
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο τοµέας Αθλητικής Δηµοσιογραφίας των ΙΕΚ ΞΥΝΗ διοργανώνει την  

1η ηµερίδα µε θέµα: 

«Αθλητισµός - Τυχερά Παιχνίδια και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης» 
	  

Η σχέση του τζόγου µε τον αθλητισµό είναι το κεντρικό θέµα της µεγάλης 
ηµερίδας που διοργανώνει ο τοµέας Αθλητικής Δηµοσιογραφίας του ΙΕΚ ΞΥΝΗ, µε 
τίτλο «Αθλητισµός – Τυχερά Παιχνίδια και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης». 

Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεµβρίου 2012, στην 
αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ Α’ του ξενοδοχείου GRAND HOTEL PALACE,  από τις 10:30 
το πρωί έως τις 16:30 το απόγευµα. 

Στόχος της ηµερίδας είναι η ανάλυση της σχέσης ανάµεσα στον αθλητισµό και τα 
τυχερά παιχνίδια και η παρουσίαση της επίδρασης που έχει ο στοιχηµατισµός στην 
αθλητική πραγµατικότητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσµίως. Επίσης, θα 
εξεταστεί η σχέση του φιλάθλου µε τον τζόγο (εθισµός) ιδιαίτερα για τα άτοµα 
µικρότερης ηλικίας.  

Εκπρόσωποι της πολιτικής, του αθλητισµού, των ΜΜΕ, των εταιρειών τυχερών 
παιχνιδιών και της διαφήµισης, θα αναλύσουν κατά τη διάρκεια της ηµερίδας όλες 
τις παραµέτρους του τζόγου στην Ελλάδα σήµερα. Πως επηρεάζει θετικά 
(χρηµατοδότηση) αλλά και αρνητικά τον αθλητισµό, και τι σηµαίνει για την 
κοινωνία γενικότερα η υπερπροσφορά και υπερπροβολή της κουλτούρας του 
τζόγου. 

Συγκεκριµένα στην ηµερίδα συµµετέχουν, ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης, Υφυπουργός 
Αθλητισµού, ο κ. Διονύσης Ψωµιάδης, Αν. Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, η κα Βούλα Πατουλίδου, Ολυµπιονίκης, ο κ. Δηµήτρης 
Αγραφιώτης, Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΠΑΠ Α.Ε., ο κ. Λάκης 
Σηµαιοφορίδης, Νοµικός και µέλος του ΠΣΑΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσµος 
Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών), ο κ. Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος, 
Δηµοσιογράφος, ο κ. Χρήστος Ραγκάτσης, Ραδιοφωνικός Παραγωγός, ο κ. 
Χρήστος Γρόλλιος, Νοµικός, ο κ. Ντίνος Κωστόπουλος, Διαφηµιστής, ο κ. 
Κωνσταντίνος Ορφανός, Βετεράνος Ποδοσφαιριστής, και η κα Νίκη 
Λεβεντοπούλου, Ψυχολόγος. 

Στο τέλος της ηµερίδας θα παρουσιαστεί έρευνα των σπουδαστών Αθλητικής 
Δηµοσιογραφίας  µε θέµα: «Ανήλικοι και τυχερά παιχνίδια». Σκοπός της 
έρευνας είναι να φανεί πόσο µεγάλη σχέση έχουν οι ανήλικοι µε το «στοίχηµα», σε 
τι βαθµό εκτείνεται η ενασχόληση µε το στοίχηµα στις µικρότερες ηλικίες, καθώς 
και ποιοι παράγοντες οδηγούν έναν ανήλικο να στραφεί προς τον τζόγο. 

Εάν είστε 15-18 ετών και επιθυµείτε να συµµετέχετε στην έρευνα, κάντε κλικ στη 
διεύθυνση:	  	  



https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDc0OVU0Y0dBbWFRQ
zBfd2ZTOXRaVmc6MQ#gid=0	  και απαντήστε στο ερωτηµατολόγιο.	  	  

Η ηµερίδα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο 
Εκπαιδευτικός Όµιλος ΞΥΝΗ (συνέδρια, διαλέξεις, ηµερίδες) µε στόχο την 
ανάπτυξη της επιστηµονικής προσέγγισης σε µείζονα θέµατα της εποχής µας, την 
καλλιέργεια του κοινωνικού διαλόγου, και την συνεχή επιµόρφωση των 
σπουδαστών του.  

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Χορηγός της εκδήλωσης είναι το Grand Hotel Palace. Χορηγοί επικοινωνίας της 
ηµερίδας είναι ο τηλεοπτικός σταθµός  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και η αθλητική εκποµπή 
Derby του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, o ραδιοφωνικός σταθµός Libero 107,4 και τα 
websites paok24.com, allaboutaris.com, pressaris.gr, sport2310.gr, 
bluearena.gr.  

 

Πρόγραµµα: 

10:00–10:15: Προσέλευση 

10:15–10:30: Χαιρετισµοί 

10:30–12:00: «Η Βιοµηχανία του Τζόγου» 

Η τεράστια βιοµηχανία του τζόγου και η αλληλένδετη  σχέση του µε τον Αθλητισµό. Τα 
µεγάλα ποσά που παίζονται καθηµερινά. Το παράνοµο στοίχηµα και τυχόν αλλοιώσεις 
αποτελεσµάτων. Η έντονη σχέση του στοιχήµατος µε τα Μέσα Ενηµέρωσης και την επιβίωση 
τους. 

- Οµιλητές: 
o Αλέξανδρος Θεοφιλόπουλος, Δηµοσιογράφος 
o Χρήστος Γρόλλιος, Νοµικός 
o Ντίνος Κωστόπουλος, Διαφηµιστής 
o Χρήστος Ραγκάτσης, Ραδιοφωνικός Παραγωγός 

Συντονισµός: Κυριάκος Θωµαΐδης, Δηµοσιογράφος 

12:00 – 12:30: Διάλειµµα – Καφές 

12:30 – 14:00: «Αθλητισµός και Τυχερά παιχνίδια. Οι δύο όψεις του 
νοµίσµατος» 

Θα αναλυθεί η σχέση του αθλητισµού µε τα τυχερά παιχνίδια και ειδικά µε το «πάµε 
στοίχηµα». Από την µια η ευεργετική συνεργασία των δύο πλευρών, αφού τα έσοδα από τα 
τυχερά παιχνίδια στηρίζουν και υποστηρίζουν τον επαγγελµατικό και ερασιτεχνικό  
αθλητισµό. Από την άλλη πλευρά όµως, θα αναλυθεί, πώς η είσοδος του τζόγου στα 
επαγγελµατικά αθλήµατα και δη στο ποδόσφαιρο, έχει διαβρώσει το άθληµα σε πολλά 
επίπεδα. 

- Κεντρικός Οµιλητής:  
o Γιάννης Ιωαννίδης, Υφυπουργός Αθλητισµού 

- Οµιλητές: 
o Δηµήτρης Αγραφιώτης, Μέλος Διοικητικού Συµβουλίου ΟΠΑΠ 
Α.Ε. 



o Διονύσης Ψωµιάδης, Αν. Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας 

o Κωνσταντίνος Ορφανός, Ποδοσφαιριστής 

Συντονισµός: Κωνσταντίνος Χήτας, Δηµοσιογράφος, Υπεύθυνος Τοµέα Αθλητικής 
Δηµοσιογραφίας ΙΕΚ ΞΥΝΗ. 

14:00 – 14:30: Διάλειµµα – Μπουφές 

14:30 – 16:00: «Στοίχηµα και Ανήλικοι» 

Θα συζητηθεί και θα αναλυθεί ο εθισµός στον τζόγο και στο στοίχηµα παιδιών από µικρή 
ηλικία. Ο κίνδυνος εξάρτησης, το νοµικό πλαίσιο και η προσπάθεια στροφής των παιδιών 
στον αθλητισµό. 

- Οµιλητές: 
o Λάκης Σηµαιοφορίδης, Νοµικός – Μέλος ΠΣΑΠ (Πανελλήνιος 
Σύνδεσµος Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών) 

o Νίκη Λεβεντοπούλου, Ψυχολόγος 
o Βούλα Πατουλίδου, Ολυµπιονίκης 
o Πράκτορας ΠΡΟ ΠΟ 

Συντονισµός: Γιώργος Τότσικας – Δηµοσιογράφος 

16:00 – 16:30: Παρουσίαση Έρευνας µε θέµα: «Ανήλικοι και τυχερά 
παιχνίδια» 

Θα παρουσιαστούν διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία που θα προκύψουν από έρευνα 
που βρίσκεται σε εξέλιξη από τους σπουδαστές του Τοµέα Αθλητικής 
Δηµοσιογραφίας.  

Παρουσίαση: Κωνσταντίνος Χήτας-Δηµοσιογράφος, µε σπουδαστές του Τοµέα 
Αθλητικής Δηµοσιογραφίας. 

	  

Με	  την	  παράκληση	  να	  δημοσιευτεί	  

Βαλαωρίτου	  9,	  Θεσσαλονίκη,	  2310552406	  

iek@xinis.net,	  	  www.iek-‐xini.edu.gr	  	  

	  

	  

	  


