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Οικονομική και όχι αθλητική, η κρίση! 

Μια περιδιάβαση σε ειδησεογραφικά ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης της Ισλανδίας, 
μέσω διαδικτύου, αρκεί για να καταλάβει κάποιος πως το κράτος είναι αρκετά 
επηρεασμένο από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι τράπεζες χρεοκόπησαν, πολλοί 
διαδηλώνουν σε βάρος της κυβέρνησης, ενώ η ανεργία εκτοξεύτηκε στα ύψη. 
Παρόλα αυτά, η θέληση για άθληση δεν έχει σβήσει καθόλου. Τουναντίον. Η άποψη 
αυτή δεν διατυπώνεται μόνο επειδή η Ισλανδία θα παρουσιαστεί με πλήρη ομάδα 
στους ΑΜΚΕ 2009, αλλά και για έναν άλλο λόγο. Σύμφωνα με μια είδηση που 
δημοσιεύτηκε στην Ισλανδία, η οικονομική κρίση οδηγεί τους κατοίκους της χώρας 
στον αθλητισμό! «Η κρίση κάνει τους Ισλανδούς να γυμνάζονται περισσότερο» είναι 
ο τίτλος του ρεπορτάζ, στο οποίο σημειώνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

«Οι επισκέπτες σε γυμναστήρια και πισίνες έχουν αυξηθεί σημαντικά τους 
τελευταίους μήνες. Ο Μπιόρν Λέιφσον, ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, μιλώντας στην 
καθημερινή εφημερίδα Morgunbladid είπε: «Πιστεύω ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι ο κόσμος έχει περισσότερο χρόνο και ξοδεύει λιγότερο χρόνο στο 
εξωτερικό» Ο Λέιφσον πρόσθεσε ότι ενώ το ποσοστό ανθρώπων που επισκέπτονταν 
καθημερινά το γυμναστήριό του ανερχόταν στο 25%, τους πρώτους μήνες του 2009 
έχει φτάσει το 30%. 

«Η αύξηση είναι τεράστια» δήλωσε ο Θόρστουρ Γιον Σίγκουρντσον, διευθυντής 
αθλητικού κέντρου. Και συμπλήρωσε: «Η μεγάλη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι 
επισκέπτεται το γυμναστήριο μεγάλος αριθμός ατόμων κατά τις ώρες εργασίας, 
δηλαδή μεταξύ 8:00 και 16:00. Αυτές τις ώρες συνήθως δεν είχαμε πολύ κόσμο». 

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον οργανισμό Αθλητισμού στο Ρέιγκιαβικ, οι 
επισκέπτες στις πισίνες της πρωτεύουσας αυξήθηκε κατά 60.000 τον Ιανουάριο  και 
τον Φεβρουάριο του 2009, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του περασμένου 
έτους». 
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