντοχής Bozsik 
 
Χρονιά ίδρυσης: 
2000 
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Ιδρύθηκε από: 
Η σχολή σκι ιδρύθηκε από προπονητές και καθηγητές PE. 
 
Κύρια ομάδα στόχου: 
Όλες οι ηλικιακές ομάδες  
 
Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει): 
Προωθήστε και διαδώστε σκι για σκι (cross-country ski) και Nordic Walking στη Βουδαπέστη.  
 
Κύρια αθλήματα που ασκούνται: 
Πεζοπορία με μπατόν, σκι αντοχής  
 
Κύρια πρωτοβουλία με αθλήματα μεταξύ γενεών: 
Η Nordic Walking Day διοργανώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2019 στα πλαίσια της εκστρατείας της 
Ευρωπαϊκής Αθλητικής Πρωτεύουσας της Βουδαπέστης 2019. Η ανοιχτή εκδήλωση προσέλκυσε 
περισσότερους από 100 συμμετέχοντες από όλες τις ηλικιακές ομάδες. 
Διεύθυνση URL: https://sifutas.hu 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
Η καλύτερη εξάσκηση 
 
Όνομα του οργανισμού:  
«Δημιουργία ενός τεχνολογικού εργαλείου για την προώθηση των ευρωπαϊκών παραδοσιακών 
αθλημάτων και παιχνιδιών (TSG) από μια γενεαλογική και χωρίς αποκλεισμούς προοπτική» 
 
Χρονιά ίδρυσης:  
2017 
 
Ιδρύθηκε από: 

- Fundacion Universidad San Jorge 
- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
- Ένωση Europeenne Des Jeux Etsports Traditionnels 
- Baranta Hagyomanyos Magyar Harcmuveszetek Orszagos Szovetsege 

 
Κύρια ομάδα στόχου:  
Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές φυσικής αγωγής, 
εκπαιδευτές και προπονητές 
 
Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να πετύχει): Ο κύριος σκοπός αυτού του έργου είναι να 
συμβάλει σε μια καινοτόμο διάδοση και προώθηση του Ευρωπαϊκού Παραδοσιακού Αθλητισμού και 
Παιχνιδιών (TSGs) ως ένα περιεκτικό και διαγενεακό πολιτιστικό και κοινωνικό πλεονέκτημα.  

https://sifutas.hu/
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Τα κύρια καθήκοντα αυτού του έργου περιλαμβάνουν:  
• Ο προσδιορισμός των παραδοσιακών ευρωπαϊκών αθλημάτων και παιχνιδιών που μεταδίδονται 
γενικά και εξακολουθούν να παίζονται σε μια κοινότητα. 
• Δυνατότητα ευρωπαίων πολιτών να ανεβάζουν άλλα παιχνίδια στην επίσημη ιστοσελίδα και μέσω 
μιας εφαρμογής για κινητά 
• Δημιουργία διαδραστικού παιδαγωγικού υλικού για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης  
Κύρια αθλήματα που ασκούνται: Δεν ασκούνται αθλητικά Θεωρητική εργασία. 
Περιβάλλον (ζώνη επικοινωνίας): Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ουγγαρία 
 
Διεύθυνση URL: http://geoludens.eu/home/ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/579689-
EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP 
 
ΙΤΑΛΙΑ 
 
Βέλτιστη πρακτική 1 
 
Όνομα του οργανισμού: 
Cittadinanza Attiva Emilia Romagna 
 
Χρονιά ίδρυσης: 
Ο Cittadinanzattiva γεννήθηκε ως Movimento federativo Democro το 1978 με πρωτοβουλία ομάδων 
νέων καθολικής και δημοκρατικής έμπνευσης με πάθος για την πολιτική. 
Το Κίνημα είναι κοσμικό και ανοιχτό σε όλους. 
Τον Ιούνιο του 2000, το Εθνικό Συνέδριο Chianciano τιμωρεί τη νέα δομή του Κινήματος και 
αποφασίζει να αλλάξει το όνομα σε "Cittadinanzattiva". 
 
Ιδρύθηκε από: 
Το Cittadinanzattiva APS είναι ένα κίνημα συμμετοχής των πολιτών που λειτουργεί στην Ιταλία και 
την Ευρώπη για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των 
καταναλωτών. 
Το Cittadinanzattiva Emilia-Romagna είναι η περιφερειακή δομή του κινήματος, με γραφεία που 
βρίσκονται σε ολόκληρη την περιοχή. 
 
Κύρια ομάδα στόχου: 
Ευρωπαίοι πολίτες 
 
Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει):  
Προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. 
 
Κύρια αθλήματα που ασκούνται: 
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Το άθλημα του bocce για τη διαγενεακή ανάπτυξη στη νεολαία και τον ηλικιωμένο πληθυσμό. 
Ενθάρρυνση των ηλικιωμένων με το παιχνίδι των μπολce bocce. 
 
Ρύθμιση (ζώνη επαφής): 
Περιφέρεια της Μπολόνια, Εμίλια Ρομάνια. 
Cittadinanzattiva Εμίλια-Ρομάνια 
Μέσω Castiglione, 24 - 40124 Μπολόνια 
 
Διεύθυνση URL: https://buonepratichesociali.cittadinanzattiva-er.it/lo-sport-delle-bocce-per-lo-
sviluppo-intergenerazionale-nella-popolazione-giovanile-e-senior/ 
 
Βέλτιστη πρακτική 2 
 
Όνομα του οργανισμού: 
Project EMAF - Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Αθλητισμού Masters για την Ασημένια Εποχή 
συντονίζεται από τη FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera 
 
Χρονιά ίδρυσης: 
2020 
 
Ιδρύθηκε από: 
Δήμος Ανκόνα, Περιφέρεια Marche, Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Ιταλίας - CONI, Istituto 
Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - INRCA, ένα Εθνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο που 
δραστηριοποιείται στον γηριατρικό και γεροντολογικό τομέα, το Περιφερειακό Σχολικό Γραφείο για 
την περιφέρεια Marche - USR 
 
Κύρια ομάδα στόχου: 
Άτομα οποιασδήποτε ηλικίας 
 
Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει): 
Οι επιδράσεις του αθλητισμού στη σωματική και ψυχική ευημερία στην ενηλικίωση και στα αθλητικά 
κοινωνικά οφέλη. 
 
Κύρια αθλήματα που ασκούνται: 
Αγώνας δρόμου (10 χλμ.), Κοινωνικός περίπατος, αθλητισμός. 
 
Ρύθμιση (ζώνη επαφής): 
Το κέντρο της πόλης της Ανκόνα και στο Palaindoor, περιφερειακή πρωτεύουσα Marche. 
 
Διεύθυνση URL: https://european-masters-athletics.org/about-ema/news-overview/1787-emaf-
european-masters-athletics-festival-for-silver-age.html 
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Βέλτιστη πρακτική 3 
Η insieme nonni e bambini στην παλαίστρα ανά stare insieme έρχεται una volta 
"Nonni, giochiamo insieme;" 
 
Όνομα του οργανισμού: 
- Anteas Volontari San Martino Paese Odv 
- Casa di Riposo «Casa Gino e Pierina Marani» di Paese 
- Comune di Paese 
 
Χρονιά ίδρυσης: 
nasce il 4 novembre 2005 
 
Κύρια ομάδα στόχου: 
Παιδιά, ενήλικες και μεγαλύτεροι ενήλικες, κάτοικοι της πόλης Paese. 
 
Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει): 
Να προωθήσει τον εθελοντισμό σε κοινότητες για να οικοδομήσει μια πιο υποστηρικτική και 
φροντίδα κοινωνία, χωρίς εμπόδια και διχασμούς. 
 
Κύρια αθλήματα που ασκούνται: 
Παιχνίδια παλιάς παιδικής ηλικίας, σωματική δραστηριότητα, χορός, ψυχαγωγική κινητική 
δραστηριότητα. 
 
Ρύθμιση (ζώνη επαφής): 
Γυμναστήριο του Paese. 
 
Διεύθυνση URL:  
https://www.casamarani.it/ 
http://www.volontarisanmartinopaese.it 
 
Βέλτιστη πρακτική 4 
 
CESENA CAMMINA (CESENA WALKS)  
 
Όνομα του οργανισμού: 
Δήμος Cesena, η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας (AUSL) και CAI (Italian Alpin Club) 
 
Χρονιά ίδρυσης: 
2007 
 
Κύρια ομάδα στόχου: 
Πολίτες και οικογένειες 
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Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει): 
Να κάνουμε τον αθλητισμό μια ευκαιρία για όλους, που προορίζεται ως εργαλείο υγείας, ένταξη, 
εκπαίδευση και σεβασμός. 
 
Κύρια αθλήματα που ασκούνται: 
Περπατώντας στην πόλη.  
 
Ρύθμιση (ζώνη επαφής): 
Το έργο προσφέρεται κάθε χρόνο από το 2007 και οι ομάδες πολλαπλασιάστηκαν στις γειτονικές 
περιοχές (Cesenatico, Cesena-Oltreviso District, Cesena-Al Mare District, Longiano, Gambettola και 
Savignano) και πολλές από αυτές έχουν ενεργοποιηθεί αυτόνομα. 
 
Διεύθυνση URL: http://www.comune.cesena.fc.it/cesenacammina 
 
Βέλτιστη πρακτική 5 
 
Anziani e Bambini insieme: i cinque sensi στο gioco 
 
Όνομα του οργανισμού: 

- Azienda Speciale Retesalute 
- Lunaria (Ιταλία) 

 
Διάρκεια: 2012-2014 
Χρηματοδότηση από: Commissione Europea 
 
Κύρια ομάδα στόχου: 
Παιδιά (3-9 ετών) και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας άνω των 70 ετών. 
 
Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει): 
Προώθηση της διαγενεακής μάθησης μέσω αθλητισμού και αθλητικών δραστηριοτήτων. 
 
Κύρια αθλήματα που ασκούνται: 
Ηλικιωμένοι και παιδιά μαζί: οι 5 αισθήσεις στο παιχνίδι 
Σειρά ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων: παιχνίδια με μπαλόνια, μοντελοποίηση ζύμης, ζωγραφική με 
τέμπερα, κηπουρική, μουσική και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανακάλυψη (και την 
ανακάλυψη) των πέντε αισθήσεων. 
 
Ρύθμιση (ζώνη επαφής): 
Lecco, Asilo Nido Casa Vincenza e Centro Diurno ανά Anziani Laser. 
cooperativa sociale L'Arcobaleno e la cooperativa sociale Sineresi 
Περιβάλλον: struttura residenziale per anziani Hotel Adda 
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Διεύθυνση URL: 
http://www.retesalute.net/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=227 
 
Βέλτιστη πρακτική 6 
Πρόγραμμα Διαγενετικών Εργαστηρίων «Anziani e Bambini Insieme» 
 
Όνομα του οργανισμού: 
SCUOLA DELL'INFANZIA Paritaria "DON FRANCO FACCHETTI" 
RESIDENZA PER ANZIANI «LEOPARDI» A VILLASTANZA 
 
Χρονιά ίδρυσης: 
Σχολείο 1876 
Περίοδος δραστηριοτήτων: σχολικό έτος 2017/2018. 
 
Ιδρύθηκε από: 
Scuola dell'Infanzia Parrocchiale di Villastanza 
 
Κύρια ομάδα στόχου: 
Ομάδα 15/18 παιδιών + (15/20) ηλικιωμένων  
 
Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει): 
Ο στόχος αυτού του έργου είναι να ενεργοποιήσει τα Διαγενετικά Εργαστήρια μεταξύ παιδιών και 
ηλικιωμένων και να υποστηρίξει εκδηλώσεις που μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις, 
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη φιλοκοινωνικής νοημοσύνης με την τόνωση του διαπολιτισμικού και 
διαγενεακού διαλόγου, αναπτύσσοντας τα παιδιά μας προς εκείνα τα αλτρουιστικά συναισθήματα 
που είναι ικανός να πυροδοτήσει τις διαδικασίες αμοιβαιότητας. 
 
Κύρια αθλήματα που ασκούνται: 
Χορός, παιχνίδι, δημιουργικό εργαστήριο. 
 
Ρύθμιση (ζώνη επαφής): 
Via San Sebastiano, 8, Frazione Villastanza - Parabiago MI (Ιταλία). 
Scuolainfanziavillastanza.it 
 
Διεύθυνση URL: https://scuolainfanziavillastanza.it/progetto-di-laboratori-intergenerazionali/ 
 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 
Βέλτιστη πρακτική 1 
Ο μαραθώνιος της Volkswagen Λιουμπλιάνα 

https://scuolainfanziavillastanza.it/progetto-di-laboratori-intergenerazionali/
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έχει γίνει γνωστό ως αγωνιστικό και αθλητικό γεγονός. Κάθε χρόνο οι δρόμοι της πρωτεύουσας 
Λουμπλιάνα πλημμυρίζουν από δρομείς. Οι αριθμοί δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για αυτόν τον τύπο 
αναψυχής και κοινωνικοποίησης αυξάνεται. Κάθε χρόνο οι διοργανωτές του Μαραθωνίου 
Volkswagen Ljubljana προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Νέα ρεκόρ και αυξανόμενος 
αριθμός συμμετεχόντων λένε με αυτήν την έννοια. Για παράδειγμα, ο 17ος Μαραθώνιος της 
Λιουμπλιάνα παρουσίασε μερικές καινοτομίες, όπως η έκθεση «Tečem» - EXPO Volkswagen Ljubljana 
Marathon. Με περισσότερους από 40.000 επισκέπτες και μια ευρεία παροχή δείχνουν ότι αυτό είναι 
το είδος της εκδήλωσης που θέλουν οι σλοβένοι δρομείς. 
Η έκθεση απευθύνεται σε όλους: δρομείς, οικογένειες, αθλητές, θαυμαστές και περαστικούς. Θα 
υπάρχει δωρεάν είσοδος. Θα περπατήσετε ανάμεσα στους διάφορους προμηθευτές αθλητικών 
εμπορικών σημάτων, παρόχων συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων εκθετών που θέλουν να 
απευθυνθούν στον πιο ενεργό πληθυσμό. 
 
Όνομα του οργανισμού: 
Δήμος Λιουμπλιάνα 
 
Χρονιά ίδρυσης:  
1996 
 
Ιδρύθηκε από:  
Δήμος Λιουμπλιάνα 
 
Κύρια ομάδα στόχου:  
Κάτοικοι της Σλοβενίας και διεθνείς συμμετέχοντες όλων των ηλικιών. δρομείς, τις οικογένειές τους, 
αθλητές, θαυμαστές και περαστικούς. 
 
Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει):  
Κάνοντας το τρέξιμο δημοφιλές και προωθώντας την υγεία από τον αθλητισμό. 
 
Κύρια αθλήματα που ασκούνται:  
τρέξιμο 
 
Ρύθμιση (ζώνη επαφής):  
Οι δρόμοι της Λιουμπλιάνα, Gospodarsko razstavišče, ο χώρος της έκθεσης της Λουμπλιάνα 
 
Διεύθυνση URL: https://vw-ljubljanskimaraton.si/en/ 
 
Βέλτιστη πρακτική 2 
 
Διαγενεακά αθλήματα σε συσχετισμούς ασθενών με νεφρικές παθήσεις ενωμένοι στις ενώσεις 
ασθενών της United Kindney Patients της Σλοβενίας. 
 

https://vw-ljubljanskimaraton.si/en/
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Οι κοινωνίες ασθενών με παθήσεις υγείας είναι πολυάριθμες στη Σλοβενία (πνευμονικοί, 
ογκολογικοί, καρδιολογικοί ασθενείς, κ.λπ.) Αυτές οι ενώσεις είναι ως επί το πλείστον πολύ ενεργές 
και ορατές φροντίζοντας την κοινωνικοποίηση, καθώς και την εκπαίδευση και τον αθλητισμό των 
μελών τους. Δεδομένου ότι οι ασθενείς είναι διαφορετικής ηλικίας και οι δραστηριότητες είναι για 
όλα τα μέλη και επειδή τα αθλήματα σε συλλόγους έχουν γίνει ένας κοινός τρόπος ζωής, τα αθλήματα 
σε αυτές τις συναντήσεις είναι φυσικά μεταξύ γενεών. Για να διευκρινιστεί αυτό το σημείο, οι 
ασθενείς με παθήσεις της νεφρικής υγείας ή τα μεταμοσχευμένα νεφρά είναι μέλη των ενώσεων 
United Kindney Patients Association of Slovenia. Οι περισσότερες κοινωνίες που είναι ενωμένες σε 
αυτήν την ομοσπονδία δραστηριοποιούνται στον τομέα της γνώσης και αυξάνουν την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνθήκες υγείας των νεφρών και την υγεία, την κοινωνικοποίηση 
και τα αθλήματα μεταξύ των γενεών. 
 
Όνομα του οργανισμού:  
ZDLB Slovenije - Ενωμένοι σύνδεσμοι ασθενών με νεφρούς της Σλοβενίας 
 
Ιδρύθηκε από:  
Μια ομάδα ασθενών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα. 
 
Κύρια ομάδα στόχου:  
Ασθενείς με νεφρική κατάσταση και τις οικογένειές τους. 
 
Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει): 
Η οργάνωση έχει ως στόχο να βελτιώσει τη ζωή των ασθενών με νεφρούς, να τους κάνει ορατούς, να 
ακούγονται και να ενσωματώνονται κοινωνικά. 
 
Κύρια αθλήματα που ασκούνται: 
Τα μέλη συμμετέχουν σε τοπικούς, εθνικούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς στον τομέα της 
κολύμβησης, του αθλητισμού, του πινγκ-πονγκ, του μπόουλινγκ, του μπάντμιντον και της 
ποδηλασίας.  
 
Ρύθμιση (ζώνη επαφής):  
Σε όλη τη Σλοβενία. 
 
Σελίδα Facebook:  
https://www.facebook.com/ZdlbSlovenije/ 

 
Πίστωση: United Kindney Patients Associations of Slovenia 
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
Η καλύτερη εξάσκηση 
 
Όνομα του οργανισμού: 
Ενεργή Βουλγαρική Εταιρεία  
 
Χρονιά ίδρυσης: 
2013 
 
Ιδρύθηκε από: 
Μια ομάδα 9 ενεργών νέων 
 
Κύρια ομάδα στόχου: 
Το ABS συνεργάζεται κυρίως με τοπικούς εθελοντές, νέους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 
κοινωνικούς λειτουργούς και πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες εταίρους. 
Η ABS ήταν συνεργάτης και διοργανωτής έργων με νέους ηγέτες, νέους με λιγότερες ευκαιρίες και 
νέους από μειονεκτικό περιβάλλον. 
 
Δήλωση αποστολής (ποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει): 
Στο ABS προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προληπτική στάση απέναντι στην κοινωνική ένταξη και 
σε παγκόσμια ζητήματα στην τοπική μας κοινωνία. να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη συμμετοχή 
των νέων σε κοινωνικές διαδικασίες και να αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες στη μη τυπική και άτυπη 
εκπαίδευση μέσω διαφορετικών μεθόδων (συνέδρια, συναντήσεις με τοπικούς εκπροσώπους του 
κράτους, flash mobs, εργαστήρια κ.λπ.) 
 
Κύρια αθλήματα που ασκούνται: 
Μαζικά αθλήματα βάσης, παλιά παραδοσιακά παιχνίδια, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ κ.λπ. 
 
Ρύθμιση (ζώνη επαφής): 
Ενεργή Βουλγαρική Εταιρεία, Έδρα 
 
Διεύθυνση URL: https://www.activebulgariansociety.org/  
https://www.facebook.com/ActiveBulgarianSociety/ 
https://www.instagram.com/activebulgariansociety/  
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Παράρτημα 2 - Ερωτηματολόγιο έρευνας 
 
Χώρα: 
Όνομα του ερευνητή: 
Ημερομηνία, τόπος και ώρα συνέντευξης: 
 
 
Έρευνα σχετικά με την ετοιμότητα ανάληψης αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ γενεών 
 
 
Αγαπητέ συμμετέχοντα στην έρευνα 
 
Εκτιμούμε και είμαστε ευγνώμονες για τη συμμετοχή σας σε αυτήν την έρευνα σχετικά με τη στάση 
απέναντι στον σωματικό πολιτισμό στη χώρα σας και τις γενετικές προτιμήσεις όσον αφορά τις 
αθλητικές δραστηριότητες και τον αθλητισμό. Ο σκοπός αυτής της έρευνας που διεξάγεται στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Funmilies ERASMUS + είναι να μετρήσει τις προτιμήσεις που έχουν 
οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σε σχέση με τα αθλήματα. Η συμβολή σας σε αυτήν την 
έρευνα είναι ανεκτίμητη ώστε να δημιουργηθούν σε επόμενο στάδιο αθλητικές δραστηριότητες 
μεταξύ γενεών για οικογένειες και τη δημιουργία περισσότερων παροχών για την κοινωνία.  
 
 

(Το όνομα του ερευνητή και  
οργάνωση) 

 
 
Ημερομηνία και τόπος:  
__________________________________________________________________________________________ 
 
A. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Ονομα: 
Επίθετο: 
 
Επιλέξτε τις δηλώσεις που ισχύουν για εσάς. 
 
Φύλο:  
☐ Αντρας  
☐ Γυναίκα 
  
Εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ολοκληρωμένες μελέτες: 
☐ Δημοτικό σχολείο 
☐ Επαγγελματική σχολή 
☐ Σχολείο γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
☐ προπτυχιακές σπουδές 
☐ μεταπτυχιακές σπουδες 
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Επάγγελμα / εργασία / κατάσταση: 
☐ Παιδί  
☐ Μαθητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
☐ φοιτητής 
☐ Εργαζόμενος/η 
☐ Ανεργος/η 
☐ Μεταξύ εργασίας και συνταξιοδότησης 
☐ συνταξιούχος 
 
Ανήκω στην ηλικιακή ομάδα: 
☐ 12-16 
☐ 17-25 
☐ 65-74 
☐ 75-84 
 
Οικογενειακή κατάσταση: 
☐ Ελεύθερος/η 
☐ Σε σχέση 
☐ Παντρεμένος 
☐ Σε διασταση 
☐ Διαζευγμένος  
☐ Χήρος 
☐ Αλλο: 
 
Με ποιον ζείτε αυτήν τη στιγμή; Επιλέξτε μια απάντηση. Είναι δυνατές πολλές απαντήσεις. 
☐ Μητέρα 
☐ Πατέρας 
☐ Αδερφοί και αδερφές 
☐ Σύζυγος 
☐ Σύντροφος 
☐ Παππούς 
☐ Γιαγιά  
☐ Θεία 
☐ Θείος 
☐ Ξαδερφος/ ξαδερφη 
☐ Φίλος 
☐ Μόνος 
☐ Άλλο: 
 
Που ζεις τώρα? Επιλέξτε μια απάντηση. 
Ζω σε 
☐ ένα χωριό.  
☐ οικισμό έως 10.000 κατοίκους. 
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☐ μια εξοχική πόλη. 
☐ μια πόλη με περισσότερους από 100.000 κατοίκους. 
☐ μια μεγάλη πόλη με περισσότερους από 1.000.000 κατοίκους. 
 
Ποιο είναι το τοπίο γύρω σου; Είναι δυνατές πολλές απαντήσεις.  
Εκεί που ζω, είναι / υπάρχουν κυρίως: 
☐ Επίπεδο έδαφος 
☐ Λοφώδης  
☐ Ορεινός 
☐ Λίμνες 
☐ Θάλασσα  
☐ Πηγές 
☐ Θάλασσα 
☐ ωκεανός 
☐ Δάσος 
☐ Άλλο: 
 
Β. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Σημειώστε έως και πέντε απαντήσεις. Ο αθλητισμός θεωρείται ως: 
☐ Κίνηση 
☐ Παράσταση  
☐ Επαγγελματικότητα 
☐ Ανταγωνισμός 
☐ Δημόσια δραστηριότητα 
☐ Υγιής δραστηριότητα  
☐ Παιχνίδι 
☐ Θεαματικό γεγονός 
☐ Μύθος       
☐ Κοινοτική δραστηριότητα 
☐ Ιδανική εικόνα της κοινωνίας   
☐ Ισότητα 
☐ Αλληλεγγύη 
☐ Ορατότητα  
☐ Εργασία  
☐ Ψυχαγωγία, δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου 
☐ Ευχαρίστηση 
☐ Επώδυνη δραστηριότητα 
☐ Δραστηριότητα υπό την αρνητική πίεση του χρήματος  
☐ Δραστηριότητα υπό την αρνητική πίεση των μέσων 
☐ Ντοπάρισμα 
☐ Οικονομική απάτη  
☐ Άλλο: 
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Γ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  
 
Πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι; Σημειώστε έως και πέντε απαντήσεις. 
Οι νέοι είναι / έχουν: 
☐ Ως επι των πλείστων, καλύτερα μορφωμένοι από τους ηλικιωμένους 
☐ Πολλές τεχνολογικές γνώσεις 
☐ Σωματικά δυνατοί 
☐ Ψυχολογικά ευάλωτοι 
☐ όμορφοι 
☐ Συγκεντρωμένοι στο σώμα και την απόδοσή τους 
☐ Διακριτικοί 
☐ Με αυτοπεποίθηση 
☐ Χαμένη γενιά λόγω κοινωνικών, υγειονομικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών 
☐ Άνεργοι 
☐ Άλλο: 
 
Πώς αντιλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι; Σημειώστε έως και πέντε απαντήσεις. 
Οι ηλικιωμένοι είναι: 
☐ Μια οικονομική επιβάρυνση για την κοινωνία 
☐ Μνησίκακοι 
☐ Χαρούμενοι 
☐Πηγή γνώσεν  
☐ Πολυάριθμοι 
☐ Μέρος της οικογένειάς μας 
☐ Κακοί μαθητές 
☐ Προστατευτικοί 
☐ Ελεύθεροι 
☐ συνταξιούχοι 
☐ Καθιστική ζωή, δεν τους αρέσει ο αθλητισμός.  
☐ Ευπαθείς 
☐ Άρρωστοι 
☐ Ταξιδεύουν μαζί μας στη ζωή 
☐ Άλλο: 
 
Πώς γίνεται αντιληπτή η οικογένεια; Σημειώστε έως και πέντε απαντήσεις. 
☐ Οι νεότερες και οι μεγαλύτερες γενιές στις οικογένειες έχουν στενούς δεσμούς στη χώρα μου.  
☐ Οι οικογένειες είναι κυρίως πυρηνικές. 
☐ Άλλα μέλη της οικογένειας εκτός από τον πατέρα, τη μητέρα και τα παιδιά ζουν μαζί μας.  
☐ Τα νεότερα και τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας εκτιμούν τα ίδια πράγματα. 
☐ Τα νεότερα και τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας έχουν ισότιμη μεταχείριση.  
☐ Η οικογένεια είναι ο πυλώνας της κοινωνίας μας. 
☐ Η οικογένεια είναι ένα βάρος για τις νεότερες γενιές. 
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☐ Τα μέλη της οικογένειας βοηθούν το ένα το άλλο.  
☐ Τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για την οικογένεια. 
☐ Τα νεότερα μέλη της οικογένειας λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για την οικογένεια. 
☐ Άλλο:  
 
Δ. ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΠΟΡ 
 

Πείτε μας για τη μητέρα και τον πατέρα σας. Επιλέξτε τις δηλώσεις που ισχύουν για εσάς: 

Η μητέρα / ο πατέρας μου είναι / ήταν  
 
υψηλότερα διευθυντικά επαγγέλματα.  

☐ Η μητέρα μου ☐ Ο πατέρας μου  

 

χαμηλότερα διευθυντικά επαγγέλματα. 

☐ Η μητέρα μου ☐ Ο πατέρας μου  

 

ενδιάμεσα επαγγέλματα (γραφεία, πωλήσεις, υπηρεσίες). 

☐ Η μητέρα μου ☐ Ο πατέρας μου  

 

μικροί εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι (συμπεριλαμβανομένων των αγροτών). 

☐ Η μητέρα μου ☐ Ο πατέρας μου  

 

χαμηλότερα εποπτικά και τεχνικά επαγγέλματα. 

☐ Η μητέρα μου ☐ Ο πατέρας μου  

 

Ημιαπασχόληση. 

☐ Η μητέρα μου ☐ Ο πατέρας μου  

 

Επαγγέλματα Ρουτίνας. 

☐ Η μητέρα μου ☐ Ο πατέρας μου  

 

Δεν δούλευε, δεν ήταν απασχολημένη. 

☐ Η μητέρα μου ☐ Ο πατέρας μου  

 
Γιατί έχετε ασχοληθεί με τον αθλητισμό μέχρι τώρα; Επιλέξτε τις απαντήσεις με τις οποίες συμφωνείτε. Είναι 
δυνατές πολλές απαντήσεις. 
☐ Άρχισα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό λόγω του περίγυρου μου (δάση, λίμνες, θάλασσα, παιδότοποι, 
πάρκα, τηλεοπτικά προγράμματα, Διαδίκτυο).  
☐ Άρχισα να ασχολούμαι με τα αθλήματα επειδή υπήρχε ένα αθλητικό κλαμπ στην περιοχή.  
☐ Ασχολήθηκα με τα αθλήματα που άρεσαν /αρέσουν στους γονείς μου. 
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☐ Άρχισα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό λογω της επιρροής των συνομηλίκων και φίλων μου. 
☐ Όταν ήμουν παιδί, μου άρεσε πολύ η ελευθερία και μπήκα στον αθλητισμό. 
☐ Ήθελα να είμαι κοινωνικά αναγνωρίσιμος και αγαπητός. 
☐ Ήθελα να ανήκω. 
☐ Ήθελα να είμαι επιτυχημένος.  
☐ Ήθελα να μάθω περισσότερα. 
☐ Ήθελα να μοιραστώ μερικές στιγμές με τα μέλη της οικογένειάς μου.  
☐ Άλλο:  
 
Γιατί διατηρήσατε την αθλητική σας δραστηριότητα. Είναι δυνατές πολλές απαντήσεις, σημειώστε τις. 
☐ Μου άρεσε/ αρέσει. 
☐ Είχα / έχω ήδη επενδύσει πολλή ενέργεια και χρόνο σε αυτό. 
☐ Έφτασα σε ψηλό επίπεδο.   
☐ Είχα αναπτύξει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής στον αθλητισμό. 
☐ Με βοήθησε να έχω τον έλεγχο του εαυτού μου και της ζωής μου. 
☐ Οι φίλοι μου ήταν / είναι εκεί. 
☐ Μου άρεσε / αρέσει να είμαι μέλος μιας ομάδας, κοινότητας. 
☐ Είμαι τελειομανής. 
☐ Με έκανε / κάνει να αισθάνομαι πιο σταθερός. 
☐ Ήμουν / είμαι  αναγνωρίσιμος. 
☐ Ο προπονητής μου το ήθελε / το θέλει. 
☐ Οι γονείς μου επέμειναν / επιμένουν ότι πρέπει να ασχολούμαι με τον αθλητισμό.  
☐ Άλλο: 
 
Πότε ή γιατί εγκαταλείψατε μια αθλητική δραστηριότητα; Είναι δυνατές πολλές απαντήσεις, σημειώστε τις. 
☐ Υπέφερα από μακροχρόνια ασθένεια. 
☐ Οι γονείς μου πίστευαν ότι η δραστηριότητά μου έβλαπτε την οικογενειακή μας ζωή. 
☐ Η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς μου άλλαξε. 
☐ Δεν υπήρχαν αθλητικές οργανώσεις στην περιοχή. 
☐ Δεν υπήρχαν δημόσιες συγκοινωνίες. 
☐ Οι αθλητικές δραστηριότητες δεν είναι για άτομα της ηλικίας μου. 
☐ Ξεκίνησα την πρώτη μου δουλειά. 
☐ Ξεκίνησα τη δική μου οικογένεια ή νοικοκυριό. 
☐ Ξεκίνησα τη στρατιωτική μου θητεία. 
☐ Πέρασα μια αγχωτική μετάβαση στη ζωή. 
☐ Τα αθλήματα που παρέχονταν δεν ήταν για ηλικιωμένους. 
☐ Δεν είχα όρεξη για γυμναστική. 
☐ Φοβάμαι να πληγωθώ και να χάσω την αυτονομία μου. 
☐ Άλλο: 
 
Γιατί ξεκινήσατε ξανά μια αθλητική δραστηριότητα; Είναι δυνατές πολλές απαντήσεις, σημειώστε τις. 
☐ Η οικογένειά μου ήθελε να το κάνω. 
☐ Τα παιδιά μου το ήθελαν για μένα. 
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☐ Είχα πάντα κάποια αθλητική δραστηριότητα στη ζωή μου. 
☐ Θέλω να παραμείνω υγιής. 
☐ Θέλω να έχω κάποια δομή στη ζωή μου. 
☐ Οι μορφωμένοι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουν τον εαυτό τους. 
☐ Ήθελα να αντιμετωπίσω την υπερφόρτωση της δουλειάς μου. 
☐ Θα ήθελα να παραμείνω υγιής όσο το δυνατόν περισσότερο. 
☐ Θα ήθελα να παραμείνω αυτόνομη. 
☐ Οι μορφωμένοι άνθρωποι πρέπει να έχουν κάποια αθλητική δραστηριότητα. 
☐ ΆλλΟ: 
 
Ε. ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
 
Ποια αθλήματα σας αρέσουν καλύτερα; Σημειώστε έως και πέντε απαντήσεις και πείτε μας γιατί. 
☐ Περιπέτεια 
☐ Τοξοβολία 
☐ Καλλιτεχνική κολύμβηση  
☐ badminton 
☐ Παιχνίδια με μπάλες 
☐ Βαρκάδα  
☐ Επιτραπέζια παιχνίδια 
☐ Μπόουλινγκ 
☐ Ποδηλασία 
☐ Χορός 
☐ Καταδύσεις 
☐ Μέθοδος Feldenkrais  
☐ Ποδόσφαιρο 
☐ Παιχνίδια της παιδικής μου ηλικίας (ποια;) 
☐ Γκολφ 
☐ Πεζοπορία 
☐ Χούλα χουπ 
☐ Άλμα 
☐ Καγιάκ 
☐ Luge 
☐ Πιλάτες  
☐ Κωπηλασία  
☐ Τρέξιμο 
☐ Ιστιοπλοΐα  
☐ Στρέτσινγκ  
☐ Δείπνο 
☐ Σέρφινγκ  
☐ Σκι 
☐ Σκι αντοχής 
☐ Κολύμπι 
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☐ Πινγκ πονγκ 
☐ Τένις 
☐ Μπόουλινγκ  
☐ walking Netball 
☐ Θαλάσσια σπορ 
☐ Γιόγκα 
☐ Άλλο: 
 
ΣΤ. ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Ποιος από τους παρακάτω ορισμούς απεικονίζει καλύτερα την ιδέα σας για μια διαγενεακή αθλητική 
δραστηριότητα; Επιλέξτε τους ορισμούς με τους οποίους συμφωνείτε και δώστε τους λόγους σας. 
☐ Μια διαγενεακή αθλητική δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε εξωτερικούς 
χώρους ή σε εσωτερικούς χώρους. 
☐ Μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται το καλοκαίρι ή το χειμώνα. 
☐ Μια δραστηριότητα που ενώνει νέους και ηλικιωμένους που επιδιώκουν κοινούς στόχους. 
☐ Μια δραστηριότητα που οδηγεί σε δημόσια παράσταση / εκδήλωση. 
☐ Μια δραστηριότητα όπου οι γενιές αθλούνται μαζί και αλληλοβοηθούνται. 
☐ Μια δραστηριότητα που εξετάζει διαφορετικές ικανότητες γενεών. 
☐ Οι δραστηριότητες μεταξύ των γενεών δεν είναι πιθανές, νομίζω. 
☐ Άλλο: 
 
Πώς θα περιγράφατε την παροχή αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των γενεών στη χώρα σας; 
☐Υπάρχουν ουσιαστικές και πληθώρες αθλητικές δράσεις που να συνδέουν τις γενεές μεταξύ τους. Οι 
οποίες…? 
☐Υπάρχουν μερικές μαζικές αθλητικές εκδηλώσεις μεταξύ των γενεών. Οι οποίες…? 
☐ Υπάρχει μικρή ή καθόλου διαγενεαλογική παροχή αθλητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή που ζω. 
☐ Άλλο: 
 
Ποιος παρέχει δραστηριότητες μεταξύ γενεών, εάν υπάρχουν; 
☐ Νηπιαγωγεία 
☐ Σχολεία για νεότερες γενιές,  
☐ Πανεπιστήμια 
☐ Αθλητικοί σύλλογοι 
☐ Διαγενεακά κέντρα 
☐ Κοινοτικά κέντρα 
☐ Σχολεία στις γειτονιές που προσφέρουν αθλητικές δραστηριότητες ως μέρος του εκπαιδευτικού τους 
προγράμματος 
☐ Παιδικοί σταθμοί 
☐ Συνδικάτα στις εγκαταστάσεις τους αναψυχής  
☐ Ξενοδοχεία 
☐ Άλλο: 
 
Σε ποια διαγενεακή δραστηριότητα συμμετέχετε αυτήν τη στιγμή, εάν ισχύει; 
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Εάν δεν υπάρχουν αρκετές αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ των γενεών στη χώρα σας, γιατί συμβαίνει 
αυτό; 
☐ Ο αθλητισμός αξιολογείται ως δραστηριότητα αποκλειστικά για παιδιά. 
☐ Μεγαλύτερα άτομα δεν ασχολούνται γενικά με τον αθλητισμό. 
☐ Οι γενεές ζουν και δρουν ξεχωριστά.  
☐ Δεν διοργανώνονται αντίστοιχες δραστηριότητες τέτοιου είδους.  
☐ Δεν υπάρχει ενημέρωση του κοινού. 
☐ Μεγαλύτερα άτομα δεν ενθαρρύνονται να εμπλακούν. 
☐ Ο αθλητισμός βασίζεται στην απόδοση και στον ανταγωνισμό. 
☐ Αλλο:  
 
Ποιες διαγενεακές δραστηριότητες είναι πιο πιθανές στις οικογένειες, κατά τη γνώμη σας;  
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Παράρτημα 3 - Δείγμα έρευνας  
 
ΣΥΝΟΛΟ: 115 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 73 
ΑΝΔΡΕΣ: 42 
 

Ν0. Αρχικά 
ονόματ
α 

Ηλικί
α 

Γένος Εκπαίδευση Οικογενειακή 
κατάσταση 

Κατάσταση 
εργασίας 

Ζει με Χώρα 

1 GYZS -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/Τ
ΡΙΑ 

ΜΟΝΟΣ HU 

2 LK -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/Τ
ΡΙΑ 

ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ 
ΑΔΕΛΦΌΣ 

HU 

3 ΑÁ -25 Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/Τ
ΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΜΟΝΟΣ HU 

4 PT -25 Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/Τ
ΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ 

ΜΟΝΟΣ HU 

5 BV -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ 

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ  HU 

6 RD -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/Τ
ΡΙΑ  

ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ 
ΑΔΕΛΦΌΣ 

HU 

7 DR -25 Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/Τ
ΡΙΑ  

ΦΙΛΟΙ HU 

8 SQ -25 Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/Τ
ΡΙΑ  

ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ HU 

9 SZL -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ HU 

10 ΒΑ -25 Γ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ HU 

11 FM 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΧΗΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΜΟΝΟΣ HU 

12 SZA 65+ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ HU 

13 SZR 65+ Α ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΜΟΝΟΣ HU 

14 GZS 65+ Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ HU 

15 ΚÁ 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΧΗΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΦΙΛΗ HU 

16 SZI 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΣΥΖΥΓΟΣ HU 

17 TG 65+ Μ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΦΙΛΗ HU 

18 BS 65+ Μ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΜΟΝΟΣ HU 

19 VA 65+ Μ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΣΥΖΥΓΟΣ HU 

20 BJ 65+ Γ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗ  

ΜΟΝΟΣ HU 

21 VT -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΧΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 
22 PT -25 Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

 
 
 
  

      



 
 
 

 
 

Intergenerational Sport Solutions for Healthy Ageing (Funmilies)  
 Project Number: 622408-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SCP 

 

83 
 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents,  
which reflect  the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein. 

 

23 ΕΚ -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

24 ΝΜ -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΑΣΚΗΣΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

25 ΚD -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 
26 ΕΝ -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΑΣΚΗΣΗ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

27 TS -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 
28 ΚΜ -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ

ΟΣ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

29 SD -25 Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

30 ΜΖ -25 Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

31 ΜΤ -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

32 MV -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

33 NG -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 
34 SM -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 
35 ΝΚ -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ

ΟΣ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

36 ΧΜ -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

37 SN -25 Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 
38 PC -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 
39 PL -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ

ΟΣ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

40 ΚΒ -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΜΟΝΟΣ GR 

41 ΜΝ -25 Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΜΟΝΟΚΣ GR 

42 BD 65+ Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΣΥΖΥΓΟΣ GR 

43 IP 65+ Α ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ GR 

44 ST 65+ Γ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ GR 

45 ΑΚ 65+ Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΜΟΝΟΣ GR 

46 ΕV 65+ Γ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΜΟΝΟΣ GR 

47 GL 65+ Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

48 GP 65+ Α ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

49 ΚC 65+ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GR 

50 LK 65+ Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΣΥΖΥΓΟΣ GR 

51 SA 65+ Γ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ GR 

52 PD -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΓΟΝΕΙΣ ΙΤ 

53 RD -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΦΙΛΟΙ ΙΤ 
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54 FF -25 Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΤ 

55 FΑ -25 Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΕΤΑΙΡΟΣ ΙΤ 

56 AS -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/Τ
ΡΙΑ 

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΙ ΙΤ 

57 LB -25 Γ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/Τ
ΡΙΑ 

ΦΙΛΟΙ ΙΤ 

58 MF -25 Γ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/Τ
ΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΤ 

59 FC -25 Α ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΤ 

60 LV -25 Α ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΟΣ ΙΤ 

61 RR -25 Α ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΦΙΛΟΙ ΙΤ 

62 BD -25 Γ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΛΛΟ ΜΑΘΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΤ 

63 AS -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΤ 

64 AM -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΕΣ ΙΤ 

65 ΙΒ -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΕΤΑΙΡΟΣ ΙΤ 

66 ΕL -25 Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΤ 

67 ΕL -25 Α ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΛΛΟ ΜΑΘΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΤ 

68 VG -25 Γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΤ 

69 AS -25 Α ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΛΛΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΤ 

70 MVB -25 Α ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΤ 

71 DS -25 Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΤ 

72 MF -25 Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΦΙΛΟΙ ΙΤ 

73 GI 65+ Γ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΙΤ 

74 GB 65+ Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΙΤ 

75 FV 65+ Γ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΙΤ 

76 SL 65+ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΙΤ 

77 MD 65+ Γ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΙΤ 

78 ΑΒ 65+ Γ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΣΥΖΥΓΟΣ ΙΤ 

79 EC 65+ Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΙΤ 

80 AM 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ IT 

81 JK -25 Γ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΤΕΡΑ, 
ΑΔΕΡΦΙΑ 

BU 
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82 ESST -25 Α ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ 

ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΤΕΡΑ, 
ΑΔΕΡΦΙΑ 

BU 

83 GP -25 Α ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΤΕΡΑ, 
ΑΔΕΡΦΙΑ 

BU 

84 DC -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑΣ BU 

85 ΑΑ -25 Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΜΗΤΕΡΑ BU 

86 CA -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΜΗΤΕΡΑ, ΠΑΤΕΡΑ, 
ΑΔΕΡΦΙΑ 

BU 

87 SB -25 Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

BU 

88 ΒΒ -25 Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΦΙΛΟΙ BU 

89 AG -25 Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΑΔΕΡΦΟΙ ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΕΣ BU 

90 VY -25 Γ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΦΙΛΟΙ BU 

91 ΜΗ -25 Γ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΦΙΛΟΙ BU 

92 MAV 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ BU 

93 ER 65+ Γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΧΗΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΜΟΝΟΣ BU 

94 MP 65+ Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ BU 

95 SG 65+ Γ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΧΗΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΜΟΝΟΣ BU 

96 AG 65+ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ
ΟΣ  

ΜΟΝΟΣ BU 

97 ΤΒ 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΧΗΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΠΑΙΔΙΑ BU 

98 IH 65+ Γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΗΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΜΟΝΟΣ BU 

99 VD 65+ Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ BU 

100 SL 65+  ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ BU 

101 ΕΤ 65+ Γ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΧΗΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΜΟΝΟΣ BU 

102 ΕΒ -25 Γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΑΙΔΙ ΜΗΤΕΡΑ SI 

103 SB -25 Γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΑΙΔΙ ΜΗΤΕΡΑ SI 

104 RD -25 Α ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙ
Α  

ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ SI 

105 VB 65+ Γ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΥΙΟΣ SI 

106 DF 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΚΥΛΟΣ SI 

107 LB 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΣΚΥΛΟΣ SI 

108 ΜΜ 65+ Γ ΔΕΥΤ/ΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΜΟΝΟΣ SI 

109 SF 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΕΤΑΙΡΟΣ SI 
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110 ΜSR 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ SI 

111 BS 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ SI 

112 LT 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ SI 

113 IR 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ SI 

114 ΤΚ 65+ Γ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ SI 

115 ΑΤ 65+ Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΣΥΖΥΓΟΣ SI 
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