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Αγαπητοί αναγνώστες, 
Το επιστημονικό περιοδικό «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1996 
με Ιδρυτή τον Καθηγητή Βασίλη Κλεισούρα και Διευθυντή τον Καθηγητή Νικόλαο 
Γελαδά, οι οποίοι αποτέλεσαν διαχρονικά την «ψυχή» του περιοδικού και εξασφά-
λισαν την περιοδική κυκλοφορία του μέχρι σήμερα. 

Μετά από 23 χρόνια κυκλοφορίας, θεωρήσαμε σκόπιμο να αναθεωρηθεί η «Αν-
θρωπιστική Κατεύθυνση» του Περιοδικού, προσαρμόζοντάς την στις σύγχρονες α-
παιτήσεις, παραμένοντας ωστόσο στον ίδιο πρωταρχικό στόχο που είναι η διάχυση 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους αθλητικούς επιστήμονες που εξειδικεύο-
νται στα πεδία της Αθλητικής Παιδαγωγικής, της Αθλητικής Ψυχολογίας, της Μεθο-
δολογίας της Έρευνας, της Κοινωνιολογίας του Αθλητισμού, της Ιστορίας και Φιλο-
σοφίας του Αθλητισμού και του Χορού. Το εξώφυλλο του περιοδικού αλλά και η πα-
ρουσίαση των άρθρων απέκτησαν μια πιο σύγχρονη μορφή, διατηρώντας όμως τον 
βασικό σχεδιασμό, ώστε να διατηρηθεί η ιστορία, αλλά και να εξασφαλιστεί η συνέ-
χεια και η εξέλιξη του περιοδικού.  

Η ανανεωμένη έκδοση του περιοδικού ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει μια ανοιχτή 
πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για να υποβάλλουν εργασίες που 
άπτονται των παραπάνω επιστημονικών πεδίων. Η συντακτική επιτροπή του περιο-
δικού είναι ανοιχτή στην αποδοχή νέων εργασιών τόσο από εξαίρετους και κατα-
ξιωμένους συναδέλφους όσο και από νέους ερευνητές που αποτελούν το κύριο δυ-
ναμικό αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού της παραγομένης γνώσης στον κλάδο 
μας. 

Ευελπιστώ ότι το τεύχος αυτό θα ακολουθήσουν πολλά άλλα και θα αποτελέ-
σουν σημαντικό σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους συναδέλφους καθηγητές και 
φοιτητές που ασχολούνται με την έρευνα, αλλά για όλους εκείνους τους «ανήσυ-
χους» καθηγητές Φυσικής Αγωγής που μοχθούν για την ανάπτυξη αυτού του συ-
ναρπαστικού κλάδου στη χώρα μας.  

Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των εργασιών που περιλαμβάνει η ΚΙΝΗΣΙΟΛΟ-
ΓΙΑ είναι ελεύθερη στο κοινό. 
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