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Το περιεχόμενο της  έρευνας αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και αποτελεί 

ευθύνη τους. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή 

οποιοδήποτε άλλο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Επισκόπηση 

Στο πλαίσιο του έργου McYOUth - Mountains are calling for YOUth, το οποίο χρηματοδοτείται στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οργανισμός Active Zone 

Outdoor διεξήγαγε διαδικτυακή έρευνα με σκοπό να εντοπιστούν πρακτικές που θα επιτρέψουν την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα που άπτονται των αθλημάτων και 

δραστηριοτήτων βουνού. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες: (α) 

Προσβασιμότητα στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού, (β) Ενασχόληση των γυναικών και 

κοριτσιών στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού, (γ) Ασφάλεια κατά την ενασχόληση με 

αθλήματα και δραστηριότητες βουνού και (δ) Πρότυπα (Role Models) και Ηγεσία στα αθλήματα και 

δραστηριότητες βουνού. Οι ενότητες αυτές αποτέλεσαν ταυτόχρονα το αντικείμενο τεσσάρων 

συμμετοχικών διαλόγων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου με τη φυσική παρουσία 

νέων και φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη 

δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από τις δύο διαφορετικές 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις.  
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Εισαγωγή 

Ως νησί με άφθονη ηλιοφάνεια καθόλη τη διάρκεια του έτους και με παραλίες με Γαλάζια Σημαία οι 

οποίες αυξάνονται σε αριθμό κάθε καλοκαίρι, δεν αποτελεί παράδοξο που η Κύπρος αποτελεί ένα 

σημαντικό σταθμό για την ανάπτυξη και ενασχόληση με αθλήματα και δραστηριότητες της 

θάλασσας και της παραλίας συμπεριλαμβανομένων της ιστιοσανίδας, της κυματοσανίδας, της 

όρθιας κωπηλασίας, της παράκτιας αντισφαίρισης και της παράκτιας πετοσφαίρισης. Ταυτόχρονα, 

ωστόσο, η Κύπρος δεν περιορίζεται στην παροχή αθλημάτων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται 

με το υγρό στοιχείο αλλά η μορφολογία του εδάφους έχει επιτρέψει την ανάπτυξη ορεινών 

αθλημάτων και δραστηριοτήτων τα οποία είναι προσβάσιμα στους ενδιαφερόμενους και στις 

τέσσερις εποχές του χρόνου. Το Τρόοδος με την εξαιρετικής ομορφιάς τοπογραφία του και τα 

μονοπάτια της φύσης σε διάφορα σημεία του νησιού με σημείο αναφοράς το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι 

Ε4, το οποίο ξεκινά από το Γιβραλτάρ και καταλήγει στην Κύπρο, προσφέρουν ευκαιρίες πεζοπορίας 

σε περιοχές με αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό, επιστημονικό και φωτογραφικό ενδιαφέρον. 

Παράλληλα, ποδηλατικές διαδρομές στο Εθνικό Πάρκο Τροόδους προσφέρονται για ποδηλάτες ενώ 

κρυμμένα αναρριχητικά πεδία στην ορεινή Πάφο δελεάζουν τους επίδοξους αναρριχητές.  

 

Μολονότι η Κύπρος διαθέτει τις φυσικές υποδομές για ενασχόληση με αθλήματα και 

δραστηριότητες βουνού, εντούτοις σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Active 

Zone Outdoor το 2020 μεταξύ των μελών του, παρατηρήθηκε η χαμηλή συμμετοχή των νέων σε 

τέτοιους είδους δραστηριότητες. Τα πορίσματα της συγκεκριμένης εσωτερικής έρευνας έρχονται σε 

πλήρη αντίθεση με τα οφέλη που μπορεί κάποιος να αποκτήσει από τη δραστηριοποίησή του με 

αθλήματα και δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον, όπως είναι η βελτίωση της ψυχικής και 

σωματικής υγείας και η μείωση του άγχους  (Barton & Pretty, 20101; Mitchell & Popham, 20082).  

 

Για να καλυφθεί η ανάγκη αυτή και να ενισχυθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων με τα 

αθλήματα και δραστηριότητες βουνού, ο οργανισμός Active Zone Outdoor υλοποίησε κατά την 

περίοδο 2021 - 2022 το έργο McYOUth - Mountains are Calling for YOUth. 

Αποτύπωση του έργου McYOUth 

Το έργο Mountains are Calling YOUth έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus+ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3: Υποστήριξη 

μεταρρυθμίσεων πολιτικής έχοντας θέσει τους ακόλουθους στόχους: 

 

● Διερεύνηση της θετικής επίδρασης της ενασχόλησης με τα αθλήματα και δραστηριότητες 

βουνού στη σωματική και ψυχική υγεία των νέων  

 
1 Barton, J. & Pretty, J. 2010. What is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A 
Multi-Study Analysis. Environmental science & technology. V. 44(10). 
2 Mitchell, R. & Popham, F. 2008. Effect of exposure to natural environment on health inequalities: An 
observational population study. Lancet. V. 372.  
 
 

 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F18994663
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● Πληροφόρηση για το εύρος των αθλημάτων και δραστηριοτήτων βουνού 

● Εντοπισμός των χαρακτηριστικών και του προφίλ των προτύπων (role models) στα 

αθλήματα και δραστηριότητες βουνού 

● Δημιουργία πιο προσβάσιμων και μη αποκλειστικών αθλημάτων και δραστηριοτήτων 

βουνού με έμφαση στη συμμετοχή περισσότερων γυναικών και κοριτσιών 

● Ανάπτυξη κουλτούρας ασφαλούς ενασχόλησης των νέων με αθλήματα και δραστηριότητες 

βουνού 

● Αύξηση της δημοκρατικής συμμετοχής των νέων μέσω της συμμετοχής τους σε τέσσερις 

συμμετοχικούς διαλόγους με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 

 

Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις και ειδικότερα: 

 

(α) Συμμετοχικοί διάλογοι: Το έργο επιδίωξε την εμπλοκή νέων και φορέων χάραξης πολιτικής και 

λήψης αποφάσεων σε τέσσερις συμμετοχικούς διαλόγους μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να εντοπίσουν από κοινού πρακτικές προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση των νέων με τα 

αθλήματα και δραστηριότητες βουνού. Ο κάθε διάλογος επικεντρώθηκε σε μία συγκεκριμένη 

θεματική και ειδικότερα:  

 
 

Οι διάλογοι διεκπεραιώθηκαν μέσω της μεθοδολογίας και των αρχών του Δομημένου Δημοκρατικού 

Διαλόγου παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από την ιδιότητα 

και το υπόβαθρό τους, να εκφράσουν και να αποτυπώσουν απόψεις σε ένα αποκλειστικά 

δημοκρατικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα από τους τέσσερις διαλόγους, στο οποίο συμμετείχαν 

συνολικά 160 νέοι και φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων (π.χ. δημόσιοι λειτουργοί, 

επαγγελματίες στο χώρο του αθλητισμού, προπονητές, αθλητές), αποτέλεσαν το περιεχόμενου του 

Εγγράφου Πολιτικής “Ενδυνάμωση της σχέσης των νέων με τα αθλήματα και δραστηριότητες 

βουνού: πορίσματα τεσσάρων συμμετοχικών διαλόγων” το οποίο έχει αποσταλεί σε αρμόδιους και 

https://www.activezoneoutdoor.cy/_files/ugd/f1aeb1_ad2637d3f4a84cbd8d84d52911c1c600.pdf
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ενδιαφερόμενους φορείς για αξιοποίηση στη χάραξη πολιτικής σε ζητήματα που αφορούν στην 

ενίσχυση της σχέσης των νέων με αθλήματα και δραστηριότητες βουνού.  

 

(β) Διαδικτυακή έρευνα: Ταυτόχρονα με την υλοποίηση των τεσσάρων συμμετοχικών διαλόγων, ο 

Active Zone Outdoor έτρεξε διαδικτυακή έρευνα με τη συμμετοχή 150 νέων με στόχο αφενός την 

αύξηση του αριθμού του δείγματος, καθώς σε κάθε διάλογο μπορούσαν να συμμετάσχουν λιγότεροι 

από 40 νέους, και αφετέρου τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από τη 

διαδικτυακή έρευνα και τους συμμετοχικούς διαλόγους. Για τον σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν τα ίδια ερωτήματα που τέθηκαν στους νέους που συμμετείχαν 

στον κάθε διάλογο με φυσική παρουσία.  
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Λίγα λόγια για τον Active Zone Outdoor 

Ο Active Zone Outdoor με έδρα τη Λάρνακα συστάθηκε το 2019 επιδιώκοντας να γεφυρώσει το κενό 

που παρατηρείται αναφορικά με την εύκολη και οικονομική πρόσβαση των νέων σε υψηλής 

ποιότητας υπαίθριες και αθλητικές δραστηριότητες.  

Οι δύο βασικοί σκοποί του οργανισμού είναι αφενός η βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας 

των νέων μέσω της συμμετοχής τους σε υπαίθριες δραστηριότητες και μη δημοφιλή αθλήματα και 

αφετέρου η προσωπική τους ανάπτυξη και ο κοινωνικός μετασχηματισμός μέσω της εμπλοκή τους 

σε Έργα Νεολαίας σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Για να επιτευχθούν οι σκοποί, ο 

Οργανισμός έχει θέσει μια σειρά από στόχους: 
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Διαδικτυακή έρευνα: Μεθοδολογία 

Ενώ μία σειρά από αθλήματα και δραστηριότητες βουνού προσφέρονται σε επαγγελματικό ή 

ερασιτεχνικό και ψυχαγωγικό επίπεδο στις ορεινές και υπαίθριες περιοχές της Κύπρου (π.χ. 

αναρρίχηση, πεζοπορία, αγωνιστικός προσανατολισμός, ποδηλασία βουνού), εντούτοις η 

συμμετοχή των νέων σε αυτά είναι περιορισμένη. Για να εντοπιστούν οι λόγοι για τη χαμηλή 

ενασχόληση των νέων με τα συγκεκριμένα αθλήματα και δραστηριότητες και να εξευρεθούν 

παράλληλα πρακτικές και τρόποι προώθησής τους στην κοινότητα των νέων, διεξήχθη διαδικτυακή 

έρευνα υπό τον συντονισμό του οργανισμού Active Zone Outdoor η οποία υλοποιήθηκε μεταξύ 

Ιουνίου 2020 και Απριλίου 2021 στο πλαίσιο του έργου McYOUth.  

 

Η διαδικτυακή έρευνα σχεδιάστηκε ως συμπληρωματική και συγκριτική των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από τους τέσσερις συμμετοχικούς διαλόγους του έργου στους οποίους συμμετείχαν νέοι 

και φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Η έρευνα με ονομασία “Διαβούλευση στο 

πλαίσιο του έργου Mountains are calling for YOUth” ήταν ανώνυμη, διεξήχθη στην Ελληνική γλώσσα 

και διαχύθηκε διαδικτυακά αξιοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας του οργανισμού στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης.  

 

 
Εικόνα 1 Διαδικτυακή έρευνα "Διαβούλευση στο πλαίσιο του έργου Mountains are calling for YOUth 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfF8fpQjGA57tDOBFAtJ7lsYgtPnaqyOsZS2n9pyzYNQfVQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfF8fpQjGA57tDOBFAtJ7lsYgtPnaqyOsZS2n9pyzYNQfVQg/viewform?usp=sf_link
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Διαδικτυακή έρευνα vs Συμμετοχικοί διάλογοι 

Προτού παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τη διαδικτυακή έρευνα και να συγκριθούν με τα 

αποτελέσματα από τους τέσσερις διαλόγους, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι 

παράγοντες: 

  

(α) Μεθοδολογία: Οι συμμετοχικοί διάλογοι υλοποιήθηκαν αξιοποιώντας τη μεθοδολογία του 

Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες χωρίζονταν σε ομάδες 

προκειμένου να απαντήσουν σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του 

πρώτου διαλόγου, τέθηκε το ερώτημα “Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε πολιτικό, 

κοινωνικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό επίπεδο για να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα των νέων στα 

αθλήματα και δραστηριότητες βουνού”. Αφού δημιουργήθηκαν τέσσερις σταθμοί οι οποίοι πήραν 

το όνομά τους από τα επιμέρους επίπεδα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τον 

εντοπισμό λύσεων, και συγκεκριμένα, Σταθμός 1: Πολιτικό επίπεδο, Σταθμός 2: Κοινωνικό επίπεδο, 

κλπ., η κάθε ομάδα είχε στη διάθεσή της 30 λεπτά σε κάθε σταθμό για να δημιουργήσει τις δικές της 

ιδέες και εισηγήσεις. Για αποφυγή επαναλήψεων, οι ιδέες που είχαν αναπτυχθεί από μία ομάδα σε 

ένα σταθμό παρέμεναν μετά τη λήξη των 30 λεπτών προκειμένου να μελετηθούν από την επόμενη 

ομάδα διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την παραγωγή καινούργιων ιδεών. Μετά την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας ανάπτυξης ιδεών, η κάθε ομάδα παρουσίαζε τις ιδέες που είχαν αναπτυχθεί από 

όλους τους συμμετέχοντες για κάθε σταθμό και έπειτα ο κάθε συμμετέχοντας ψήφιζε τις πέντε πιο 

σημαντικές ιδέες με βάση τα δικά του κριτήρια. Οι πέντε πιο επικρατέστερες ιδέες σε κάθε διάλογο 

αποτελούν το περιεχόμενο του Εγγράφου Πολιτικής “Ενδυνάμωση της σχέσης των νέων με τα 

αθλήματα και δραστηριότητες βουνού: πορίσματα τεσσάρων συμμετοχικών διαλόγων”. Ενώ λοιπόν 

ο κάθε συμμετοχικός διάλογος του έργου επικεντρώθηκε σε μία και μόνο θεματική ενότητα όπου οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν και να βρουν λύσεις σε ένα ερώτημα που αφορούσε τη 

συγκεκριμένη θεματική ενότητα, οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή έρευνα απάντησαν σε όλες τις 

ερωτήσεις που απασχόλησαν και τους τέσσερις διαλόγους σε μία προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός 

των ιδεών και εισηγήσεων και κατ’ επέκταση να δημιουργηθούν συγκριτικά αποτελέσματα. 

Συνεπώς, ο συμμετέχοντας στη διαδικτυακή έρευνα είχε τη δυνατότητα να απαντήσει και στα 

τέσσερα ερωτήματα που αφορούσαν τους ακόλουθους τέσσερις θεματικούς άξονες: (α) 

Προσβασιμότητα στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού, (β) Ενασχόληση των γυναικών και 

κοριτσιών στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού, (γ) Ασφάλεια κατά την ενασχόληση με 

αθλήματα και δραστηριότητες βουνού, (δ) Πρότυπα (Role Models) και Ηγεσία στα αθλήματα και 

δραστηριότητες βουνού. 

 

(β) Ατομική vs Συλλογική συνεισφορά: Μία από τις βασικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη 

διαδικτυακή έρευνα και τους συμμετοχικούς διαλόγους αποτέλεσε η διαδικασία παραγωγής των 

ιδεών. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της διαδικτυακής έρευνας, ο συμμετέχοντας απαντούσε στα 

ερωτήματα ατομικά με βάση τη δική του θεώρηση της πραγματικότητας. Αντίθετα, ενώ στον κάθε 

διάλογο ο κάθε συμμετέχοντας είχε τις δικές του απόψεις, ιδέες και εισηγήσεις, συχνά οι ιδέες αυτές 

άλλαζαν μορφή, δομή και περιεχόμενο κατόπιν συζήτησής τους με την υπόλοιπη ομάδα. Ως εκ 

τούτου, μία ιδέα ενός συμμετέχοντα θα μπορούσε είτε να κατατεθεί τροποποιημένη μετά από 

συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ή και ακόμη να μην κατατεθεί καθόλου καθώς είχε 

ταυτόσημα χαρακτηριστικά με ιδέες που είχαν ήδη υποβληθεί από άλλους συμμετέχοντες. Με βάση 
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την ανάλυση αυτή, παρατηρείται ότι κατά τη διαδικασία παραγωγής ιδεών στο πλαίσιο της ομάδας, 

το ενδεχόμενο να επηρεαστεί ο ένας συμμετέχοντας από τον άλλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στη 

διαμόρφωση και τελική κατάθεση της ιδέας είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Από την άλλη, στην 

περίπτωση της διαδικτυακής έρευνας, το ενδεχόμενο κάποιες ιδέες να παρουσιάζουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά με άλλες ιδέες ήταν ιδιαίτερα αυξημένο εξαιτίας του ατομικού χαρακτήρα της 

ανάπτυξης ιδεών, όπως εντοπίστηκε άλλωστε και στην πραγματικότητα. Για τον σκοπό αυτό, κατά 

την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τη διαδικτυακή έρευνα, παρουσιάζεται ένα δείγμα ιδεών 

από το οποίο έχουν αφαιρεθεί κοινές ή παρόμοιες εισηγήσεις που προέρχονται από διαφορετικούς 

εισηγητές.  

 

(γ) Αριθμός ερωτημάτων και υποκατηγοριών: Όπως έχει ήδη ειπωθεί και για σκοπούς αμερόληπτης 

καθοδήγησης των συμμετεχόντων και κατηγοριοποίησης των αποτελεσμάτων, τα ερωτήματα που 

είχαν τεθεί στους διαλόγους διακρίνονταν σε υποκατηγορίες (π.χ. πολιτικό επίπεδο, κοινωνικό 

επίπεδο, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικό επίπεδο) παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες να σκεφτούν μέσα στο χρονικό πλαίσιο των 30 λεπτών ιδέες που σχετίζονται 

με το κάθε επίπεδο. Κατά τον σχεδιασμό και την πιλοτική δοκιμή της διαδικτυακής έρευνας 

εντοπίστηκε ένα σημαντικό ποσοστό απροθυμίας από πλευράς νέων στη συμπλήρωση ενός 

ερωτηματολογίου το οποίο θα αποτελείται από ένα ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό υποχρεωτικών, 

ανοικτού τύπου, ερωτήσεων. Για παράδειγμα, το ερώτημα  “Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν 

(σε πολιτικό, οικογενειακό, κοινωνικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό επίπεδο) με στόχο την 

ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των γυναικών και κοριτσιών για συμμετοχή στα αθλήματα και 

δραστηριότητες του βουνού;” που αποτέλεσε το αντικείμενο αναφοράς στον δεύτερο διάλογο του 

έργου, διασπάστηκε σε έξι υποχρεωτικά ερωτήματα κατά την πιλοτική δοκιμή της διαδικτυακής 

έρευνας και συγκεκριμένα: 

 

● Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε πολιτικό επίπεδο 

● Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε οικογενειακό επίπεδο  

● Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε κοινωνικό επίπεδο 

● Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε αθλητικό επίπεδο 

● Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε εκπαιδευτικό επίπεδο 

● Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε οικονομικό επίπεδο 

 

… με στόχο την ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των γυναικών και κοριτσιών για συμμετοχή στα 

αθλήματα και δραστηριότητες του βουνού;” 

 

Αντιλαμβανόμενοι τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό υποχρεωτικών ερωτήσεων και την ως εκ τούτου 

μεγάλη χρονική διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, παράγοντες που λειτούργησαν 

αποθαρρυντικά για τους συμμετέχοντες κατά την πιλοτική δοκιμή της έρευνας, αποφασίστηκε να 

παραμείνουν στο ερωτηματολόγιο μόνο τα τέσσερα γενικά ερωτήματα από τους διαλόγους 

δίνοντας την ευελιξία στους συμμετέχοντες να απαντήσουν τα ερωτήματα αποδίδοντας έμφαση σε 

ένα ή περισσότερα επίπεδα (π.χ. πολιτικό, κοινωνικό). Με τον τρόπο αυτό, οι ερωτήσεις στις οποίες 

κλήθηκαν να ανταποκριθούν οι συμμετέχοντες ανέρχονταν μόλις στις τέσσερις και ως εκ τούτου, η 
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παρουσίαση των αποτελεσμάτων για κάθε ερώτηση γίνεται ανά επίπεδο (π.χ. πολιτικό, κοινωνικό) 

προβάλλοντας ένα δείγμα εισηγήσεων (3 εισηγήσεις για κάθε επίπεδο).    

Διαδικτυακή Έρευνα: Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Στη διαδικτυακή έρευνα συμμετείχαν συνολικά 150 νέοι από ολόκληρη την Κύπρο, με τους άνδρες 

να ανέρχονται στους 87 και τις γυναίκες στις 63. Η έρευνα επεδίωξε παράλληλα τη συλλογή 

δεδομένων που αφορούσαν την ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων, με την πλειοψηφία από 

αυτούς να εμπίπτουν στην κατηγορία των άνω των 18 ετών (130 συμμετέχοντες) ενώ οι υπόλοιποι 

να προσδιορίζονται ως παιδιά και ειδικότερα μεταξύ 13 και 18 ετών.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καθώς ο στόχος της έρευνας ήταν η συνεισφορά των νέων στον εντοπισμό καλών πρακτικών για 

προώθηση και ενημέρωση για τα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού, οι συμμετέχοντες 
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Διάγραμμα 1 Αριθμός ανδρών και γυναικών 

Διάγραμμα 2 Ηλικίες συμμετεχόντων 
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κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν έχουν 

συμμετάσχει σε κάποιο συγκεκριμένο ορεινό 

άθλημα ή δραστηριότητα. Εάν η απάντηση ήταν 

καταφατική, τότε επέλεγαν από μία 

αναπτυσσόμενη λίστα ένα ή περισσότερα 

αθλήματα / δραστηριότητες στα οποία 

συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η ορειβασία, η 

αναρρίχηση, η πεζοπορία, το ορεινό τρέξιμο. Όπως 

παρατηρείται στο Διάγραμμα 3, λίγο περισσότερο 

από το 50% των συμμετεχόντων (54.7%) έχει 

δραστηριοποιηθεί είτε ερασιτεχνικά, 

επαγγελματικά είτε ως μέσο κοινωνικού 

αθλητισμού με κάποιο άθλημα ή δραστηριότητα 

βουνού με τους υπόλοιπους να έχουν δώσει 

αρνητική απάντηση.  

 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η πεζοπορία είναι η πιο δημοφιλής δραστηριότητα βουνού 

καθώς έχει επιλεγεί από 39 συμμετέχοντες ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το σκι (21 

συμμετέχοντες), ένα άθλημα με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί κανείς μόνο κατά τους χειμερινούς 

μήνες και αποκλειστικά στα βουνά του Τροόδους. Η αναρρίχηση, η οποία προσφέρεται σε διάφορα 

αναρριχητικά πεδία και κατά κύριο λόγο στην Πάφο ακολουθεί σε δημοτικότητα με 20 ψήφους ενώ 

η ορειβασία βρίσκεται στην επόμενη θέση έχοντας επιλεγεί από 15 συμμετέχοντες. Τέλος, το 8.1% 

και 7.3% των συμμετεχόντων έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες ορεινής ποδηλασίας και 

αγωνιστικού προσανατολισμού αντίστοιχα με τα ποσοστά να μειώνονται κατακόρυφα στα 

αθλήματα του ορεινού τρεξίματος (4.1%) και διαδρομών αντοχής (3.3%).  

 

 
Διάγραμμα 4 Αθλήματα / δραστηριότητες βουνού 

  

F
i
g
u
r
e  
S
E
Q 
F
i
g
u
r
e 
\
* 
A
R
A
B
I
C 
2 
Ε
ν
α
σ
χ
ό
λ
η
σ
η 
μ
ε 
α
θ
λ
ή
μ
α
τ
α
/
δ
ρ
α
σ
τ
η
ρ

Ε
ι
κ
ό
ν
α  
S
E
Q 
Ε
ι
κ
ό
ν
α 
\
* 
A
R
A
B
I
C 
4 
Ε
ν
α
σ
χ
ό
λ
η
σ
η 
μ
ε 
α
θ
λ
ή
μ
α
τ
α 
/ 
δ
ρ
α
σ
τ
η

Διάγραμμα 3 Ενασχόληση με αθλήματα / δραστηριότητες 
βουνού 
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Προσβασιμότητα στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού 

Για τους σκοπούς του πρώτου διαλόγου του έργου, οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή έρευνα 

κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα “Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε πολιτικό, 

κοινωνικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό επίπεδο για να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα των 

νέων στα αθλήματα και 

δραστηριότητες βουνού”. 

Όπως παρουσιάζεται στο 

Διάγραμμα 5, το ένα τέταρτο 

περίπου των συμμετεχόντων 

έχει ανταποκριθεί στο 

ερώτημα δίνοντας έμφαση 

στον κοινωνικό τομέα ενώ το 

ένα πέμπτο από αυτούς 

επικεντρώθηκε στο 

εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Σημαντικό βαθμό επιρροής 

στην διευκόλυνση της 

προσβασιμότητας φαίνεται 

να ασκεί ο οικονομικός 

τομέας με το 18.20% των 

νέων να έχουν συνεισφέρει κάποια ιδέα που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο τομέα. Τέλος, μόλις το 

ένα δέκατο σχεδόν των συμμετεχόντων επέλεξε να προτείνει ιδέες που συνδέονται με το πολιτικό 

επίπεδο.    

 

Ενδεικτικά, οι νέοι θεωρούν ότι οι θέσεις νεολαίας και αθλητισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση θα 

πρέπει να καλύπτονται από καταρτισμένα άτομα στα πιο πάνω ζητήματα ενώ η συνεργασία μεταξύ 

του νεοσύστατου Υφυπουργείου Τουρισμού με ομοσπονδίες βουνού θα μπορούσε να συνεισφέρει 

στην ανάπτυξη εξειδικευμένων πακέτων προώθησης ορεινών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, 

σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της προσβασιμότητας των νέων στα αθλήματα και δραστηριότητες 

βουνού επιτελούν τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπως επίσης και η συνεργασία 

αθλητών και σχολείων για επισκέψεις και εκπαιδευτικές ομιλίες σε μαθητές. Τέλος, ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι εισηγήσεις για διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων γνωριμίας υπό την 

επίβλεψη επαγγελματιών αθλητών και η αξιοποίηση εταιρειών εξοπλισμού για αθλήματα βουνού 

για επιχορήγηση αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς οι ιδέες αυτές παρουσιάζουν κοινά στοιχεία με 

δύο από τις επικρατέστερες ιδέες από τον διάλογο “Προσβασιμότητα στα αθλήματα και 

δραστηριότητες βουνού” και συγκεκριμένα “Οργάνωση ημερίδων / open days από δήμους / σχολεία 

/ συνδέσμους γονέων και αθλητικούς φορείς για γνωριμία με τα αθλήματα και δραστηριότητες 

βουνού με κοινή συμμετοχή παιδιών με τους γονείς τους” και “Χρηματοδότηση αθλητικών 

δραστηριοτήτων από εταιρείες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” αντίστοιχα.  

 
 

Διάγραμμα 5 Διάκριση ιδεών σε επίπεδα 
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Διάγραμμα 6 “Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε πολιτικό, κοινωνικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό επίπεδο 

για να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα των νέων στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού”; 

 

 

1) Οργάνωση ημερίδων / open days από δήμους / σχολεία / συνδέσμους γονέων και αθλητικούς 
φορείς για γνωριμία με τα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού με την κοινή συμμετοχή παιδιών 
με τους γονείς τους 
2) Δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού 
3) Χρηματοδότηση αθλητικών δραστηριοτήτων από εταιρίες στο πλαίσιο της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης 
4) Διοργάνωση αθλητικού φεστιβάλ βουνού 
5) Παροχή χορηγιών και σε ερασιτεχνικούς ομίλους που είναι ενεργοί, όχι μόνο σε όσους 
δραστηριοποιούνται σε αγωνιστικό / ολυμπιακό επίπεδο 

Εικόνα 1 5 Επικρατέστερες εισηγήσεις για τον συμμετοχικό διάλογο "Προσβασιμότητα στα αθλήματα και δραστηριότητες 
βουνού" 

Ενασχόληση των γυναικών και κοριτσιών στα αθλήματα και δραστηριότητες 

βουνού 

Ο δεύτερος διάλογος του έργου επικεντρώθηκε στην προώθηση των αθλημάτων και 

δραστηριοτήτων βουνού στις γυναίκες και στα κορίτσια λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή συμμετοχή 

τους σε τέτοιου είδους αθλήματα σε τοπικό επίπεδο. Τόσο στον διάλογο όσο και στη διαδικτυακή 

έρευνα, οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στο ερώτημα “Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε 

πολιτικό, κοινωνικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό επίπεδο με στόχο την ενθάρρυνση και 

ενδυνάμωση των γυναικών και κοριτσιών για συμμετοχή στα αθλήματα και δραστηριότητες του 



15 
 

βουνού”; Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας, το 40,40% των συμμετεχόντων 

έδωσε έμφαση σε ιδέες που σχετίζονται με το κοινωνικό επίπεδο ενώ ένα σημαντικό ποσοστό που 

κυμαίνεται στο 28,28% 

βασίστηκε σε εισηγήσεις 

που θα μπορούσαν να 

υλοποιηθούν σε 

εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Ενδεικτικά παραδείγματα 

προτάσεων από τις δύο 

αυτές κατηγορίες 

αποτελούν από τη μία, η 

προβολή γυναικών 

αθλητριών μέσω των ΜΜΕ 

και η τόνωση της συζήτησης 

αναφορικά με τη γυναίκα 

και τον αθλητισμό, και από 

την άλλη, ο μη διαχωρισμός 

αγοριών και κοριτσιών στις 

αθλητικές δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό σύστημα και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

παιχνίδια που προωθούν την ισότητα φύλων. Οι δύο αυτές τελευταίες ιδέες, που στόχο έχουν την 

καλλιέργεια κουλτούρας ισότητας φύλων μεταξύ παιδιών, συνδέονται με την ιδέα “Διοργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων γνωριμίας με τα αθλήματα βουνού στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη συμμετοχή τόσο αγοριών όσο και κοριτσιών” η οποία είχε 

υποβληθεί και ψηφιστεί στον δεύτερο διάλογο.  

 

 
Διάγραμμα 8 Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν (σε πολιτικό, κοινωνικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό επίπεδο) 
με στόχο την ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των γυναικών και κοριτσιών για συμμετοχή στα αθλήματα και δραστηριότητες 

του βουνού; 

Διάγραμμα 7 Διάκριση ιδεών σε επίπεδα 
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Σε αντίθεση με τη διαδικτυακή έρευνα στην οποία οι συμμετέχοντες δεν επικεντρώθηκαν σε λύσεις 

που προέρχονται από το οικονομικό επίπεδο (μόλις το 10,10% του συνολικού αριθμού ιδεών), οι 

δύο από τις πέντε επικρατέστερες ιδέες του διαλόγου έχουν ως αντικείμενο αναφοράς το οικονομικό 

πεδίο όπως παρουσιάζεται παρακάτω μέσω των ιδεών “σχέδια επιχορήγησης Νεανικής και 

Γυναικείας επιχειρηματικότητας με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών με θέμα τα 

αθλήματα και δραστηριότητες βουνού”  και “διάθεση κονδυλίου σε ομίλους και οργανισμούς για 

διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων στο βουνό για μία βδομάδα κατά τη διάρκεια του μήνα της 

γυναίκας με τη συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών. 

 

1) Δημιουργία αθλητικού χωριού για παιδιά και νέους το οποίο θα προσφέρει δημιουργικές 
δραστηριότητες για τα παιδιά όσο οι γονείς τους θα ασχολούνται με άλλες αθλητικές 
δραστηριότητες (π.χ. αναρρίχηση). 
2) Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γνωριμίας με τα αθλήματα βουνού στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη συμμετοχή τόσο αγοριών όσο και κοριτσιών. 
3) Σχέδια επιχορήγησης Νεανικής και Γυναικείας επιχειρηματικότητας με σκοπό την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών ιδεών με θέμα τα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού. 
4) Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών στις ορεινές περιοχές και δημιουργία νέων, όπως 
κατασκηνωτικών χώρων και ενοικιαζόμενων καταλυμάτων 
5) Διάθεση κονδυλίου σε ομίλους και οργανισμούς για διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων 
στο βουνό για μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια του μήνα της γυναίκας με τη συμμετοχή γυναικών 
και κοριτσιών 

Εικόνα 2 5 Επικρατέστερες εισηγήσεις για τον συμμετοχικό διάλογο «Ενασχόληση των γυναικών και κοριτσιών στα 

αθλήματα και δραστηριότητες βουνού» 

 

Ασφάλεια κατά την ενασχόληση με αθλήματα και δραστηριότητες βουνού 

Το ερώτημα “Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε πολιτικό, κοινωνικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό 

επίπεδο με στόχο την ασφαλέστερη ενασχόληση των νέων με αθλήματα και δραστηριότητες 

βουνού;” απασχόλησε τις εργασίες του 3ου διαλόγου του έργου και ως εκ τούτου τέθηκε 

ταυτόχρονα στη διαδικτυακή έρευνα. Όπως παρατηρείται στο παρακάτω διάγραμμα, το 70% 

περίπου των απαντήσεων 

επικεντρώθηκαν σε εισηγήσεις που θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν στο 

κοινωνικό και αθλητικό επίπεδο με το 

πολιτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο να 

λαμβάνουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό 

(16,16%).  

 

Ειδικότερα, οι νέοι προτείνουν την 

αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης για να επιτευχθεί η 

στοχευμένη ευαισθητοποίηση των νέων 

σε ζητήματα ασφάλειας και κινδύνων 

όπως επίσης και η εξιστόρηση ατυχημάτων από τους ίδιους τους παθόντες μέσα από την οποία θα 

Διάγραμμα 9 Διάκριση ιδεών σε επίπεδα 
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τους δίνεται η δυνατότητα να αναφερθούν στα λάθη ή παραλείψεις που οδήγησαν στο ατύχημα και 

να συμβουλεύσουν τους νέους για θέματα ασφάλειας στο βουνό. Όσον αφορά στον αθλητικό τομέα, 

οι νέοι αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρεωτική συμμετοχή πιστοποιημένων επαγγελματιών 

εκπαιδευτών στην υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων βουνού αναγνωρίζοντας με τον τρόπο 

αυτό το γεγονός ότι ένας αριθμός δραστηριοτήτων διοργανώνονται και υλοποιούνται από μη 

επαγγελματίες οι οποίοι δεν μπορούν να διασφαλίσουν ενδεχομένως την ασφάλεια των 

συμμετεχόντων. Το ζήτημα της κατάρτισης και αναγνώρισης των εκπαιδευτών ορεινών αθλημάτων 

αποτέλεσε καίριας σημασίας αντικείμενο κατά την υλοποίηση του 3ου διαλόγου με αποτέλεσμα η 

συγκεκριμένη ιδέα να θεωρηθεί η πιο σημαντική για τον συγκεκριμένο διάλογο. Αντιθέτως, οι 

υπόλοιπες τέσσερις πιο σημαντικές εισηγήσεις από τον 3ο διάλογο δεν φαίνεται να μοιράζονται 

κοινά χαρακτηριστικά με το περιεχόμενο των ιδεών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της 

διαδικτυακής έρευνας. Το φαινόμενο αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην αυξημένη συμμετοχή 

φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων στις εργασίες του διαλόγου οι οποίοι 

προέρχονταν από διαφορετικά εργασιακά υπόβαθρα με δυνατότητα να συνεισφέρουν με ιδέες που 

σχετίζονταν με το αντικείμενο της εργασίας τους. 
 

 
Διάγραμμα 10 Ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν σε πολιτικό, κοινωνικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό επίπεδο με στόχο την 

ασφαλέστερη ενασχόληση των νέων με αθλήματα και δραστηριότητες βουνού; 

 

1) Κατάρτιση και αναγνώριση επαγγελματιών σε αθλήματα και δραστηριότητες βουνού (συνοδός 
πεζοπορίας, εκπαιδευτής αναρρίχησης) 
2) Ένταξη ορεινών δραστηριοτήτων/αθλημάτων στα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού  
3) Διοργάνωση κατασκηνώσεων για προβολή και εκπαίδευση αθλημάτων βουνού  
4) Δημιουργία κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας με σκοπό να λαμβάνεται υπόψη η φωνή των 
οργανωμένων συνόλων και επαγγελματιών σε κοινοβουλευτικό επίπεδο  
5) Πρωτοβουλία πολιτείας για δημιουργία συμπλέγματος ορεινών καταφυγίων για υποστήριξη 
ορεινών δραστηριοτήτων για σκοπούς ορεινής διάσωσης 

Εικόνα 3 5 Επικρατέστερες εισηγήσεις για τον συμμετοχικό διάλογο «Ασφάλεια κατά την ενασχόληση με αθλήματα και 
δραστηριότητες βουνού» 
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Πρότυπα (Role Models) και Ηγεσία στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού 

Ο 4ος και τελευταίος διάλογος του έργου καταπιάστηκε με τα χαρακτηριστικά και τον ρόλο των 

προτύπων (Role Models) στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού μέσω τους ερωτήματος “Ποιες 

πρακτικές θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τα Role Models έτσι ώστε να ενθαρρύνουν περισσότερους 

νέους να ασχοληθούν με τα αθλήματα και δραστηριότητες του βουνού”; Οι πέντε πιο σημαντικές 

εισηγήσεις του διαλόγου παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

1) Κινητοποίηση και εμπλοκή των νέων σε βιωματικές δραστηριότητες (όπως διάλογος, 
εργαστήρια, επίλυση προβλήματος, αναστοχασμός, συνεργασία για επίτευξη στόχων)  
2) Προώθηση του αθλήματός τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενεργά και υπεύθυνα  
3)  Συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων και μειονοτήτων στις δράσεις που υλοποιούν  
4) Διοργάνωση focus groups με νέους για αλληλεπίδραση και επικοινωνία  
5) Συμμετοχή σε ημερίδες ενημέρωσης σε σχολεία 

Εικόνα 4 5 Επικρατέστερες εισηγήσεις για τον συμμετοχικό διάλογο "Πρότυπα (Role Models) και Ηγεσία στα αθλήματα 
και δραστηριότητες βουνού 

Συγκρίνοντας τις πέντε πιο πάνω ιδέες με ένα δείγμα ιδεών όπως αυτές προέκυψαν από τη 

διαδικτυακή έρευνα, εύκολα μπορεί να εντοπιστεί σύγκλιση ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, οι νέοι που συμμετείχαν στην έρευνα εστιάζουν στην αξιοποίηση των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης για προβολή της αθλητικής ρουτίνας των προτύπων όπως επίσης και του 

ίδιου του αθλήματος, ιδέες οι οποίες ταυτίζονται πλήρως με την εισήγηση “Προώθηση του 

αθλήματός τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενεργά και υπεύθυνα”. Αντίστοιχο παράδειγμα 

αποτελεί η ιδέα “Επισκέψεις σε σχολεία για από κοινού αθλητικές δραστηριότητες με μαθητές” η 

οποία συνδυάζεται σε περιεχόμενο με την εισήγηση από τον διάλογο για “Συμμετοχή σε ημερίδες 

ενημέρωσης σε σχολεία”. Επιπρόσθετα, κοινά στοιχεία προκύπτουν μεταξύ των ιδεών της 

διαδικτυακής έρευνας “Να απαντούν σε ερωτήσεις των πολιτών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

για να γνωρίσει ο κόσμος τον άνθρωπο πίσω από τον αθλητή” και “Ευκαιρίες για προσωπική επαφή 

και συναναστροφή με πολίτες” και των ιδεών του διαλόγου “Διοργάνωση focus groups με νέους για 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία” και “Κινητοποίηση και εμπλοκή των νέων σε βιωματικές 

δραστηριότητες (όπως διάλογος, εργαστήρια, επίλυση προβλήματος, αναστοχασμός, συνεργασία 

για επίτευξη στόχων)” όπου το βασικό στοιχείο μεταξύ των τεσσάρων εισηγήσεων είναι η άμεση 

επικοινωνία μεταξύ των νέων και των προτύπων.  
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Διάγραμμα 11 Ποιες πρακτικές θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τα Role Models έτσι ώστε να ενθαρρύνουν 

περισσότερους νέους να ασχοληθούν με τα αθλήματα και δραστηριότητες του βουνού; 
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Πορίσματα 

Όπως έχει προκύψει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της διαδικτυακής έρευνας με στόχο την 

προώθηση των αθλημάτων και δραστηριοτήτων βουνού στους νέους, μπορούν να εξαχθούν τα 

ακόλουθα πρώιμα συμπεράσματα: 

 

• Σημαντικού βαθμού σύγκλιση ιδεών στα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας και των 

επικρατέστερων ιδεών στο συμμετοχικό διάλογο με θέμα «Πρότυπα (Role Models) και 

Ηγεσία στα αθλήματα και δραστηριότητες βουνού» 

• Μερικού βαθμού σύγκλιση ιδεών στα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας και των 

επικρατέστερων ιδεών στους συμμετοχικούς διαλόγους με θέμα «Προσβασιμότητα στα 

αθλήματα και δραστηριότητες βουνού» και «Ενασχόληση των γυναικών και κοριτσιών στα 

αθλήματα και δραστηριότητες βουνού» 

• Αδύναμου βαθμού σύγκλιση ιδεών στα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας και των 

επικρατέστερων ιδεών στο συμμετοχικό διάλογο με θέμα «Ασφάλεια κατά την ενασχόληση 

με αθλήματα και δραστηριότητες βουνού» 

• Ο διαδραστικός χαρακτήρας των συμμετοχικών διαλόγων δίνει τη δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να διαμορφώσουν, να αποσύρουν ή και να επαναδιατυπώσουν  εισηγήσεις 

που είχαν σκεφτεί εξαρχής και ως εκ τούτου η συλλογική συνεισφορά και οι δυναμικές 

μέσα στην ομάδα φαίνεται να ασκούν καταλυτικό ρόλο τόσο στις ιδέες που θα κατατεθούν 

όσο και σε αυτές που θα ψηφιστούν. Αντιθέτως, ο ατομικός χαρακτήρας της διαδικτυακής 

έρευνας αποκλείει το ενδεχόμενο της κοινωνικής επιρροής 

• Καθώς δεν αποτελούσε σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας, θα ήταν ενδιαφέρον να κληθούν 

οι συμμετέχοντες να ψηφίσουν τις 5 πιο σημαντικές ιδέες για κάθε διάλογο προκειμένου 

να δημιουργηθούν συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ των πιο σημαντικών ιδεών της 

έρευνας και των συμμετοχικών διαλόγων 
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