
  Γυναίκα &  Άθληση 

2019, Τεύχος ΧI, 43-63 
 

43 
 

 

 

 

 

Η συναισθηματική κακοποίηση από τους προπονητές στον ελληνικό 

γυναικείο αθλητισμό: μια σύγκριση μεταξύ ρυθμικής γυμναστικής και 

άλλων αθλημάτων 

Καρατζιώτη, Μ., Κουντουρατζή, Ν., Κοσμίδου, Ε.*, & Γιαννιτσοπούλου, Ε. 

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

 

 

* Διεύθυνση συγγραφέα επικοινωνίας: Κοσμίδου Ε. 

                                                            Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης 

                                                            54124, Θέρμη, Greece  

                                                            E-mail επικοινωνίας: ekosmido@phed.auth.gr    

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συναισθηματική κακοποίηση των αθλητριών από τους προπονητές τους είναι ένα 

φαινόμενο σημαντικό τόσο στην αθλητική πορεία των αθλητριών όσο και τη σχέση τους με 

τους προπονητές τους. Συμμετείχαν 255 Ελληνίδες ενήλικες πρώην αθλήτριες, 162 αθλήτριες 

ρυθμικής γυμναστικής, ενώ οι υπόλοιπες συμμετείχαν σε άλλα αθλήματα.   Απάντησαν σε 

ερωτήσεις που αξιολογούσαν δημογραφικά στοιχεία και ερωτήσεις αξιολόγησης της 

κακοποίησης που πιστεύουν ότι δέχθηκαν από τους προπονητές τους εντός και εκτός της 

προπόνησης, τα επίπεδα του φόβου προς τον προπονητή τους και τη συχνότητα εμφάνισης 
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δικαιολογιών για να απουσιάζουν από την προπόνηση. Στα αποτελέσματα οι συμμετέχουσες 

δήλωσαν συμπεριφορές κακοποίησης από τους προπονητές τους και εντός της προπόνησης 

και εκτός αυτής.  Η κακοποίηση (ψυχολογική και σωματική) που δήλωσαν οι πρώην αθλήτριες 

της ρυθμικής γυμναστικής ήταν υψηλότερη από τις αντίστοιχες των άλλων αθλημάτων τόσο 

εντός της προπόνησης, όσο και εκτός αυτής, όπως και ο φόβος προς το πρόσωπο των 

προπονητριών τους. Ωστόσο δεν έβρισκαν συχνότερα δικαιολογίες για να απουσιάζουν από 

την προπόνηση. Η χρονική διάρκεια της ενασχόλησής τους με το άθλημα δεν προβλέπονταν 

από την συμπεριφορά κακοποίησης των προπονητριών. Επίσης παρατηρήθηκαν διαφορές 

μεταξύ των αθλητριών που αποχώρησαν πριν το 2000 από αυτές που αποχώρησαν την 

τελευταία δεκαετία. Η κακοποίηση είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα στον Ελληνικό 

γυναικείο αθλητισμό και προτείνονται οδηγίες για την εξάλειψή της.   

 

Λέξεις κλειδιά: ρυθμική γυμναστική πρώην αθλήτριες, κακοποίηση, ψυχολογική 

κακοποίηση, σωματική κακοποίηση,. 
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ABSTRACT 

Emotional abuse of female athletes by their coaches is a significant phenomenon for athletes’ 

carrier but also for their relationship with their coaches. In the study participated 255 Greek 

former female athletes, 162 former rhythmic gymnastics athletes and the rest of them 

participated in other sports. They completed questions about demographic and questions 

assessing abuse they perceived they got from their coaches during training and outside 

training, their fear level toward their coach, and their frequency finding excuses to be absent 

from training. The results revealed that they stated abuse by their coaches during training and 

outside training. Abuse (psychological and physical) that former rhythmic gymnastics athletes 

reported was higher both during and outside training than other athletes did. They also 
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reported higher levels of fear although they did not find excuses to be absent from training. 

Training age was not predicted by abusive behavior of their coaches. In addition, differences 

were mentioned between athletes who disengaged their athlete’s carrier before 2000 and in the 

last decade. Abuse is a reality in Greek female sport and instructions are addressed in order to 

be eliminated. 

 

Key words: rhythmic gymnastics, former athletes, abuse, psychological abuse, physical abuse. 
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Εισαγωγή 

Η κοινωνία έχει αρχίσει να ευαισθητοποιείται ολοένα και περισσότερο σε θέματα 

παρενόχλησης και κακοποίησης, ακόμη και στο χώρο του αθλητισμού (Sterling, 2009). Όταν 

γίνεται αναφορά στη βία από τους προπονητές κατά νεαρών αθλητών συχνά 

χρησιμοποιούνται οι όροι σεξουαλική κακοποίηση (sexual abuse), σεξουαλική παρενόχληση 

(sexual harassement), συναισθηματική και σωματική κακοποίηση, και λιγότερο 

κακομεταχείριση (maltreatment) (Parent & Fortier, 2017).  Στη διεθνή βιβλιογραφία 

χρησιμοποιούνται οι όροι «abuse», «harrassement», και «bullying». Η Stirling και οι 

συνεργάτες της (2011) αποσαφήνισαν τους ορισμούς στον αθλητικό χώρο. Έτσι καθορίζουν ότι 

«abuse» (κακοποίηση) ορίζεται ένα πρότυπο σωματικής ή σεξουαλικής ή συναισθηματικής 

κακοποίησης, ή αμέλειας, από άτομο που φροντίζει το θύμα (τον αθλητή/αθλήτρια), όπως 

είναι ο γονέας, ή ο προπονητής, και έχει ως αποτέλεσμα την πραγματική ή τη δυνητική βλάβη 

του/της αθλήτριας (Stirling et al., 2011). «Harrasement» (παρενόχληση) ορίζεται η απλή 

πράξη ή πολλαπλές πράξεις ανεπιθύμητων ή εξαναγκασμένων συμπεριφορών από ένα 

πρόσωπο που κατέχει θέση εξουσίας προς τον αθλητή (πχ. προπονητής, παράγοντας) με σκοπό 

να προκαλέσουν βλάβη. Τέλος, «bullying» (εκφοβισμός) ορίζεται ως ένα πρότυπο σωματικής, 

λεκτικής ή ψυχολογικής συμπεριφοράς μεταξύ συνομηλίκων (πχ. συμπαίκτες, συναθλητές, 

συμμαθητές) που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη (Stirling et al., 2011).  

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

εργασίας (Eurofound, 2013) ο ορισμός της ψυχολογικής βίας είναι η εσκεμμένη χρήση της 

εξουσίας ενάντια σε ένα άλλο πρόσωπο ή ομάδα που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της 

σωματικής, ψυχικής, ηθικής ή κοινωνικής ανάπτυξης. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 

συμπεριφοράς είναι η διάρκεια, η συχνότητα και ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας της, 

καθώς και το αποτέλεσμα συσσωρευμένων κι επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και 

περιστατικών.  Κατά κάποιους ερευνητές οι όροι bulling και mobbing είναι ταυτόσημοι, απλά 
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ο πρώτος χρησιμοποιείται κυρίως στις αγγλόφωνες χώρες, ενώ ο δεύτερος στις γερμανόφωνες 

(Chirilă & Constantin, 2013). Κατά άλλους (ILO, 2008) αναφέρονται σε διακριτές καταστάσεις 

ψυχολογικής βίας. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO, 2008)  ο όρος 

«mobbing» χρησιμοποιείται για να περιγράψει καταστάσεις στις οποίες μια ομάδα ατόμων 

υιοθετεί αρνητική συμπεριφορά έναντι ενός ατόμου, ενώ ο όρος «bullying» χρησιμοποιείται 

για καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αρνητικό ψυχολογικό κλίμα για το οποίο ο 

υπαίτιος είναι μόνο ένας. Ωστόσο το «mobbing» περιλαμβάνει συμπεριφορές που σχετίζονται 

κυρίως με επαναλαμβανόμενα αρνητικά σχόλια ή κριτικές, με κοροϊδίες ή απομόνωση, ενώ το 

«bullying» συνίσταται από επιθετική συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από στοιχεία 

εκδίκησης, βαναυσότητας ή κακεντρέχειας (Τούκας, Δεληχάς, & Καραγεωργίου, 2012). Το 

mobbing σε αντίθεση με το bullying σπάνια περιλαμβάνει φυσική βία (Τούκας et al., 2012). 

Στην Ελλάδα αντί της χρήσης του όρου «mobbing» χρησιμοποιείται ο προσδιορισμός «ηθική 

παρενόχληση» που είναι η ακριβής μετάφραση της αντίστοιχης γαλλικής ορολογίας 

«harcèlement moral» κυρίως από την  Hirigoyen (2002) (Μπουμπουχερόπουλος, 2014). Όταν 

ο όρος χρησιμοποιήθηκε στην ψυχολογία και συγκεκριμένα την ψυχολογία της εργασίας από 

τους Leymann και Gustafsson (Leymann & Gustafsson, 1984; Leymann, 1996) περιέγραφε μια 

κατάσταση ψυχολογικής βίας που μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικά, ψυχοσωματικά και 

κοινωνικά προβλήματα. Κατά τον Adams (1997) ψυχολογική παρενόχληση ορίζεται ο 

επίμονος εξευτελισμός και υποβάθμιση της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα από ακατάλληλα λόγια 

και πράξεις σκληρές, που σταδιακά υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμηση του 

ατόμου. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η ορολογία, διεθνής και ελληνική, είναι συγκεχυμένη. 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται ο όρος «κακοποίηση» γιατί στόχος των συμπεριφορών 

των προπονητών ποτέ δεν είναι να προκληθεί βλάβη στην αθλήτρια (θύμα).  

Στον αγωνιστικό αθλητισμό ο δεσμός μεταξύ προπονητή και αθλητή είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός, καθώς κοινός σκοπός είναι η επίτευξη στόχων (Hahn, 2001). Οι προπονητές και 

οι αθλητές βρίσκονται σε επαφή πολλές ώρες καθημερινά γεγονός που δημιουργεί μια στενή 
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σχέση μεταξύ τους (Jowett, 2003; Μιχαηλίδου, 2005). Όσο  ο αθλητής ανεβαίνει αγωνιστικό 

επίπεδο, τόσο αυξάνεται και ο χρόνος που βιώνει με τον προπονητή του (Donnelly, 1997; 1993). 

Η σχέση προπονητή- αθλητή είναι συχνά μια από τις πιο σημαντικές και αυτή που έχει τη 

μεγαλύτερη επιρροή στον αθλητή (Gervis & Dunn, 2004).  Στον παιδικό αθλητισμό ερευνητές 

τη σχέση αυτή την έχουν χαρακτηρίσει ως την πιο σημαντική (Chow, Murray, & Feltz, 2009; 

Guivernau & Duda, 2002). Είναι γεγονός ότι στη σχέση αυτή ο προπονητής έχει πάντα τον 

κυρίαρχο ρόλο (Hahn, 2001) γιατί είναι εκείνος που μπορεί να ορίσει το μονοπάτι της 

αθλητικής πορείας (Gervis & Dunn, 2004). Βεβαίως και για τους προπονητές είναι σημαντική 

αυτή η σχέση, καθώς αποτελεί απόδειξη της δουλειάς τους (Gervis & Brierely, 1999). Πολλοί 

επιστήμονες αναρωτιούνταν αν η συμπεριφορά των προπονητών μαζί με τα αγωνιστικά 

αποτελέσματα έχουν επίδραση στην ευεξία των αθλητών (Donnelly, 1993).  

Στην έρευνα του Vertommen και των συνεργατών του (2016) το 38% των εν ενεργεία ή 

πρώην αθλητών που ρωτήθηκαν, βίωσαν ψυχολογική βία κατά τη συμμετοχή τους στον 

αθλητισμό πριν την ηλικία των 18 ετών. Το φαινόμενο λοιπόν είναι υπαρκτό, ανεξάρτητα από 

το ποιος ορισμός υιοθετείται. Κατά τους Stirling και Kerr (2008) ο προπονητής εκφράζει την 

συναισθηματική καταπίεση με σωματικό, λεκτικό τρόπο καθώς και με άρνηση υποστήριξης 

και προσοχής προς τον αθλητή. Στην έρευνά τους φαίνεται ότι η άρνηση της προσοχής και της 

υποστήριξης είχε τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στους αθλητές, και στη συνέχεια ήταν η 

λεκτική καταπίεση. 

Η Gervis (2009) έχοντας ως αφετηρία τη σχέση της γονικής συμπεριφοράς με τη 

συναισθηματική ευεξία του παιδιού, παρουσίασε το μοντέλο του  

«Παγόβουνου» για την καταπίεση των παιδιών. Μέσα από μια σειρά ερευνών στο πλαίσιο της 

διδακτορικής διατριβής της (Gervis, 2009) παρουσίασε ένα νέο μοντέλο για την κατάχρηση 

εξουσίας και την καταπίεση των προπονητών προς τους αθλητές τους, σχετίζοντας το ρόλο του 

γονέα με το ρόλο των προπονητών.  Συμπλήρωσε το μοντέλο της από στοιχεία που 

περιλαμβάνουν διαφορετικές σχετικές θεωρίες. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησε στοιχεία από τη 
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θεωρία του Garbarino και των συνεργατών του (Garbarino, Guttmann, & Seeley, 1986), τη 

θεωρία του O’Hagan (1995) τη θεωρία των Bingelli, Hart και Brassard (2001).  

Το αγωνιστικό επίπεδο των αθλητών φαίνεται να σχετίζεται με τη συναισθηματική 

καταπίεση σύμφωνα με την έρευνα των Gervis και Dunn (2004) καθώς αυξήθηκε όταν οι 

αθλητές χαρακτηρίστηκαν «υψηλού επιπέδου». Η συμπεριφορά των προπονητών είναι τόσο 

καθοριστική, που αν δε τροποποιήσουν τις όποιες ψυχολογικές παρεμβάσεις που ασκούν δεν 

έχουν αποτέλεσμα (πχ. Gervis & Godfrey, 2013).  

 Η Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής δεν είναι αμέτοχη στην αυξανόμενη βαρύτητα 

που δίνεται στα θέματα κακομεταχείρισης και κακοποίησης των αθλητών και αθλητριών. Η 

εναρμόνιση του κόσμου της γυμναστικής με την ανάγκη προάσπισης των αθλητών από τη βία, 

κακομεταχείριση ή κακοποίηση, φαίνεται από τη σχετική διακήρυξη Safeguarding (FIG, 2019). 

Μέσα από την πολιτική της η Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής καθορίζει τόσο τις 

περιπτώσεις όσο και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται ώστε να διασφαλιστεί η 

προστασία όλων των αθλητών σε όλα τα αθλήματα της γυμναστικής.  

Στην Ελλάδα, η ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τους προπονητές δεν έχει 

μελετηθεί εκτεταμένα παρά την μεγάλη ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ψυχολογικής και σωματικής κακοποίησης εκ μέρους 

των προπονητών κατά τη διάρκεια της προπόνησης ως άτομα τα οποία ηγούνται κατά τη 

διάρκεια της προπονητικής διαδικασίας, αλλά και έξω από αυτήν. Επίσης διερευνήθηκε ο 

φόβος που βίωναν οι αθλήτριες από τους προπονητές τους και αν οι αθλήτριες απουσίαζαν 

από την προπόνηση εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς τους. Στην έρευνα συμμετείχαν μόνο 

πρώην αθλήτριες που αγωνίστηκαν αποκλειστικά σε επίπεδο υψηλού αθλητισμού.  

 

Μέθοδος 

Συμμετέχουσες  
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Στην έρευνα συμμετείχαν 255 Ελληνίδες πρώην αθλήτριες. Ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν 

26.00 έτη (ΤΑ=6.40) και ο μέσος όρος της προπονητικής τους ηλικίας ήταν 10.06 έτη (ΤΑ=3.41) 

και ήταν αθλήτριες διαφόρων αθλημάτων. Από αυτές οι 162 ήταν πρώην αθλήτριες ρυθμικής 

γυμναστικής, ενώ οι υπόλοιπες ήταν πρώην αθλήτριες διαφόρων αθλημάτων όπως του 

ποδοσφαίρου, του τζούντο, του στίβου, της κολύμβησης. Δεν συμμετείχε ίσος αριθμός πρώην 

αθλητριών από τα άλλα αθλήματα και για το λόγο αυτό οι συμμετέχουσες ομαδοποιήθηκαν 

σε αθλήτριες ρυθμικής γυμναστικής και αθλήτριες άλλων αθλημάτων γενικά.  

Κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τη χρονική περίοδο κατά την οποία εγκατέλειψαν τον 

αθλητισμό, σε εκείνες που εγκατέλειψαν πριν το 2000, σε εκείνες που εγκατέλειψαν μεταξύ 

2001 και 2010, και σε εκείνες που εγκατέλειψαν από το 2011-2019.   

 

Εργαλεία μέτρησης 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε γραπτό ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε 

δημογραφικά στοιχεία και τις κλίμακες κακοποίηση από τον/την προπονήτρια κατά τη 

διάρκεια της προπόνησης αλλά και εκτός της προπόνησης. Επίσης περιελάμβαναι το επίπεδο 

του φόβου της αθλήτριας  και αξιολόγηση της συχνότητας «προβολής δικαιολογιών των 

αθλητριών για να απουσιάσουν από την προπόνηση. 

Συγκεκριμένα στα δημογραφικά χαρακτηριστικά οι πρώην αθλήτριες δήλωσαν το άθλημα 

στο οποίο αγωνίστηκαν, πότε ξεκίνησαν να αγωνίζονται και πότε αποχώρησαν από την 

ενεργό δράση, καθώς και ποια ήταν η υψηλότερη αγωνιστική τους επιτυχία.   

Στη συνέχεια συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα της 

Μιχαηλίδου (2005) και βασιζόταν στο ερωτηματολόγιο της Hirigoyen (2002) με τίτλο 

«ερωτηματολόγιο ηθικής παρενόχλησης». Αυτό αξιολογεί την έννοια της καταπιεστικής 

συμπεριφοράς του προπονητή προς τον αθλητή εντός και εκτός της προπόνησης, το επίπεδο 

του φόβου και τη συχνότητα εμφάνισης δικαιολογιών για απουσία από την προπόνηση. Ο 1ος 

παράγοντας (8 ερωτήσεις) αξιολογούσε την συναισθηματική καταπίεση, ο 2ος παράγοντας (5 



   Γυναίκα  & Άθληση (2019), ΧI, 43-63 

52 
 

ερωτήσεις) αξιολογούσε την καταπιεστική συμπεριφορά του προπονητή εκτός της προπόνησης 

και ο 3ος παράγοντας (4 ερωτήσεις) αξιολογούσε τη σωματική κακοποίηση. Η καταπιεστική 

συμπεριφορά του προπονητή εκτός της προπόνησης αξιολογούσε τη παρέμβαση του 

προπονητή στη διατροφή, στο ημερήσιο ωράριο, στις δραστηριότητες εκτός προπόνησης, στις 

συναναστροφές και στα προσωπικά. Το επίπεδο του φόβου αξιολογήθηκε με μία ερώτηση 

«Φοβόσουν τον προπονητή σου;». Όλες οι απαντήσεις δίνονταν σε 5βαθμια κλίμακα Likert (1: 

καθόλου, 5: πάρα πολύ). 

 

Διαδικασία μέτρησης 

Στην έρευνα συμμετείχαν πρώην ενήλικες Ελληνίδες αθλήτριες. Ο λόγος που επιλέχθηκαν 

ενήλικες πρώην αθλήτριες ήταν ότι οι απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν 

θα ήταν περισσότερο αντικειμενικές εξαιτίας της απομάκρυνσής τους από την ενεργό δράση 

και της συναισθηματικής φόρτισης. Τους δόθηκε ερωτηματολόγιο που είχαν τη δυνατότητα 

να το συμπληρώσουν είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά, όταν λόγο απόστασης η δια ζώσης 

συμπλήρωση ήταν αδύνατη. Διασφαλίστηκε ότι δεν υπήρχαν απορίες σχετικά με τον τρόπο 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων. Η συμπλήρωση ήταν ανώνυμη και εμπιστευτική.   

 

Στατιστική ανάλυση 

 Έγινε παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστουσών και υπολογίστηκε η εσωτερική συνοχή 

του με το δείκτη Cronbach’s α για κάθε παράγοντα. Υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις των παραγόντων.  Οι πιθανές διαφορές μεταξύ των αθλητριών ρυθμικής 

γυμναστικής και των άλλων αθλημάτων εξετάστηκε με t-test ανεξάρτητων δειγμάτων. Οι 

διαφορές σε όλους τους παράγοντες μεταξύ των αθλητριών με διαφορετική χρονική περίοδο 

αποδέσμευσης από το άθλημα ελέγχθηκαν με ανάλυση διακύμανσης και με επίπεδο 

σημαντικότητας τουλάχιστον p<.05. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης με το δείκτη 

Pearson (r) μεταξύ των παραγόντων της κακοποίησης, της συχνότητας «προβολής 
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δικαιολογιών των αθλητριών για να απουσιάσουν από την προπόνηση» και το επιπέδο 

φόβου, καθώς και τα χρόνια της προπονητικής ηλικίας. Τέλος, εξετάστηκε η δυνατότητα 

πρόβλεψης της συχνότητας προβολής δικαιολογιών για απουσία από την προπόνηση από την 

ψυχολογική καταπίεση εντός αυτής, τη σωματική καταπίεση εντός προπόνησης, την  

καταπιεστική συμπεριφορά εκτός προπόνησης, το επίπεδο του φόβου και την προπονητική 

ηλικία.  

  

 

Αποτελέσματα 

Παραγοντική ανάλυση εργαλείων μέτρησης 

Η παραγοντική ανάλυση κύριων συνιστουσών της καταπιεστικής συμπεριφοράς του 

προπονητή προς τον αθλητή εντός της προπόνησης έδειξε τρεις παράγοντες (68.80% της 

διακύμανσης, ΚΜΟ= .92). Ο 1ος παράγοντας (8 ερωτήσεις) αξιολογούσε την συναισθηματική 

καταπίεση (Cronbach’s α= .91), ο 2ος παράγοντας (5 ερωτήσεις) αξιολογούσε την καταπιεστική 

συμπεριφορά του προπονητή εκτός της προπόνησης (Cronbach’s α=. 87) και ο 3ος παράγοντας 

(4 ερωτήσεις) αξιολογούσε τη σωματική κακοποίηση (Cronbach’s α= .86). Η καταπιεστική 

συμπεριφορά του προπονητή εκτός της προπόνησης αξιολογούσε τη παρέμβαση του 

προπονητή στη διατροφή, στο ημερήσιο ωράριο, στις δραστηριότητες εκτός προπόνησης, στις 

συναναστροφές και στα προσωπικά. Το επίπεδο του φόβου αξιολογήθηκε με μία ερώτηση 

«Φοβόσουν τον προπονητή σου;». Όλες οι απαντήσεις δίνονταν σε 5βαθμια κλίμακα Likert (1: 

καθόλου, 5: πάρα πολύ). 

 

Περιγραφικά στατιστικά 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) όλων των 

παραγόντων (ψυχολογική κακοποίηση του προπονητή εντός της προπόνησης, σωματική 

κακοποίηση του προπονητή εντός της προπόνησης, καταπίεση του προπονητή εκτός της 
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προπόνησης, επίπεδο φόβου) για το σύνολο των συμμετεχόντων. Επίσης παρουσιάζονται οι 

μέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις (ΤΑ) των αθλητριών ρυθμικής γυμναστικής και των 

αθλητριών άλλων αθλημάτων.  Η διερεύνηση της διαφοράς μεταξύ των τριών τύπων 

κακοποίησης (ψυχολογικής εντός της προπόνησης, σωματικής κακοποίησης εντός της 

προπόνησης και καταπιεστικής συμπεριφοράς εκτός προπόνησης) έγινε με ανάλυση 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων όπου εξαρτημένες ήταν οι τρεις τύποι καταπιεστικής 

συμπεριφοράς για το σύνολο των συμμετεχόντων. Οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές 

(F1,253= 1571.40, p<.001). Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Bonferroni εξετάστηκαν 

με ζευγαρωτές αναλύσεις όλα τα ζεύγη παραγόντων (ψυχολογική κακοποίηση- σωματική 

κακοποίηση, ψυχολογική κακοποίηση-καταπιεστική συμπεριφορά εκτός προπόνησης, 

σωματική κακοποίηση- καταπιεστική συμπεριφορά εκτός προπόνησης). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι όλα τα ζεύγη διέφεραν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα  μεταξύ ψυχολογικής 

κακοποίησης και σωματικής κακοποίησης ήταν t253=17.77 (p<.001), μεταξύ της ψυχολογικής 

κακοποίησης και της καταπιεστικής συμπεριφοράς εκτός προπόνησης ήταν t253=6.47 (p<.001), 

και μεταξύ της σωματικής κακοποίησης και της καταπιεστικής συμπεριφοράς εκτός 

προπόνησης ήταν t253=-6.73 (p<.001). Από τους μέσους όρους προκύπτει ότι οι πρώην 

αθλήτριες δήλωσαν υψηλότερη ψυχολογική κακοποίηση εντός της προπόνησης, στη συνέχεια 

καταπιεστική συμπεριφορά εκτός της προπόνησης και λιγότερο σωματική κακοποίηση εντός 

της προπόνησης. 

 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι (τυπικές αποκλίσεις) όλων των παραγόντων για το σύνολο των 

συμμετεχόντων, και διαφορές μεταξύ της ρυθμικής γυμναστικής και των άλλων αθλημάτων. 

Παράγοντες Σύνολο Ρυθμική 
Γυμναστική 

Άλλα 
αθλήματα 

t-tests 

 Μ     (ΤΑ) Μ (ΤΑ) Μ (ΤΑ)  
Ψυχολογική 
κακοποίηση εντός 
προπόνησης 

2.53  (1.04) 2.81 (1.03) 2.03 (.88) t252= 6.11, p<.001 

Σωματική κακοποίηση 
εντός προπόνησης 

1.69   (.92) 1.92 (1.00) 1.29 (.59) t252= 5.48, p<.001 
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Καταπιεστική 
συμπεριφορά εκτός 
προπόνησης 

2.15  (1.06) 2.32  (1.08) 1.84 (.95) t252= 3.61, p<.001 

Φόβος 1.20  (1.24) 1.47  (1.26) .73   (1.06) t252= 4.77, p<.001 

Συχνότητα 
δικαιολογίας 
απουσίας 

.77    (.78) .80    (.85) .71   (.65) t252= .94, p=.35 

 

Διαφορές μέσων όρων μεταξύ πρώην αθλητριών ρυθμικής γυμναστικής και άλλων αθλημάτων 

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι σε όλους τους παράγοντες υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των αθλητριών ρυθμικής γυμναστικής και των αθλητριών των άλλων 

αθλημάτων (Πίνακας 1) με τις αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής δήλωσαν υψηλότερο μέσο 

όρο, εκτός από το παράγοντα «συχνότητα εμφάνισης δικαιολογιών για απουσία από την 

προπόνηση».  

 

Διαφορές μεταξύ των αθλητριών που αποχώρησαν από την αθλητική δράση σε διαφορετικό χρόνο 

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι σε όλους τους παράγοντες υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές. Συγκεκριμένα στην ψυχολογική κακοποίηση εντός της προπόνησης (F2,249=12.46, 

p<.001) διέφεραν οι αθλήτριες που αποχώρησαν πριν το 2000 από αυτές που αποχώρησαν 

μεταξύ 2011-2019, με τις πρώτες να έχουν υψηλότερο μέσο όρο (Πίνακας 2). Στη σωματική 

κακοποίηση εντός της προπόνησης και πάλι οι αθλήτριες που αποχώρησαν πριν το 2000 είχαν 

υψηλότερο μέσο όρο από αυτές που αποχώρησαν μεταξύ 2011-2019. Στην καταπιεστική 

συμπεριφορά εκτός της προπόνησης και στο επίπεδο του φόβου, οι αθλήτριες που 

αποχώρησαν μεταξύ 2011-2019 διέφεραν από τις άλλες δύο ομάδες και είχαν χαμηλότερο μέσο 

όρο (Πίνακας 2). Στην εμφάνιση δικαιολογιών για απουσία από την προπόνηση οι διαφορές 

ήταν στατιστικά σημαντικές. Οι αθλήτριες που αποχώρησαν από το 2011-2019 διέφεραν από 

τις άλλες δύο ομάδες, έχοντας χαμηλότερο μέσο όρο. 
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Πίνακας 2. Μέσοι όροι (τυπικές αποκλίσεις) και σημαντικότητα διαφοράς σε όλους τους 

παράγοντες μεταξύ αθλητριών που αποχώρησαν από την αθλητική δράση σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. 

Παράγοντες Πριν το 
2000 

2001-2010 2011-2019 F, p 

 Μ  (ΤΑ) Μ  (ΤΑ) Μ  (ΤΑ)  
Ψυχολογική 
κακοποίηση εντός 
προπόνησης 

2.92 (1.13) 2.91 (1.02) 2.27 (.95) F2,249=12.46, p<.001 

Σωματική 
κακοποίηση εντός 
προπόνησης 

2.00 (1.02) 2.02 (1.13) 1.47 (.71) F2,249=11.27, p<.001 

Καταπιεστική 
συμπεριφορά εκτός 
προπόνησης 

2.57 (1.24) 2.39 (1.08) 1.95 (.95) F2,249=8.10, p≤.001 

Φόβος 1.57 (1.40) 1.53 (1.21) .97 (1.17) F2,249=6.73, p≤.001 

Συχνότητα 
δικαιολογίας 
απουσίας 

1.06 (1.08) .85 (.74) .66 (.70) F2,249=4.17, p<.05 

 

Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων 

Από την ανάλυση συσχέτισης που πραγματοποιήθηκε με το δείκτη Pearson (r) προέκυψε ότι 

υπήρχαν σημαντικές συσχετίσεις σχεδόν μεταξύ όλων των εξεταζόμενων παραγόντων 

(Πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3. Συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων κακοποίησης, φόβου, συχνότητας προβολής 

δικαιολογιών για απουσία από την προπόνηση και προπονητικής ηλικίας για το σύνολο των 

συμμετεχόντων.  

 1 2 3 4 5 6 

1.Προπονητική ηλικία 1      
2.Ψυχολογική κακοποίηση 
εντός προπόνησης 

.14* 1     

3.Σωματική κακοποίηση εντός 
προπόνησης 

.06 .71** 1    

4.Καταπιεστική συμπεριφορά 
εκτός προπόνησης 

.10 .60** .41** 1   

5.Φόβος -.001 .63** .55** .48** 1  
6.Συχνότητα δικαιολογίας 
απουσίας 

-.03 .30** .20** .31** .33** 1 

*: p<.05, **: p<.01  
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Πρόβλεψη των δικαιολογιών για απουσία από την προπόνηση 

Εξετάστηκε η δυνατότητα πρόβλεψης της συχνότητας εμφάνισης δικαιολογιών για απουσία 

από την προπόνηση εξαιτίας της ψυχολογικής κακοποίησης εντός προπόνησης, τη σωματική 

κακοποίηση εντός προπόνησης, την  καταπιεστική συμπεριφορά εκτός προπόνησης και το 

επίπεδο του φόβου. Η πρόβλεψη ήταν στατιστικά σημαντική (R2=.16, F5,244= 9.16, p<.001). Από 

τους ανεξάρτητους παράγοντες στατιστικά σημαντική συνεισφορά είχαν η καταπιεστική 

συμπεριφορά εκτός προπόνησης (Β=.13, t=2.35, p<.05) και τα επίπεδα του φόβου (B=.14, t=2.77, 

p≤.005).  

  

 

Συζήτηση 

Ο προπονητής και η προπονήτρια είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες στην εξέλιξη των 

αθλητών. Η συμπεριφορά τους λοιπόν όταν είναι καταπιεστική είναι ακόμη πιο σημαντική 

καθώς μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την αθλητική τους εξέλιξη, αλλά και την εξέλιξή τους ως 

προσωπικότητες. Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι οι Ελληνίδες αθλήτριες έχουν βιώσει 

συμπεριφορές κακοποίησης από τους προπονητές τους είτε εντός της προπόνησης είτε εκτός 

αυτής.  Η κακοποίηση (ψυχολογική και σωματική) που δήλωσαν οι πρώην αθλήτριες της 

ρυθμικής γυμναστικής από τις προπονήτριές τους ήταν υψηλότερη από τις αντίστοιχες 

συμπεριφορές των προπονητών άλλων αθλημάτων τόσο εντός της προπόνησης, όσο και εκτός 

αυτής, όπως και ο φόβος προς το πρόσωπο των προπονητριών τους. Ωστόσο, δεν έβρισκαν 

συχνότερα δικαιολογίες για να απουσιάσουν από την προπόνηση και η διάρκεια της 

ενασχόλησής τους με το άθλημα δεν προβλέπονταν από την συμπεριφορά κακοποίησης των 

προπονητών.    

Είναι αποθαρρυντικό ότι οι πρώην αθλήτριες δήλωσαν ψυχολογική κακοποίηση εντός και 

εκτός προπόνησης. Ωστόσο τη χαμηλότερη τιμή είχε η σωματική κακοποίηση. Αν 

συνδυαστούν τα χαμηλά επίπεδα του φόβου και η χαμηλή παρουσίαση δικαιολογιών για 
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απουσία από τις προπονήσεις, μπορεί να υποτεθεί ότι η πίεση για τις υψηλές αγωνιστικές 

επιδόσεις οδήγησε στα φαινόμενα της κακοποίησης, λόγο «περίεργων» προπονητικών 

μεθόδων. Όλες οι συμμετέχουσες ασχολούνταν με το άθλημά τους σε επίπεδο υψηλών 

επιδόσεων και όχι απλής ενασχόλησης με αυτό. Στο επίπεδο λοιπόν αυτό η προπονητική 

συμπεριφορά αλλά και οι προσδοκίες για αγωνιστικά αποτελέσματα είναι πάντα υψηλά. Η 

προπόνηση στη ρυθμική γυμναστική όπως και στα άλλα αθλήματα ορίζει την καθημερινότητα 

των εμπλεκομένων, καθώς οι ώρες προπόνησης είναι πάρα πολλές και σχεδόν για όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας.  

Ο πρωταθλητισμός στα προηγούμενα χρόνια είχε μεγαλύτερη κοινωνική σημασία και οι 

πρωταθλητές απολάμβαναν σημαντικά προνόμια από την πολιτεία. Μια από τις 

σημαντικότερες προπονήτριες ρυθμικής γυμναστικής με τις υψηλότερες και περισσότερες 

αγωνιστικές επιτυχίες παγκοσμίως, αναφέρει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος προς τη νίκη εκτός 

από τη πολλή δουλειά και παράλληλα την αδιαλλαξία προς τα λάθη (Ρόμπεβα & Ραγκέλοβα, 

1989). Σε παλαιότερες εποχές σε πολλά αθλήματα, όπως και αυτό της ρυθμικής οι προπονητές 

επενέβαιναν ακόμη και στην εξω-προπονητική ζωή των αθλητών, περιορίζοντας στο ελάχιστο 

το χρόνο τους εκτός γυμναστηρίων. Αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας καθώς οι αθλήτριες που αποχώρησαν πριν από το 2000 δήλωσαν υψηλότερη 

καταπιεστική συμπεριφορά εκτός προπόνησης. Όσο προχωράμε στο σήμερα, ενώ αυξάνεται η 

σημασία που δίνεται στον αθλητισμό και την άσκηση, μειώνεται η προτεραιότητα προς τον 

πρωταθλητισμό, και κατά επέκταση μειώνεται και η παρέμβαση των προπονητών στη ζωή 

εκτός γηπέδων των αθλητών τους. 

Oι αθλήτριες που αποχώρησαν κατά την τελευταία δεκαετία δήλωσαν χαμηλότερους 

μέσους όρους σε όλους τους παράγοντες, εύρημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το παραπάνω εύρημα 

δύναται να είναι αποτέλεσμα πολλών αιτιών. Είτε γιατί οι προπονητές τους κατέχουν 

περισσότερες ακαδημαϊκές γνώσεις και είναι λιγότερο εμπειρικοί, είτε γιατί οι ίδιοι οι 

προπονητές ήταν αθλητές ή αθλήτριες που βίωσαν τέτοιες προπονητικές συμπεριφορές και δεν 
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τις υιοθετούν. Στην πρώτη περίπτωση ο διαρκής εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών 

με κατευθύνσεις που  απορρέουν από τα ερευνητικά αποτελέσματα, έχει βελτιώσει τις γνώσεις 

και τελικά τις συμπεριφορές των προπονητών, μειώνοντας τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές 

τους. Τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών έχουν ενισχυθεί με πληροφορίες και 

γνώσεις ψυχολογίας (αθλητικής και αναπτυξιακής) και παιδαγωγικής, και οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες αυτές τις γνώσεις καλούνται να τις ενσωματώσουν στα μαθήματα εξειδίκευσης 

(ειδικότητας) ή της πρακτικής τους άσκησης. Προς την ίδια κατεύθυνση όμως είναι και οι 

οδηγοί σπουδών των προγραμμάτων κατάρτισης προπονητών, που περιλαμβάνουν τα ίδια 

γνωστικά αντικείμενα, όμως συντομότερης διάρκειας.  

Η ρυθμική γυμναστική είναι ένα άθλημα που προσελκύει μεγάλο αριθμό κοριτσιών 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η περίοδος των υψηλών αθλητικών επιδόσεων ξεκινά σε 

μικρότερη ηλικία από ότι σε άλλα αθλήματα. Στην Ελλάδα το άθλημα καλλιεργείται περίπου 

τα τελευταία 40 χρόνια και στο διάστημα αυτό έχει να επιδείξει πολύ υψηλές επιδόσεις σε 

πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο και Ολυμπιακό επίπεδο, τόσο στο ατομικό όσο και στο ομαδικό 

(ensemble) αγώνισμα. Τα παραπάνω οδηγούν την προπόνηση στο να έχει στοιχεία υψηλής 

επιβάρυνσης. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα πρέπει να προβληματίσουν καθώς 

οι αθλήτριες που αποχώρησαν πριν από το 2000, εποχή κορύφωσης για τη Ρυθμική με την 

κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δήλωσαν υψηλότερους 

μέσους όρους σε όλους τους παράγοντες.    

Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να διερευνήσουν αν εμφανίζονται παρόμοιες 

συμπεριφορές των προπονητών και σε επίπεδο μαζικής ενασχόλησης. Επίσης ενδιαφέρον θα 

είχε η διερεύνηση του προφίλ των προπονητών και προπονητριών διερευνώντας το επίπεδο 

γνώσεων τους (εμπειρικοί, ή πτυχιούχοι), και αν ήταν οι ίδιοι αθλητές που βίωσαν παρόμοιες 

συμπεριφορές. Επίσης η έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί σε μεγαλύτερο εύρος αθλημάτων και 

με συμμετέχοντες τόσο γυναίκες όσο και άνδρες. Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε και η διερεύνηση 

του ρόλου της οικογένειας στη συναισθηματική κακοποίηση των παιδιών τους.  



   Γυναίκα  & Άθληση (2019), ΧI, 43-63 

60 
 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η συναισθηματική κακοποίηση των αθλητριών από τους 

προπονητές (-τριες) τους είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει και στον Ελληνικό αθλητισμό, 

και είναι ανιχνεύσιμο από τα ψυχολογικά εργαλεία αξιολόγησης. Η περαιτέρω μελέτη του 

φαινομένου θα οδηγήσει σε καλύτερη κατάρτιση όλων των εμπλεκόμενων, προπονητών- 

αθλητών- γονέων, και την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης.  
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