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Το τρέξιμο σε δημόσιους χώρους, πάρκα κ.λπ. ως αθλητική δραστηριότητα, εκτός από τα
οφέλη για την υγεία, αντανακλά κοινωνικές-πολιτιστικές αξίες και τάσεις. Κυρίως την
τελευταία δεκαετία στην ελληνική επικράτεια διαπιστώνεται μια εκρηκτικού χαρακτήρα
ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων που νοηματικά υπάγονται στον διεθνώς αποδεκτό όρο
«δρομικό κίνημα». Η ανάπτυξη του δρομικού κινήματος που συντελείται στη χώρα μας,
υλοποιείται στο πλαίσιο καθοριστικών για την ελληνική κοινωνία αλλαγών. Η παρούσα εν
εξελίξει μελέτη στοχεύει να διερευνήσει αφ’ ενός μεν τη σχέση των συμμετεχόντων στο
δρομικό κίνημα στην Ελλάδα με τους παραδοσιακά οργανωμένους αθλητικούς θεσμούς και
αφ’ ετέρου να διερευνήσει εάν και σε ποια, αξιακού και πολιτισμικού χαρακτήρα
σημαινόμενα, παραπέμπει αυτή η σχέση. Σε αυτή την προοπτική, επιδιώκεται κυρίως να
διερευνηθεί εάν η εκρηκτική ανάπτυξη του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα συνοδεύεται
και με μια μεταβολή των κοινωνικών και ηθικών αξιών τόσο του αθλητισμού ως κοινωνικού
μέρους όσο και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της. Υποκείμενα της έρευνάς μας
αποτέλεσαν οι Έλληνες και Ελληνίδες συμμετέχοντες/ουσες στον Αυθεντικό Μαραθώνιο ο
οποίος διοργανώθηκε από τον ΣΕΓΑΣ (Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών
Σωματείων) που διεξήχθη την 13η Νοεμβρίου 2016 και οι οποίοι είχαν τερματίσει
τουλάχιστον μία φορά σε μαραθώνιο. Η ερευνητική μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη χρήση
ενός ερωτηματολογίου που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το τμήμα
μάρκετινγκ του ΣΕΓΑΣ προς όλους εκείνους που δήλωσαν συμμετοχή στον Αυθεντικό
Μαραθώνιο. Τα δεδομένα (N = 1.934) συλλέχθηκαν από το Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας
του Αθλητισμού της ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ. Κατά την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε
περιγραφική στατιστική με απόλυτες και σχετικές συχνότητες. Ως θεωρητικό πλαίσιο
νοηματικής αποκωδικοποίησης των αναλυτικών δεδομένων χρησιμοποιήσαμε την θεώρηση
περί μεταβολής των αξιών στην κοινωνία και τον αθλητισμό και θεωρήσεις περί
κατακερματισμού του αθλητικού νοήματος. Τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι
ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό Ελλήνων/Ελληνίδων μαραθωνοδρόμων που συμμετείχαν
στον Αυθεντικό Μαραθώνιο έχει αρνητική στάση αναφορικά με τη συμμετοχή σε τυπικά
οργανωμένους αθλητικούς συλλόγους. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται σε δρομικές
δραστηριότητες που αντανακλούν «ατομική - προσωπική ευχαρίστηση» (Ατομισμός),
πραγματοποιούνται σε χώρους δικιάς των επιλογής και είναι απαλλαγμένες από καθήκοντα
και υποχρεώσεις συλλογικού ή ευρύτερα κοινωνικού χαρακτήρα. Αποδίδουν ιδιαίτερο νόημα
στην προσωπική τους ευχαρίστηση κατά την ενασχόλησή τους με το τρέξιμο, θεωρούν
καθαρά ελεύθερη και ερασιτεχνική τη δραστηριότητα αυτή και ως εκ τούτου αποφεύγουν να
εμπλακούν σε δραστηριότητες που συστηματικά πραγματοποιούνται στα πλαίσια
παραδοσιακά οργανωμένων αθλητικών συλλόγων. Οι ενδείξεις αυτές στις προοπτικές της
ανάλυσής μας, παραπέμπουν σε διαδικασίες που σχετίζονται με μια μεταβολή των αξιών
στον αθλητισμό και στην ελληνική κοινωνία. Περαιτέρω συσχετίσεις όλων των παραγόντων
κατά την ολοκλήρωση της έρευνας, θα μας δώσουν την δυνατότητα να αναδείξουμε μια
δέσμη αιτιών που προωθούν αυτή την σημαντική μεταβολή.
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