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ηλεκτρονική

   
   
 

 
 

ο περιοδικό Οικονομία 
και Αθλητισμός περνάει 
πλέον στην ηλεκτρονική 
εποχή.   Με   το    σημερινό  

διάθεση τ
τεύχος εγκαινιάζουμε τη 

ου περιοδικού και σε 
 μορφή. Το μεγάλο κόστος 

εκτύπωσης του τιράζ των 5000 
αντιτύπων και το εξίσου σημαντικό 
κόστος της ταχυδρομικής αποστολής 
μας αναγκάζουν να το διαθέτουμε σε 
ηλεκτρονική μορφή. Οι συνδρομητές 
μας θα το λαμβάνουν με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 
 Εκτός από τον τρόπο διάθεσης του 
περιοδικού, αλλάζει και η δομή της 
ύλης. Δίνεται περισσότερη έμφαση στο 
επιστημονικό μέρος του περιοδικού, 
καταργώντας τα διάφορα νέα που 
αφορούσαν την οικονομία, την πολιτική 
και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.  
 Το μεγάλο ζητούμενο της ελληνικής 
κοινής γνώμης είναι η τέλεση των Ολυ-
μπιακών Αγώνων που αρχίζουν στις 13 
Αυγούστου. Απ’ ότι φαίνεται, πλέον, 
είμαστε έτοιμοι για τους αγώνες από 
οργανωτικής πλευράς. Το θέμα είναι αν 
είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε 
τους αγώνες και από οικονομικής πλευ-
ράς, κυρίως σε ό,τι αφορά την ανα-

μενόμενη μεγάλη δημοσιότητα που θα 
προκύψει από την τηλεοπτική κάλυψη, 
με δεδομένο ότι οι αγώνες θα είναι ορ-
γανωτικά άψογοι και ασφαλείς. Το θέμα 
αυτό απασχολεί το άρθρο της αθλητικής 
επικαιρότητας. Μετά τον θρίαμβο της 
Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου στην 
Πορτογαλία, ο ελληνικός λαός αναμένει 
έναν άλλο θρίαμβο τόσο αγωνιστικά 
όσο και οργανωτικά. 
 Στο παρόν τεύχος φιλοξενούνται τρία 
επιστημονικά άρθρα που παρουσιάστη-
καν στο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο του 
ΠΣΑΟΣ σε συνεργασία με τη Διεθνή 
Ένωση των Οικονομολόγων του Αθλητι-
σμού (IASE).  
 Η στήλη της Επιστημονικής Αθλη-
τικής Σκέψης παρουσιάζει ένα άρθρο 
του πολύ γνωστού Καθηγητή Στέφαν 
Σιμάνσκι του Ιμπίριαλ Κολεγίου του 
Λονδίνου της Μεγάλης Βρεατανίας και 
αφορά μία αξιολόγηση των οικονο-
μικών του αθλητισμού. 
 Η στήλη του επιστημονικού βιβλίου 
παρουσιάζει ένα ακόμη βιβλίο με θέμα 
τα οικονομικά του αθλητισμού τριών 
καθηγητών πανεπιστημίου, ακολουθώ-
ντας, κυρίως, τη μικροοικονομική προ-
σέγγιση.

 
 

 

  ΤΤ
ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΈΈκκδδοοσσηηςς  

 



   
   
   

ΕΕΕίίίμμμααασσστττεεε   ΈΈΈτττοοοιιιμμμοοοιιι   γγγιιιααα   τττοοουυυςςς   
ΟΟΟλλλυυυμμμπππιιιααακκκοοούύύςςς   ΑΑΑγγγώώώνννεεεςςς;;;

ε
αι άνθρωπο

   
 

α ψέματα τελείωσαν. Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες είναι 
προ των πυλών. Τίποτα 
δεν πρόκειται να χαλάσει 
τη μεγάλη γιορτή που επί 

επτά χρόνια τοίμαζε η Ελλάδα. Γήπεδα 
κ ι θα είναι πανέτοιμα και 
πανέτοιμοι. Συνεπώς, η απάντηση είναι 
ναι, είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε 
τους Αγώνες. Το ερώτημα, όμως, του 
άρθρου δεν αναφέρεται σε αυτό, αλλά 
αν είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε 
τους αγώνες έτσι ώστε να μεγιστο-
ποιήσουμε τα οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη που συνήθως απορρέουν από 
αυτούς.  
Τι σημαίνει εκμετάλλευση των 

Αγώνων; Δύο είναι τα σημαντικά 
θέματα. Πρώτον, η χρησιμοποίηση των 
Ολυμπιακών Αγώνων ως εργαλείο 
προώθησης του ελληνικού τουρισμού 
στην αλλοδαπή. Δεύτερον, η μετα-
ολυμπιακή αξιοποίηση των αθλητικών 
υποδομών για τη μεγιστοποίηση των 
οικονομικών και κοινωνικών ωφε-
λειών. Και στα δύο η απάντηση είναι ότι 
δεν είμαστε έτοιμοι. 
Η εξέταση των οικονομικών και κοι-

νωνικών επιδράσεων των Ολυμπιακών 
Αγώνων αποτελεί μέρος μιας γενικότε-
ρης επιστημονικής διερεύνησης των ά-
μεσων και έμμεσων επιδράσεων που έ-
χουν τα μεγάλα πολιτιστικά (αθλητικά) 
γεγονότα. Ως ένα τέτοιο γεγονός, οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν περιορισ-
μένη χρονική διάρκεια, 16 ημερών, 

αλλά σημαντικές μακροχρόνιες επιδρά-
σεις, τουλάχιστον μιας δεκαετίας. Οι 
κύριες οικονομικές επιδράσεις των 
Ολυμπιακών Αγώνων αφορούν τη 
συνολική οικονομική δραστηριότητα 
(ΑΕΠ), την απασχόληση και την παρα-
γωγικότητα. Οι κοινωνικές επιπτώσεις 
είναι πιο σύνθετες, αλλά η σύγχρονη 
διεθνής βιβλιογραφία προσφέρει την 
αναγκαία μεθοδολογία μέτρησης σε 
οικονομικούς όρους και των κοινω-
νικών επιδράσεων. Αυτό επιτρέπει τη 
σύγκριση του κοινωνικού οφέλους με το 
κόστος των Αγώνων. 
Οι οικονομικές και κοινωνικές επι-

πτώσεις των μεγάλων εκδηλώσεων δεν 
είναι πάντοτε θετικές. Μεταξύ των οικο-
νομολόγων δεν υπάρχει ομοφωνία όσον 
αφορά στο μεγεθος αυτών των επιδρά-
σεων. Αν η κατασκευή μιας αθλητικής 
υποδομής δεν συνοδευτεί και με άλλες 
πολιτικές παρέμβασης για τη διαμόρ-
φωση ενός νέου οικονομικού περιβάλ-
λοντος, τα αναμενόμενα οφέλη μπορεί 
να μην έρθουν και μάλιστα η συνολική 
οικονομική επίπτωση μπορεί να είναι 
αρνητική. Συνεπώς, απαιτείται πολύ 
προσεκτικός σχεδιασμός, κυρίως στη 
χρήση αυτών των υποδομών στην μετα-
ολυμπιακή περίοδο. 
Οι εμπειρίες των άλλων πόλεων που 

τέλεσαν προηγούμενους Ολυμπιακούς 
Αγώνες πιστοποιούν κατά τον καλύτερο 
τρόπο τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις 
που μπορεί να έχουν οι Ολυμπιακοί Α-
γώνες. Οι επιδράσεις στη Βαρκελώνη και 

  ΤΤ

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα  
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το Σίδνεϋ ήταν αναμφισβήτητα θετικές, 
ενώ στο Μόντρεαλ αρνητικές, κυρίως 
λόγω κακού σχεδιασμού και αρνητικού 
μεταολυμπιακού μακροοικονομικού πε-
ριβάλλοντος. Σε πόλεις, όπως η Ατλάντα 
και το Λος Άντζελες, οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες δεν έκαναν μεγάλη οικονομική 
και κοινωνική διαφορά. Ίδια περίπου 
είναι και τα συμπεράσματα για το 
Μόναχο και τη Μόσχα, αλλά σε αυτές 
τις πόλεις δεν ευνόησαν και οι συνθήκες 
που επικρατούσαν στη διεθνή πολιτική 
σκηνή. 
Μία από τις σημαντικότερες επιδρά-

σεις που έχουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 
κυρίως για τις μικρές φιλοξενούντες χώ-
ρες, είναι η προβολή που απολαμβά-
νουν από τα παγκόσμια μέσα επικοινω-
νίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύ-
ξηση της επιθυμίας των αλλοδαπών να 
επισκεφθούν τη χώρα, όχι μόνο στη 
διάρκεια των Αγώνων, αλλά και την 
περίοδο πριν και μετά τους Αγώνες. Η 
τουριστική επίδραση ξεκινάει από τη 
χρονική στιγμή της ανακοίνωσης της 
ΔΟΕ και διαρκεί ένα μακρύ χρονικό 
διάστημα μετά τους Αγώνες.  Για τη 
Βαρκελώνη, αυτό το μακρύ χρονικό διά-
στημα δεν έχει τελειώσει ακόμη, αν και 
έχουν περάσει 12 χρόνια από την τέλεση 
των Ολυμπιακών Αγώνων.  
Η τουριστική επίδραση μεγιστοποιεί-

ται όταν πληρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση για τη μεγιστοποίηση των τουριστι-
κών ωφελειών είναι η κατάστρωση ενός 
στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ προ-
βολής της χώρας στο εξωτερικό και η ά-
μεση εφαρμογή του από τη στιγμή της 
ανακοίνωσης της ΔΟΕ. Στην περίπτωση 
της Αθήνας έπρεπε να είχε γίνει από το 
1998. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα (Ιούλιος 
2004), κανένα τέτοιο σχέδιο δεν έχει 
εφαρμοστεί. Η οικονομική επίδραση 
των ολυμπιακών υποδομών είναι μεγα-
λύτερη από αυτή των τουριστικών 
δαπανών. Το πιο σημαντικό είναι ότι η 
επίδραση των εγκαταστάσεων έχει μια 

μόνιμη και σταθερή επίπτωση για όλη 
την περίοδο εξέτασης, ενώ οι τουριστικές 
σχεδόν εξανεμίζονται με το τέλος τη 
περιόδου (2011). Είμαστε έτοιμοι να δια-
χειριστούμε τις εγκαταστάσεις αμέσως 
μετά τους Ολυμπιακούς; Από ότι φαί-
νεται όχι. Το πρόβλημα όμως είναι 
γενικότερο. Οι εγκαταστάσεις έχουν πο-
λύ μικρό οικονομικό και κοινωνικό ό-
φελος.  
Σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, το ποσοστό 
κοινωνικής απόδοσης των έργων βρέ-
θηκε να είναι 16%, το οποίο, σε σύγκρι-
ση με άλλες μελέτες είναι πολύ μικρό. Το 
μικρό ποσοστό οφείλεται, εν μέρει, στις 
συντηρητικές εκτιμήσεις που έγιναν για 
τα τοπικά, περιφερειακά και συνολικά 
κοινωνικά οφέλη των ολυμπιακών εγκα-
ταστάσεων. Ακόμη, όμως, και αν υιοθε-
τούνταν οι πιο μεγάλες τιμές της διε-
θνούς βιβλιογραφίας των κοινωνικών 
ωφελειών, το ποσοστό δεν θα ήταν αντί-
στοιχο του μεγέθους ανάλογων εγκατα-
στάσεων σε άλλες χώρες. Συνεπώς, το 
μικρότερο ποσοστό μπορεί να σημαίνει 
ότι πολλές από τις ολυμπιακές εγκα-
ταστάσεις δεν έχουν κανένα κοινωνικό 
όφελος και γίνονται μονάχα για την 
ικανοποίηση της συμβατικής υποχρέ-
ωσης της χώρας για την τέλεση των 
Αγώνων. Σε διαφορετική περίπτωση δεν 
θα έπρεπε να γίνουν.  
Το γεγονός, όμως, ότι πολλές από 

αυτές τις εγκαταστάσεις έχουν προ-
βλεπόμενη δημόσια χρήση ή προβλε-
πόμενες ιδιωτικές δραστηριότητες δεν 
αφήνει πολλά περιθώρια για μεγα-
λύτερα ποσοστά οικονομικής απόδοσης. 
Συνεπώς, αυτό που μας λέει η μελέτη 
είναι ότι πολλές υποδομές θα πρέπει να 
κλείσουν. Η εναλλακτική της προσω-
ρινής κατασκευής που δεν υιοθετήθηκε 
θα πληρωθεί μεταολυμπιακά με κρατική 
ενίσχυση για τη φύλαξη, τη λειτουργία 
και τη συντήρηση των πολυδάπανων 
ολυμπιακών εγκαταστάσεων.  
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ρ λος του αθλητισμού και της 
α λητικής βιομηχανίας στην 
π γκόσμια οικονομία είναι 
τεράστιος, ακόμα και εάν 

εκφραστεί αποκλειστικά σε οικονομικούς 
όρους. Τα κεφάλαια που επενδύονται και 
τίθενται σε κυκλοφορία, το μέγεθος των 
εσόδων που αποκομίζονται και ο τρόπος 
που οργανώνονται οι αθλητικές δραστη-
ριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
μας επιτρέπουν δικαιωματικά να μιλάμε 
για μία παγκόσμια οικονομία του αθλη-
τισμού. Όμως, η σημαντικότητά του δεν 
είναι μόνο οικονομική καθότι ενσαρ-
κώνει μια σειρά από πολιτισμικές αξίες α-
ναγνωρίσιμες από κάθε άνθρωπο, ολό-
κληρες κοινωνίες, έθνη και ομάδες εθνών. 
Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και την πα-
ρακολούθησή τους από το κοινό, οι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες και το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο ποδοσφαίρου διεκδικούν τον τίτλο 
των πιο σημαντικών αθλητικών γεγονό-
των. Η αθλητική παγκόσμια οικονομία 
αντιπροσωπεύει μία σύνθετη οργάνωση 
αποτελούμενη τόσο από την ύπαρξη μιας 
αγοράς αθλητικών προϊόντων και ειδών 
όσο και από ένα σύνολο αξιών, συμβόλων 
και πολιτισμικού περιεχομένου. Ένα 
σύνολο οργανισμών με επικεφαλής τους 
Παγκόσμιους Αθλητικούς Οργανισμούς 
(Global Sport Organisations) θέτει τους 
κανονισμούς και διαχειρίζεται τη σύνθετη 
αυτή οργάνωση της παγκόσμιας αθλητι-

κής οικονομίας. Τα ονόματά τους και 
πολλές φορές απλά η συντομογραφία 
τους (για παράδειγμα, ΔΟΕ, FIFA κ.α.) 
είναι οικεία ανά τον κόσμο. Μέχρι τώρα, 
περιέργως, έχει δοθεί πολύ λίγη προσοχή 
στο κεφάλαιο Παγκόσμιοι Αθλητικοί 
Οργανισμοί. Σχεδόν συστηματικά στη 
μέχρι τώρα αυξανόμενη βιβλιογραφία 
για θέματα παγκόσμιας διοίκησης και 
οικονομίας, οι αθλητικοί οργανισμοί 
απλά αναφέρονται, σημειώνεται η 
σπουδαιότητά τους και στη συνέχεια η 
εξέτασή τους παραλείπεται. Για 
παράδειγμα, στο βιβλίο της Susan Strange 
(1996) σχετικά με την «υποχώρηση του 
κράτους», σημειώνεται ότι οι Παγκόσμιοι 
Αθλητικοί Οργανισμοί είναι «διακρατικές 
αρχές, οι οποίες διοργανώνοντας παγκόσμιες 
αθλητικές εκδηλώσεις επηρεάζουν τα 
τεκτενόμενα στην οικονομία σε μεγαλύτερο 
βαθμό απ’ ότι τα ίδια τα κράτη». Σε μία 
συλλογή άρθρων σχετικά με το πως οι 
Διεθνείς Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί  
συμβάλλουν στη δημιουργία μιας 
παγκόσμιας κοινωνίας, οι Boli και 
Thomas (1999) συμπέραναν ότι «ο αθ-
λητισμός και τα θεάματα πάνω απ’ όλα δια-
μορφώνουν την παγκόσμια πολιτειακή συγκρό-
τηση μέσα από την τελετουργία των παγκό-
σμιων αθλητικών γεγονότων». Τέλος, στη με-
λέτη τους για το ρόλο των Διεθνών Μη 
Κυβερνητικών Οργανισμών στην παγκό-
σμια πολιτική, οι Ronit & Schneider 
(2000) υποστηρίζουν ότι «οι μορφές αυτές 
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διοίκησης που είναι βασισμένες σε αξίες, όχι 
μόνο οικοδομούν εμπιστοσύνη, αλλά λει-
τουργούν και ως εναλλακτικές απέναντι σε 
εθνικές ή διεθνείς νομοθεσίες».   
Οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί 

θα μπορούσαν να ειδωθούν ως υποσύ-
νολο των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανισμών. Οι τελευταίοι διαχωρίζονται 
από τους Διεθνείς Κυβερνητικούς Οργα-
νισμούς λόγω του ότι δημιουργούνται και 
ελέγχονται από άτομα ή ομάδες ατόμων 
και όχι από εθνικές κυβερνήσεις. Διαφέ-
ρουν επίσης από τις πολυεθνικές εταιρίες 
(Caves, 1996). Λειτουργούν κάτω από ένα 
διαφορετικό νομικό πλαίσιο και έχουν 
διαφορετικούς στόχους. Οι πολυεθνικές 
εταιρίες εμπλέκονται κατά κύριο λόγο σε 
οικονομικές δραστηριότητες αποκλει-
στικά με σκοπό το κέρδος και καθορίζουν 
τη σφαίρα των δραστηριοτήτων τους 
ανεξάρτητα από την πολιτική.  
Αντίθετα, οι Διεθνείς Μη Κυβερνητι-

κοί Οργανισμοί δημιουργούνται συνή-
θως για να προωθήσουν κοινά αποδεκτές 
ιδέες και ενδιαφέροντα. Δεν θα πρέπει 
επομένως να αποτελεί έκπληξη το γεγο-
νός ότι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
τους, εμπλέκονται στην πολιτική, καθώς ο 
πρωτεύων στόχος τους είναι να επηρεά-
σουν τις πολιτικές τόσο των εθνικών 
κυβερνήσεων, όσο και των Διεθνών 
Κυβερνητικών Οργανισμών. Έτσι για 
παράδειγμα στο χώρο των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, οι Διεθνείς Μη Κυβερ-
νητικοί Οργανισμοί καταγράφουν, 
διερευνούν και δημοσιοποιούν τη 
συμπεριφορά κρατών, ασκούν πίεση στις 
εθνικές κυβερνήσεις και σε άλλους 
Διεθνείς Κυβερνητικούς Οργανισμούς, 
κινητοποιούν άλλες κοινωνικές ομάδες, 
παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό, 
βοηθούν και υποστηρίζουν πολίτες και 
ομάδες ατόμων στις διαπραγματεύσεις 
τους με τις εθνικές αρχές ή ενώπιον 
δικαστηρίων και διεθνών οργάνων.  
Οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί 

έχουν δύο σημαντικές λειτουργίες. Πρώ-
των, αποτελούν τις διοικητικές οντότητες 
των αθλημάτων τους και απ’ αυτό απορ-

ρέουν νομοθετικές, εκτελεστικές και δικα-
στικές αρμοδιότητες. Δεύτερον, σχεδόν ό-
λοι λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικοί ορ-
γανισμοί που δημιουργούνται για να επε-
κτείνουν το πεδίο δράσης συγκεκριμένων 
αθλημάτων, να διοργανώνουν αθλητικά 
γεγονότα και να προάγουν την αθλητική 
κουλτούρα. Δεν πρόκειται λοιπόν για ε-
μπορικές επιχειρήσεις. Η αρχική εμφ-
άνιση και ανάπτυξή τους ήταν στην 
«ερασιτεχνική περίοδο» με πρώτη τη Διεθνή 
Γυμναστική Ομοσπονδία (FIG) που 
ιδρύθηκε το 1881. Σήμερα, με την 
ανάπτυξη και εξάπλωση της εμπο-
ρευματοποίησης σε όλα τα πεδία του 
αθλητισμού, οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί 
Οργανισμοί απέκτησαν τη δυνατότητα να 
κατέχουν και να διαχειρίζονται ε-
κατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, 
γεγονός που τους κατέστησε επίσης κερ-
δοσκοπικές οντότητες. Τέτοιες αποτελούν, 
για παράδειγμα, οι  FIFA, FIA, IOC και  
IAAF. Μέσω αυτής της ιδιότητάς τους και 
σε αντίθεση με άλλους μη κερδοσκοπι-
κούς Παγκόσμιους Οργανισμούς με πο-
λιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, 
οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί εί-
ναι η μόνη οντότητα στο πλαίσιο των Διε-
θνών Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που 
προσομοιάζει τις πολυεθνικές εταιρίες. 
Μία διαφορά πάντως παραμένει ορατή: 
λόγω του ότι οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί 
Οργανισμοί δεν αποτελούν ιδιοκτησία, έ-
χουν μία αυξημένη ελευθερία στη χρήση 
των κερδών από τις εμπορικές δραστη-
ριότητες (Forster, 2004). Οι περισσότερες 
ακαδημαϊκές μελέτες επικεντρώνονται 
στους Αθλητικούς Οργανισμούς ως οργα-
νωτικές και διαχειριστικές οντότητες 
(Slack, 1997). Οι Forster & Pope (2004) 
ανέλυσαν πρόσφατα την οικονομική πο-
λιτική των Παγκόσμιων Αθλητικών Ορ-
γανισμών, επικεντρώνοντας το ενδιαφέ-
ρον τους στα προβλήματα που ανακύ-
πτουν από την αντίθεση που υπάρχει 
μεταξύ του μη κερδοσκοπικού τους 
χαρακτήρα και της αυξανόμενης 
ικανότητάς τους να ορίζουν αξιο-
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πρόσεχτα ποσά εσόδων από τις εμπορικές 
δραστηριότητες.  
Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται σε ένα 

λιγότερο εκτεταμένο, αλλά θεμελιώδες 
ερώτημα, όπως αυτό της νομιμότητας. 
Προκειμένου να ασκήσουν τη διοικητική 
λειτουργία, οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί Ορ-
γανισμοί χρειάζονται εξουσία. Αυτό υπο-
δηλώνει ότι τα αθλητικά σωματεία που 
βρίσκονται υπό την διοίκησή τους θα 
πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι οι κανό-
νες και οι κανονισμοί των Παγκόσμιων 
Αθλητικών Οργανισμών είναι τόσο δίκαι-
οι, όσο και δεσμευτικοί. Με άλλα λόγια, οι 
Παγκόσμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί θα 
πρέπει να θεωρούνται ότι λειτουργούν με 
βάση τις αρχές της νομιμότητας.  Η νο-
μιμότητα αυτή είναι σημαντική επειδή η 
εμπορευματοποίηση του αθλητισμού προ-
σέδωσε οικονομική αξία στη διοικητική 
λειτουργία τους. Η εν λόγω λειτουργία 
ανήκει στους Παγκόσμιους Αθλητικούς 
Οργανισμούς κατόπιν αναγνωρίσεως και 
όχι ως νομικό δικαίωμα. Επομένως, χωρίς 
την ύπαρξη νομιμότητας, όσον αφορά τη 
λειτουργία τους, τα σωματεία που διοι-
κούνται απ’ αυτούς εύκολα θα μπο-
ρούσαν να εγείρουν ένσταση για αυτή. Το 
άρθρο αυτό υποστηρίζει ότι η νομιμότητα 
των Παγκόσμιων Αθλητικών Οργανι-
σμών είναι η συνισταμένη τριών διαφορε-
τικών δικτύων. Παρά το ότι κάθε ένας 
από τους Παγκόσμιους Αθλητικούς Ορ-
γανισμούς είναι αυτόνομος, δε λειτουρ-
γούν σε απομόνωση, αλλά δρουν μέσα σε 
τυπικά και άτυπα δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά 
παρέχουν νομιμότητα και δικαιοδοσία 
στους Οργανισμούς, τόσο στο εσωτερικό 
όσο και πέρα από τη σφαίρα του 
αθλήματός τους. 

 
Το Δίκτυο Κάθετης Οργάνωσης του 
Αθλητισμού 
 
Οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί 

είναι οι κύριες διοικητικές οντότητες του 
αθλητισμού. Μεμονωμένοι ή ως σύνολο 
βρίσκονται ιεραρχικά στην κορυφή της 
πυραμίδας όλων των αθλητικών οργανι-

σμών σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό 
επίπεδο. Έτσι, για παράδειγμα στο ποδό-
σφαιρο η FIFA βρίσκεται στην κορυφή 
πέντε παγκόσμιων ομοσπονδίων (UEFA, 
CONCACAF, κτλ.), που με τη σειρά τους 
έχουν κάτω από αυτά εθνικούς συλλό-
γους, καθώς και τοπικές λίγκες. Οι κά-
θετες αυτές ιεραρχίες αποτελούν δίκτυα 
με τη στενή έννοια του όρου και δρα-
στηριοποιούνται το καθένα για διαφορε-
τικά αθλήματα. Η κάθετη ιεραρχία της 
εξουσίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 ό-
πως ορίζουν τα βέλη από πάνω προς τα 
κάτω. Παρουσιάζεται η ύπαρξη δυαδικών 
σχέσεων, ξεκινώντας από έναν ανώτερο 
οργανισμό προς έναν υποδεέστερο σε 
ιεραρχία. 

National 
Associations

Σχήμα 1 

Sub-National 
Associations 

GSO

(Continental 
Associations)

Clubs

 
 
Τα διπλά βέλη υποδηλώνουν την αμοι-

βαία αναγνώριση μεταξύ των οργανι-
σμών σε διαφορετικά επίπεδα. Συνεπώς, η 
αμοιβαία αναγνώριση εμφανίζεται σε όλα 
τα στάδια του οργανισμού. Έτσι, ο Πα-
γκόσμιος Αθλητικός Οργανισμός ανα-
γνωρίζει ένα σωματείο ως μέλος του 
δικτύου και σε συγκεκριμένη σχέση με το 
δίκτυο. Άρα, το κάθε σωματείο ανα-
γνωρίζει τον Παγκόσμιο Αθλητικό 
Οργανισμό όχι μόνο ως μέλος της κάθετης 
ιεραρχικής δομής, αλλά και ως τον 
κατέχοντα της υπέρτατης εξουσίας και 
δύναμης.   
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Μεταξύ των οργανισμών υπάρχουν 
σχέσεις αλληλεπίδρασης. Μία τέτοια σχέ-
ση αποτελεί ο αισθητός πατερναλισμός 
και η έντονη καθοδήγηση από την πλευρά 
του Παγκόσμιου Αθλητικού Οργανισμού. 
Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο οι ε-
θνικές και διεθνείς ομοσπονδίες και η 
FIFA μοιράζονται την ευθύνη για τη 
λειτουργία ενός αγώνα, καθένας στη δική 
του γεωγραφική/λειτουργική σφαίρα 
αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας. Πρακτικά, όμως, επει-
δή η FIFA και οι παγκόσμιοι σύλλογοι 
είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση διε-
θνών πρωταθλημάτων τόσο σε επίπεδο 
σωματείων, όσο και σε επίπεδο εθνικών 
ομάδων, το σύστημα λειτουργίας του α-
θλήματος καθορίζεται κατά τη θέλησή 
τους. Όπως άλλωστε το έθεσε ο κύριος 
Blatter, πρόεδρος της  FIFA: «Εμείς (FIFA) 
το δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι στο πλαίσιο της 
χώρας τους οι εθνικοί σύλλογοι μπορούν να 
παίζουν ποδόσφαιρο και να το οργανώνουν 
όπως θέλουν, αλλά δεν θα μπορούν να έχουν 
την αξίωση να βγουν ΕΞΩ από τη χώρα τους 
και να παίξουν στα ΔΙΚΑ μας πρωταθλήματα» 
(Radnege, 2000).    
Οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που εμφα-
νίζονται υποχρεωτικά τόσο στους οργανι-
σμούς που είναι μέλη, όσο και στο ίδιο το 
δίκτυο. Τέτοια σημαντικά χαρακτηριστι-
κά είναι: 

 
 Αναγνώριση της οντότητας του συ-
στήματος από κάθε ξεχωριστό οργα-
νισμό της κάθετης ιεραρχίας. 

 Αναγνώριση του οργανισμού που 
βρίσκεται στην κορυφή του δικτύου 
της κάθετης ιεραρχίας ως ανώτατη 
διοικητική οντότητα μέσα στην ιεραρ-
χία. 

 
Βάσει αυτών των αρχών, θα μπορού-

σαμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η 
δύναμη των Παγκόσμιων Αθλητικών Ορ-
γανισμών έχει σημαντικές οικονομικές 
παραμέτρους, καθότι τα αθλήματα που 
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχό τους έ-

χουν ισχυρές οικονομικές βάσεις. Αρκεί 
να σκεφτούμε τη δύναμη της FIFA να 
ορίζει διάφορα, ανταγωνιστικά επαγγελ-
ματικά πρωταθλήματα, και να εισάγει 
νομοθετικά πλαίσια και κανόνες, σχετικά 
με την ελευθερία μετακίνησης των παι-
κτών για συμμετοχή τους σε διεθνείς αγώ-
νες, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο. Επίσης, 
υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση (αν και 
όχι πολύ ισχυρή) μεταξύ των διαφόρων 
εθνικών ιεραρχικών οργανώσεων του 
ίδιου δικτύου. 

Η δύναμη των Παγκόσμιων Αθλητι-
κών Οργανισμών μπορεί να εφαρμοστεί 
μέσω μέτρων πειθαναγκασμού, με πειθώ ή 
με εφαρμογή της εξουσίας που πρεσβεύ-
ουν. Η ικανότητα των Παγκόσμιων Αθλη-
τικών Οργανισμών να χρησιμοποιούν 
μεσα πειθαναγκασμού περιορίζεται στην 
επιβολή αθλητικών κυρώσεων, οι οποίες 
όμως μπορούν να λειτουργήσουν ως οικο-
νομικές κυρώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις 
δικαιοδοσίας, κυρίως στην περιοχή της 
Νοτίου Αμερικής και στην Ευρώπη, η 
άμεση χρήση οικονομικών κυρώσεων από 
έναν Παγκόσμιο Αθλητικό Οργανισμό θα 
ήταν παράνομη, ενώ παρουσιάζεται αύ-
ξηση της χρήσης μη οικονομικών κυρώ-
σεων που ισοδυναμούν με αυτές. Παρά το 
γεγονός αυτό, μια εμπορική ποδοσφαι-
ρική λίγκα που δεν αναγνωρίζει την ιερα-
ρχική δομή εξουσίας δεν μπορεί να επι-
βιώσει οικονομικά για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, λόγω του ότι δεν έχει τη δυνα-
τότητα να συνδέεται με όλους τους άλ-
λους οργανισμούς. Συνεπώς, οι Παγκόσ-
μιοι Αθλητικοί Οργανισμοί υποστηρίζουν 
διάφορους εθνικούς συλλόγους και τις 
λίγκες τους, χωρίς τη χρήση άμεσων 
οικονομικών κυρώσεων. Παρά την οικο-
νομική του δύναμη, θα ήταν δύσκολο να 
φανταστούμε ένα οικονομικά επιτυχη-
μένο Αγγλικό ποδοσφαιρικό πρω-
τάθλημα, εάν τα σωματεία του δεν 
μπορούσαν να συμμετάσχουν σε πα-
νευρωπαϊκά πρωταθλήματα που διοργα-
νώνονται από την UEFA και εάν οι παί-
κτες του δε θα μπορούσαν να συμμετέ-
χουν στις εθνικές τους ομάδες. Ακριβώς 
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ένας τέτοιος κίνδυνος διαφάνηκε, όταν οι 
UEFA και FIFA εμπόδισαν τη Media 
Partners, μία ιδιωτική ομάδα επιχειρή-
σεων που κατέχει την A.C. Milan, στην 
προσπαθειά της να στήσει ένα Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αποσπώντας 
από τα εθνικά πρωταθλήματα όλες τις επι-
τυχημένες ευρωπαϊκές ομάδες. 

Η χρήση πειθούς από την πλευρά των  
Παγκόσμιων Αθλητικών Οργανισμών, 
προκειμένου να εφαρμόσουν την εξουσία 
τους, δεν κατευθύνεται άμεσα στους ορ-
γανισμούς που δρουν μέσα στο δίκτυο της 
κάθετης ιεραρχίας του αθλήματος, αλλά 
στους οργανισμούς έξω από το δίκτυο, 
όπως κράτη, οργανισμούς της κοινωνίας 
των πολιτών, καθώς και το κοινό σε με-
γάλη έκταση. Μία ερμηνεία αυτού είναι 
ότι οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί 
προσπαθούν να κερδίσουν τη λεγόμενη 
«εξωτερική» νομιμότητα χρησιμοποιώ-
ντας αυτό που ο Habermas αναφέρει ως 
«διακήρυξη δικαίωσης» (Steffeck, 2003). 
Μέρος της διακήρυξης αυτής είναι ότι οι 
Παγκόσμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί συνει-
σφέρουν σημαντικά στη δημιουργία ενός 
καλύτερου και πιο ειρηνικού κόσμου. Η 
άποψη αυτή μας γυρίζει πίσω στον Πιέρ 
Ντε Κουπερντέν, ενώ ταυτόχρονα αντικα-
τοπτρίζεται και στον κανόνα 3 των Ολυ-
μπιακών κανονισμών. Πολλοί Παγκό-
σμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί προβαίνουν 
σε παρόμοιες δηλώσεις. Για παράδειγμα, 
η Διεθνής Ομοσπονδία Μπέιζμπολ (IBAF) 
ισχυρίζεται ότι ένας από τους στόχους της 
είναι «να καλλιεργήσει το σεβασμό μεταξύ 
των εθνών και να προάγει την ευημερία τους, 
κτίζοντας με τον τρόπο αυτό έναν ειρηνικό 
κόσμο». Ο πρόεδρος της FIFA κ. Blatter 
δήλωσε πρόσφατα ότι «το ποδόσφαιρο 
συμβολίζει αξίες που διαπερνούν τα 
γεωγραφικά σύνορα, τις εθνικές καταγωγές, τις 
θρησκείες, το φύλο και τις κοινωνικές τάξεις» 
(βλέπε εφημερίδα Le Monde, 21/1/2003). 
Οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί 

εφαρμόζουν τη δύναμή τους κυρίως μέσω 
της δικαιοδοσίας τους. Αυτό σημαίνει ότι 
αναγνωρίζονται ως το νόμιμο, υπεράνω 
όλων των άλλων οργανισμών, διοικητικό 

σώμα, στο πλαίσιο της κάθετης ιεραρχικής 
οργάνωσης, της οποίας ηγούνται. Το 
ερώτημα που τίθεται είναι: τί τους παρέχει 
τη νομιμότητα αυτή; Το ερώτημα δεν 
είναι ασήμαντο, διότι η κάθετη αυτή ορ-
γάνωση, με δυσκολία επιδεικνύει εσωτε-
ρικές δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ση-
μαίνει ότι παρά τις αντίθετες εξαγγελίες 
στις ιστοσελίδες τους και τις τυπικά δημο-
κρατικές οργανωτικές τους δομές, οι Πα-
γκόσμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί δεν 
αποτελούν κατ’ ανάγκη και αντιπροσω-
πευτικά σώματα με ανώτερους διοικητές 
που να είναι καθ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι 
και να λογοδοτούν απέναντι σε μία 
επιτροπή αντιπροσώπων των οργανι-
σμών. Πράγματι, η ΔΟΕ αποτελεί αυτο-
εκλεγόμενο σώμα. Οι Εθνικές Ολυμπιακές 
Επιτροπές δεν αντιπροσωπεύονται στη 
ΔΟΕ. Μάλλον η ΔΟΕ είναι αυτή που 
διορίζει τους επικεφαλής των Εθνικών 
Ολυμπιακών Επιτροπών, οι οποίοι θεω-
ρούνται αντιπρόσωποι της ΔΟΕ στη χώρα 
τους. Η UEFA και οι άλλες παγκόσμιες 
ομοσπονδίες ποδοσφαίρου δεν αντιπρο-
σωπεύονται άμεσα στη FIFA (ο Παγκό-
σμιος Αθλητικός Οργανισμός για το πο-
δόσφαιρο) καθότι δεν είναι εθνικοί οργα-
νισμοί. Συνεπώς, αυτοί οι οργανισμοί 
μπορούν να θεωρούνται κορυφαίοι σε 
επίπεδο ηπείρων, και αναγνωρίζονται 
επίσημα και συνυπάρχουν, περισσότερο ή 
λιγότερο αρμονικά, με τον αντίστοιχο κο-
ρυφαίο παγκόσμιο οργανισμό. Επομένως, 
εάν η νομιμότητα δεν λαμβάνεται μέσα 
από μία διαδικασία δημοκρατικής αντι-
προσώπευσης από τα κατώτερα επίπεδα, 
τότε από πού προέρχεται; 
Υποστηρίζεται ότι η νομιμότητα προ-

κύπτει κυρίως από μία διαδικασία αμοι-
βαίας αναγνώρισης στο πλαίσιο της κά-
θετης ιεραρχίας, βασισμένης περισσότερο 
σε αμοιβαία ενδιαφέροντα, παρά σε μη-
χανισμούς που εμφανίζονται μόνο για να 
παράσχουν δημοκρατική αντιπροσώπευ-
ση. Με άλλα λόγια, υπάρχουν οργα-
νωσιακά πλεονεκτήματα που μπορούν να 
αναπτυχθούν μόνο εάν ο αθλητισμός έχει 
μια ενοποιημένη ιεραρχική δομή και μία 
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υπεράνω όλων οντότητα. Η κάθετη ιεραρ-
χία περιορίζει την ελευθερία κάθε με-
μονωμένου οργανισμού που υπάγεται σε 
αυτήν, αλλά παρέχει πλεονεκτήματα που 
δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν διαφο-
ρετικά. Ο Παγκόσμιος Αθλητικός Οργα-
νισμός ασκεί μια προφανή επιρροή στη 
διατήρηση μιας τέτοιας ιεραρχικής δομής, 
χωρίς την οποία δεν θα υπήρχε. Οι ε-
θνικοί οργανισμοί υπερασπίζουν το 
μονοπώλιό τους, στο πλαίσιο του εθνικού 
πεδίου δράσεώς τους, από την είσοδο εθ-
νικών ή διεθνών ανταγωνιστών. Από την 
πλευρά του, ο Παγκόσμιος Αθλητικός 
Οργανισμός μπορεί να εγγυηθεί τη δια-
τήρηση του μονοπωλίου των μελών του 
και να εμποδίσει άλλους εθνικούς α-
νταγωνιστές να έχουν πρόσβαση σε διε-
θνείς αθλητικές διοργανώσεις, μη ανα-
γνωρίζοντάς τους. Μπορεί επίσης, να 
προστατεύσει τον εθνικό οργανισμό από 
διεθνείς ανταγωνιστές καθότι ελέγχει επί-
σης όλα τα υπόλοιπα εθνικά δίκτυα κά-
θετης οργάνωσης. Ακόμα και στη Νότια 
Αμερική, όπου υποστηρίζεται συχνά ότι η 
οργάνωση του αθλητισμού είναι διαφο-
ρετική απ’ ότι στον υπόλοιπο κόσμο (Fort, 
2000) είναι σπάνια τα παραδείγματα επι-
τυχημένων μεμονωμένων οργανισμών. 
Επίσης, στην Αυστραλία, η  Super League 
του Ράγκπυ και η World Series του Κρίκετ 
είχαν περιορισμένη επιτυχία. Ο Παγκό-
σμιος Αθλητικός Οργανισμός παρέχει 
οφέλη, τόσο οικονομικά όσο και σε όρους 
παγκόσμιας επιρροής, τα οποία αυξάνουν 
την περιουσία του αθλητισμού μέσω της 
διοργάνωσης διεθνών αθλητικών διοργα-
νώσεων. 

Δε σημαίνει βέβαια ότι η ύπαρξη τέ-
τοιων μοναδικών, υπεράνω όλων διοικη-
τικών σωμάτων αποτελεί το μοναδικό κα-
νόνα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Η παρου-
σία, όμως, πολλών διοικητικών φορέων 
παρουσιάζει προβλήματα για τα αθλή-
ματα στα οποία συναντάται, όπως δεί-
χνουν για παράδειγμα τα στοιχεία από το 
χώρο της επαγγελματικής πυγμαχίας. Το 
άθλημα της ερασιτεχνικής πυγμαχίας 
αναπτύχθηκε ως διαφορετικό είδος και 

δεν ενοποιήθηκε με τους επαγγελματίες, 
όπως στα περισσότερα αθλήματα. Επίσης, 
η ύπαρξη πολλών αυτοδύναμων διοικη-
τικών φορέων είναι ένα φαινόμενο που 
κυριαρχεί στα ατομικά αθλήματα, όπως 
το σκάκι και το ανδρικό επαγγελματικό 
τένις (Forster & Pope, 2004). Οι λόγοι 
αυτού του φαινομένου παραμένουν προς 
διερεύνηση. 
 
Το Δίκτυο του Ολυμπιακού Κινήματος 
 
Το Ολυμπιακό Κίνημα παρουσιάζει 

μια ιδιαίτερη περίπτωση, εξαιτίας της 
ιδιοσυγκρασίας του, βασίζοντας την 
ύπαρξή του σε ένα αυτοδημιούργητο και 
με πλήρη ευσυνειδησία δίκτυο οργάνω-
σης. Μέσα σε αυτό η ΔΟΕ (IOC) 
προβάλλει μία σφαίρα δραστηριοτήτων 
ξεχωριστή από τους πιο πολλούς 
Παγκόσμιους Αθλητικούς Οργανισμούς, 
εξαιτίας της υπεροχής και της ιστορίας 
της και επειδή αποτελεί έναν κεντρικό 
Παγκόσμιο Αθλητικό Οργανισμό που δεν 
είναι απλά αφιερωμένος σε ένα και 
μοναδικό άθλημα.  
Τα ιδρύματα του Ολυμπιακού Κινή-

ματος, το Ολυμπιακό Μουσείο και η Φι-
λοτελική Επιτροπή, όπως και μια σειρά 
δικτύων που έχουν δημιουργηθεί γύρω 
απ’ τη ΔΟΕ επισφραγίζουν τη νομιμότητά 
της. Με άλλα λόγια, έχει επιτύχει τη 
δόμηση μιας σχέσης με τα εθνικά κράτη, 
που συχνά απολαμβάνει ειδικής νομικής 
αναγνώρισης και προστασίας. Τα δίκτυα 
αυτά, με τη σειρά τους, σχηματίζουν αυτό 
που ονομάζουμε Διεθνές Ολυμπιακό 
Δίκτυο, το οποίο, όπως στην περίπτωση 
των δικτύων κάθετης ιεραρχικής οργά-
νωσης, παρέχει αμοιβαία αναγνώριση 
στα μέλη του και αναπαράγει την κυρίαρ-
χη θέση της ΔΟΕ σ’ αυτό. 

 
Το Διεθνές Ολυμπιακό Δίκτυο αποτε-

λείται από τρία διαφορετικά δίκτυα: 
 

1. Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές – 
αυτές συνδέουν τις εθνικές αθλητικές 
ομοσπονδίες με τη ΔΟΕ. Οι Εθνικές Ο-
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λυμπιακές Επιτροπές υπάγονται στη 
ΔΟΕ και ουσιαστικά η ύπαρξή τους 
δεν είναι ανεξάρτητη, παρότι μπορεί 
να είναι ξεχωριστές νομικές οντότητες 
στη χώρα τους. Υπάρχουν 202 Εθνικές 
Ολυμπιακές Επιτροπές, ομαδοποιημέ-
νες σε πέντε διηπειρωτικές ενώσεις. 

2. Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες – 
αυτές συνδέουν τα αθλήματα με την 
ΔΟΕ μέσω των Παγκόσμιων Αθλητι-
κών Οργανισμών τους.  

3. Εταίροι του Ολυμπιακού Κινήματος 
(Olympic Movement Partners) – αυτή 
είναι μία μεγάλη ετερογενής ομάδα 
που περιλαμβάνει πάνω από 60 οργα-
νισμούς που αναγνωρίζονται από τη 
ΔΟΕ  «για τη δράση τους στις πέντε ηπεί-
ρους».  

 
Το Δίκτυο του Ολυμπιακού Κινήματος 

αυξάνει τη νομιμότητα της ΔΟΕ, η οποία 
βρίσκεται στο κέντρο του και συγχρόνως 
συμβάλλει στο να εδραιώσει την ηγεμο-
νική της θέση στον κόσμο του αθλητι-
σμού. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε 
ότι η ΔΟΕ συνένωσε το δίκτυο αυτό στα-
διακά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, τη 
στιγμή που ενώ η οικονομική της δύναμη 
μεγάλωνε, η ίδια δεχόταν επιθέσεις σχε-
τικά με τη νομιμοποίησή της εξαιτίας μιας 
σειράς από σκάνδαλα. Η περίπτωση των 
αθλητικών οργανισμών του δικτύου 
αυτού μοιάζει  με αυτή των κρατών μελών 
των Ηνωμένων Εθνών με την έννοια ότι, 
όπως η ένταξη των κρατών στους κόλπους 
των Ηνωμένων Εθνών προέβαλλε ως 
σημαντικό στοιχείο κυριότητας, έτσι και η 
αναγνώριση των αθλητικών οργανισμών 
από τη ΔΟΕ προέβαλλε ως σημαντικό 
χαρακτηριστικό γνώρισμά τους. Έτσι, οι 
αθλητικοί οργανισμοί εισέπραξαν ένα με-
ρος της νομιμότητά τους από την ανα-
γνώρισή τους από τη ΔΟΕ και από τη 
συμμετοχή τους ως μέλη του Δικτύου του 
Ολυμπιακού Κινήματος. 

 
 
 
 

Ένα Ελβετικό Δίκτυο 
 
Μεταξύ των κάθετων δικτύων οργάνω- 

σης, του Ολυμπιακού Δικτύου υπάρχουν 
αναμφισβήτητα και άλλοι οργανισμοί, 
όπως επίσημα σωματεία αθλητών, οργα-
νισμοί αθλητισμού ιατρικής και αθλη-
τικής νομικής. Υπάρχει όμως και ένα ακό-
μα δίκτυο, παρότι δεν είναι αναγνωρι-
σμένο, που αποτελεί στην ουσία ένα «αό-
ρατο κολέγιο». Μπορεί να ονομαστεί το 
«Ελβετικό δίκτυο». Ένας σημαντικός αριθ-
μός των Παγκόσμιων Αθλητικών Οργα-
νισμών εδρεύει στην Ελβετία. Μεταξύ 
αυτών είναι οι ΔΟΕ, FIFA και UEFA (πο-
δόσφαιρο), FISA (κωπηλασία), ISU (πατι-
νάζ), FIV (πετοσφαίριση), FINA (κολύ-
μβηση), IIHF (χόκευ επί πάγου), FILA 
(πάλη), FIS (σκί), UCI (ποδηλασία), IBAF 
(μπειζμπολ), IHF (χειροσφαίριση), FEI 
(ιππασία), και IGF (γυμναστική). Ο Πιερ 
Ντε Κουμπερτέν μετέφερε την κατοικία 
του από το Παρίσι στη Λοζάννη, στην 
ουδέτερη Ελβετία, κατά τη διάρκεια του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ώστε να 
κρατήσει το Ολυμπιακό κίνημα μακριά 
και υπεράνω των μαχόμενων παρατάξεων 
(Krüger 1999). Το συγκρότημα των Πα-
γκόσμιων Αθλητικών Οργανισμών στην 
Ελβετία μπορεί επίσης να ειδωθεί από οι-
κονομικής πλευράς σε αντιστοιχία με τα 
βιομηχανικά συγκροτήματα (Porter, 
1998). Εν συντομία, οι επιχειρήσεις (στην 
περίπτωση μας, οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί 
Οργανισμοί) που είναι μέρος ενός συ-
γκροτήματος καθίστανται περισσότερο 
«ανταγωνιστικές» για διάφορους λόγους. 
Μπορούν να επωφεληθούν από την κοινή 
χρήση ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός 
σημαντικό όταν αυτό είναι πολύ εξειδι-
κευμένο, όπως ένα ελβετικό εργατικό δυ-
ναμικό πλήρως εναρμονισμένο στους 
κόλπους των διεθνών οργανισμών. 
Επίσης, η παρουσία άλλων Παγκόσμιων 
Αθλητικών     Οργανισμών,    καθώς    και  
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Διεθνών Κυβερνητικών και Μη Κυβερ-
νητικών Οργανισμών ενισχύει την 
ποικιλία και τη δημιουργικότητα του 
νέου αυτού δικτύου. Στην περίπτωση των 
Παγκόσμιων Αθλητικών Οργανισμών, τα 
όσα αναφέρθηκαν δεν αφορούν 
προϊόντα, αλλά τις διαδικασίες του 
παγκόσμιου μάρκετινγκ, της προώθησης 
και της προστασίας του αθλητισμού εν 
γένει, καθώς και του ίδιου του ρόλου των 
Παγκόσμιων Αθλητικών Οργανισμών 
μέσα στους κόλπους του Ελβετικού 
δικτύου. Η παρουσία επίσης άλλων 
Παγκόσμιων Αθλητικών Οργανισμών, 
Διεθνών Κυβερνητικών και Μη 
Κυβερνητικών Οργανισμών ελαχιστο-
ποιεί το κόστος των μεταξύ τους λειτου-
ργιών και διαπραγματευτικών ενεργειών. 
Συνολικά, το «Ελβετικό δίκτυο» ωφελεί 
τους Παγκόσμιους Αθλητικούς Οργα-
νισμούς με την ύπαρξη ενός κοινωνικο-
πολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλο-
ντος που ευνοεί τις εργασίες των διεθνών 
οργανισμών και θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί ως ένα είδος «αυξανόμενου κοι-
νωνικού κεφαλαίου». Επίσης, επωφελού-
νται και από τους κανόνες εχεμύθειας που 
ισχύουν στον Ελβετικό εμπορικό κώδικα, 
βάσει του οποίου η διαρροή απόρρητων 
εμπορικών πληροφοριών θεωρείται ως 
εγκληματική πράξη. Το γεγονός αυτό πα-
ρέχει επιπρόσθετη προστασία στους ήδη 
μη λογοδοτούντες, εάν όχι μυστικοπαθείς 
αυτούς οργανισμούς.  
Όποιες και αν είναι οι αιτίες και οι 

λόγοι που επελέγη η τοποθεσία αυτή, το 
«Ελβετικό δίκτυο» συμβάλλει επίσης στη 
νομιμότητα των Παγκόσμιων Αθλητικών 
Οργανισμών. Η ίδια η Ελβετία παρέχει 
από μόνη της ένα καθεστώς νομιμότητας. 
Η εθνική της εικόνα περιβάλλεται έντονα 
από ένα χαρακτήρα ουδετερότητας και 
ένας τέτοιος χαρακτήρας, όταν μεταδί-
δεται στους Παγκόσμιους Αθλητικούς Ορ-
γανισμούς, συνεισφέρει στην ανάδειξη 
της εικόνας τους ως οντότητες υπεράνω 
πάσης πολιτικής και μικροπολιτικών συμ-
φερόντων και ισχυροποιεί τη «διακήρυξή» 
τους ως πρεσβευτές της διεθνούς αλληλο-

κατανόησης και ειρήνης. Η εικόνα αυτή 
ενισχύεται και λόγω της παρουσίας του 
Ερυθρού Σταυρού, του πιο αντιπροσω-
πευτικού Διεθνή Μη Κυβερνητικού Ορ-
γανισμού στην Ελβετία, που θεωρείται ως 
ο θεμέλιος λίθος για τη δημιουργία μιας 
παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών. 

 
Συμπεράσματα - Προς την Κατεύθυνση 
του Δικτύου Αθλητικής Διακυβέρνησης      
 
Παρότι υποστηρίζεται ότι οι Παγκό-

σμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί δεν είναι 
πλήρως δημοκρατικοί οργανισμοί, κατόρ-
θωσαν να δημιουργήσουν και να δομή-
σουν σταδιακά ένα βαθμό νομιμότητας 
μέσα από τη συμμετοχή τους ως μέλη σε 
μια σειρά ποικίλων και αλληλοεξαρτώ-
μενων δικτύων. Η νομιμότητα μπορεί έτσι 
να υπάρχει και στο πλαίσιο της ύπαρξης 
περιορισμένων ή ελλιπών δημοκρατικών 
διαδικασιών. Οι Παγκόσμιοι Αθλητικοί 
Οργανισμοί χρειάζονται τη νομιμότητα, 
κυρίως για να προστατεύουν τον ανεξάρ-
τητο και αυτόνομο διοικητικό τους ρόλο 
στους αθλητικούς χώρους της αρμοδιότη-
τάς τους. Συζητιέται επανειλημμένα όμως 
αυτή η ανεξαρτησία και αυτονομία όχι 
λόγω κάποιας υποβάθμισης της νομιμό-
τητας, αλλά λόγω της αυξανόμενης εμπο-
ρικής και οικονομικής σημαντικότητας 
του αθλητισμού, που έχει ως αποτέλεσμα 
να μοιάζουν οι αθλητικοί οργανισμοί όλο 
και περισσότερο με οικονομικές επιχειρή-
σεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε τις πολιτι-
κές αρχές στο να διεκδικούν, να ανταγω-
νίζονται και να συνεργάζονται με τους 
Παγκόσμιους Αθλητικούς Οργανισμούς 
για την καθοδήγηση του αθλητισμού. 
Πράγματι μπορούμε να μιλάμε για την 
εμφάνιση ενός τέταρτου δικτύου, που θα 
μπορούσε να ονομαστεί «δίκτυο αθλητικής 
διακυβέρνησης». Ως απότέλεσμα, οι Παγκό-
σμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί δεν θα κρα-
τήσουν το μονοπώλιο πάνω στη διοίκηση 
του αθλητισμού. Ως μονάδες μετουσιώ-
νονται σε «συντελεστές διακυβέρνησης», που 
σημαίνει ότι πρέπει να ανταγωνιστούν 
και να συνεργαστούν, μέσα από επίσημες 
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δομές και ανεπίσημες πρακτικές, με άλλες 
οντότητες (ιδιωτικές και δημόσιες, οικο-
νομικές, κοινωνικές και πολιτικές, όπως 
επίσης εθνικές και υπερεθνικές) στην κα-
θοδήγηση των διεθνών δραστηριοτήτων 
του αθλητισμού. Το πιο γνωστό παράδει-
γμα της νέας αυτής τάσης είναι η συμφω-
νία συμβιβασμού σχετικά με το σύστημα 
των μεταγραφών στο ποδόσφαιρο που α-
πoφασίστηκε από την UEFA, τη FIFA, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια σειρά 
άλλων μερών, που περιελάμβανε κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικές πο-
δοσφαιρικές ομοσπονδίες, όπως επίσης 
και Ομοσπονδίες επαγγελματιών ποδο-
σφαιριστών (FIFPro-Croci 2001). Παρ’ 
όλα αυτά θα πρέπει να αναμένουμε ότι οι 
Παγκόσμιοι Αθλητικοί Οργανισμοί θα 
συνεχίσουν να υπερασπίζονται με πάθος 
τουλάχιστον την εικόνα του μονοπωλίου 
τους στη διοίκηση των αθλημάτων. Όπως 
για παράδειγμα, μετά τη συμφωνία 
συμβιβασμού με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, ο πρόεδρος της FIFA, κύριος Blatter, 
ευχαρίστησε δημοσίως τον Επίτροπο Αν-
ταγωνισμού Mario Monti με λόγια που έ-
δωσαν την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έδρασε απλά ως σύμβουλος της 
FIFA για να βελτιώσει τους μεταγραφι-
κούς της κανόνες (Επιστολή του κυρίου 
Blatter προς Monti, 5 Μαρτίου 2001 
www.fifa.com). 
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μενη «ανταγω

 τη μια πλευρά θα 
ορούσαμε να αναφερ-
ύμε στην ύπαρξη μιας 
τεταμένης διεθνούς συ-
τησης γύρω από τη λε-

γό νιστική προσέγγιση στην 
ανάπτυξη των περιεχομένων των σπουδών». 
(Jamieson 1987, Lambrecht 1987 και 
1991, DeSensi κ. ά. 1990, Cuskelly & 
Auld 1991, Kelley κ. α. 1994, Li & 
Cotton 1996, Cuneen & Parks 1997, 
Masteralexis & Mc-Donald 1997, Quar-
termann 1998, Danylchuk & Chella-
durai 1999). Την ίδια στιγμή, όμως, 
παρατηρείται έλλειψη πληροφόρησης 
σχετικά με την ύπαρξη προγραμμάτων 
αθλητικού μάνατζμεντ στην Ευρώπη 
(Hovemann, 2003). Υπάρχουν ξεκά-
θαρες ενδείξεις ότι η Ευρωπαϊκή αγορά 
προγραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ 
αλλάζει με αλματώδεις ρυθμούς. Η 
παρατήρηση αυτή ενισχύεται από τα 
ακόλουθα στοιχεία: Η Friedrich σε 
έρευνα σχετικά με την ύπαρξη ακαδη-
μαϊκών προγραμμάτων αθλητικού μά-
νατζμεντ εξακρίβωσε την ύπαρξη μόνο 
31 αθλητικών–επιστημονικών ιδρυμά-
των για το έτος 1995. Στην έρευνά της 
περιγράφονται 24 προγράμματα για 
σπουδές πάνω στο αθλητικό μάνατζ-
μεντ. Επίσης, ο Νichelmann (1997) στο 

άρθρο του, το έτος 1997 στη Γερμανία, 
αναφέρει την ύπαρξη 4 ακαδημαϊκών 
προγραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ, 
όπως επίσης και έναν εξίσου μικρό 
αριθμό προσφερόμενων προγραμμά-
των στις χαμηλότερες βαθμίδες εκπαί-
δευσης. Ο Νichelmann αναφέρει μόνο 
δύο πτυχία στο αθλητικό μάνατζμεντ σε 
διεθνές επίπεδο, το «Ευρωπαϊκό Δί-
πλωμα» και το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Master στην Αθλητική Διοίκηση». Τα δύο 
αυτά πτυχία προσφέρονται με τη συ-
νεργασία διαφόρων Ευρωπαϊκών πανε-
πιστημίων. Τα αποτελέσματα της δικής 
μας έρευνας το έτος 2002/2003 φανερώ-
νουν την ύπαρξη ενός πολύ μεγα-
λύτερου αριθμού προγραμμάτων αθλη-
τικού μάνατζμεντ. 168 τέτοια προγράμ-
ματα εντοπίστηκαν στην Ευρώπη μέσω 
μίας συστηματικής έρευνας στο Διαδί-
κτυο και συμπεριλήφθηκαν σε μία βάση 
δεδομένων. Με έναν αριθμό της τάξης 
των 41 προσφερόμενων προγραμμάτων 
απ’ την πλευρά της Γερμανίας και έναν 
συνολικό αριθμό της τάξης των 168 
προγραμμάτων στην Ευρώπη μπορεί 
να φανεί μία καθαρή αύξηση με βάση 
τα δεδομένα των ετών 1995 και 1997, 
χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς 
τα αποτελέσματα των ερευνών των  
Friedrich και Νichelmann. 

 Α

ΕΕΕπππιιισσστττηηημμμοοονννιιικκκόόό   ΆΆΆρρρθθθρρροοο   
 



Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο 
μέρη: Αρχικά γίνεται μία ανασκόπηση 
της αγοράς προγραμμάτων αθλητικού 
μάνατζμεντ στην Ευρώπη. Για το σκοπό 
αυτό παρουσιάζεται η κατά τόπους κα-
τανομή των προγραμμάτων αυτών, ό-
πως επίσης και των ιδρυμάτων που τα 
προσφέρουν. Επιπρόσθετα, περιγράφο-
νται άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως 
τα απαιτούμενα προσόντα για να γίνει 
κανείς δεκτός σ’ αυτά, οι διαφορετικοί 
τύποι τέτοιων προγραμμάτων και των 
προσφερόμενων τίτλων σπουδών, το 
κόστος και η διάρκειά τους, ώστε να 
διευκρινισθεί συστηματικά η δομή της 
τρέχουσας αγοράς προγραμμάτων α-
θλητικού μάνατζμεντ. Σε δεύτερη φάση, 
εξετάζεται λεπτομερώς το περιεχόμενο 
των προγραμμάτων αυτών. Αναλύεται 
η δομή των θεματικών με τις οποίες κα-
ταπιάνονται τα προγράμματα στις τρεις 
κύριες ανταγωνιστικές χώρες, Γερμα-
νία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Με 
την εξέταση των προγραμμάτων των 
χωρών αυτών διερευνάται το κατά πό-
σο μπορούμε να μιλάμε ή όχι για μία 
ομοιομορφία στην προσφορά προ-
γραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αγοράς. 

 
Στοιχεία Μεθοδολογίας της Έρευνας 

 
Προκειμένου να δημιουργήσουμε τη 

βάση δεδομένων, προηγήθηκε εκτετα-
μένη έρευνα στο διαδίκτυο. Η μέθοδος 
αυτή επιλέχθηκε εξαιτίας του γεγονότος 
ότι θα συλλέγαμε και πληροφορίες σχε-
τικά με το περιεχόμενο και τους φορείς 
των προγραμμάτων αθλητικού μάνατζ-
μεντ, εκτός από αυτή και μόνο την ύ-
παρξή τους. Για την έρευνα χρησιμο-
ποιήθηκαν οι ακόλουθες μηχανές ανα-
ζήτησης: google.de, altavista.de, lycos. 
de, webcrawler.de και metacrawler. 
com.  
Οι περισσότερες από αυτές, περι-

έχουν τους λεγόμενους «καταλόγους», 
στους οποίους ενοποιούνται τα αποτε-
λέσματα αναζήτησης διαφόρων θεματι-

κών αντικειμένων. Οι κατάλογοι αυτοί 
λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν συστηματι-
κά για την εύρεση προγραμμάτων 
σπουδών αθλητικού μάνατζμεντ. 
Για τη διαδικασία της έρευνας και 

αναζήτησης των προγραμμάτων χρει-
αζόταν ακρίβεια στη γνώση των γλωσ-
σών. Έτσι η διαδικασία διερεύνησης 
στις μηχανές αναζήτησης που αναφέ-
ραμε παραπάνω περιορίστηκε στις ακό-
λουθες γλώσσες: 

 
Γερμανικά: Sportmanagement 
Αγγλικά:  Sport Management 
Γαλλικά: Management du Sport 
Ιταλικά: Management dello Sport 

 
Τεχνικά υπάρχει η δυνατότητα μέσω 

των μηχανών αναζήτησης να διαλέξεις 
ανάμεσα στην αναζήτηση στον παγκό-
σμιο ιστό ή σε συγκεκριμένη χώρα. Πα-
ρά τον γλωσσικό περιορισμό, η συστη-
ματική έρευνα δεν περιορίστηκε γεω-
γραφικά στις τέσσερις χώρες, Γερμανία, 
Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία. 
Αντιθέτως ως αποτέλεσμα της αναζήτη-
σης είχαμε όλα τα Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα αθλητικού μάνατζμεντ. Ό-
πως φαίνεται και παρακάτω στο κεί-
μενο της εργασίας, τα εξεταζόμενα προ-
γράμματα αθλητικού μάνατζμεντ δεν 
περιορίζονται στις τέσσερις χώρες, αλλά 
βρέθηκαν επίσης 23 προγράμματα σε 10 
άλλες χώρες. 
Από άποψη μεθοδολογίας της έρευ-

νας αξίζει να σημειώσουμε ότι συγκε-
ντρώθηκαν 168 προσφερόμενα προ-
γράμματα, αλλά δε βρέθηκαν πληρο-
φορίες σχετικά με όλες τις κατηγορίες. 
Δεν ήταν δυνατόν να συγκεντρώσουμε 
πληροφορίες στον ίδιο βαθμό ακρί-
βειας για τα περιεχόμενα όλων αυτών 
των προγραμμάτων. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι τα δίδακτρα: Σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούσε να 
εξακριβωθεί εάν τα δίδακτρα δεν 
αναφέρονταν στην ιστοσελίδα, ή εάν το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν αξίωνε την 
καταβολή διδάκτρων. 
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Συστηματική Ανασκόπηση της 
Αγοράς Προγραμμάτων Αθλητικής 
Διοίκησης στην Ευρώπη   

κανείς να λαμβάνει ένα ξεχωριστό πτυ- 
χίο σχεδόν μετά από κάθε έτος σπου-
δών. Αυτό εξηγεί τον σχετικά μεγάλο α-
ριθμό ακαδημαϊκών προγραμμάτων 
στη Γαλλία. Ακόμη, ενώ στη Γερμανία 
ένα τριετές πρόγραμμα αθλητικού μά-
νατζμεντ, αντιπροσωπεύεται στη βάση 
δεδομένων ως ένα μόνο πρόγραμμα, 
στη Γαλλία τα τρία αυτά έτη λογίζονται 
ως τρία ξεχωριστά ακαδημαϊκά προ-
γράμματα. Η Γερμανία προσφέρει συ-
νολικά 41 προγράμματα και η Μεγάλη 
Βρετανία 28. Τα εν λόγω προγράμματα 
είναι σαφώς λιγότερα στην Ιταλία, συ-
γκριτικά με άλλες χώρες. Το μέγεθος 
των χωρών δεν μπορεί να δικαιολογή-
σει την ανά χώρα ποσοστιαία κατάνο-
μή, επειδή οι τέσσερις αυτές χώρες δε 
διαφέρουν τόσο ξεκάθαρα μεταξύ τους 
από την πλευρά του πληθυσμού.  

 
Ακολούθως δίνεται μία δομημένη 

ανασκόπηση των ευρεθέντων προγραμ-
μάτων αθλητικού μάνατζμεντ,  ώστε να 
δοθεί μία εικόνα της τρέχουσας κατά-
στασης στην Ευρωπαϊκή αγορά. 

 
Γεωγραφική κατανομή των προγραμμάτων 
αθλητικής διοίκησης  
 
Η γεωγραφική κατανομή των προ-

γραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ επι-
κεντρώνεται στις 4 χώρες: Γερμανία, 
Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία. 
Επίσης, βρέθηκαν 23 επιπλέον προ-
γράμματα αθλητικού μάνατζμεντ από 
10 άλλες χώρες της Ευρώπης. Η λεπτο-
μερής καταγραφή των προγραμμάτων 
ανά χώρα παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.  

Στην μελέτη του Di Blasi σχετικά με 
την αγορά εργασίας το έτος 2001, ανα-
φέρονται μόνο 8 εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα στην Ιταλία που παρέχουν εκπαί-
δευση για μάνατζμεντ του αθλητισμού. 
Επομένως, μπορεί να εξαχθεί το συ-
μπέρασμα ότι τα αποτελέσματα της πα-
ρούσας έρευνας που παρουσιάζουν έ-
ναν μικρό αριθμό παρεχόμενων προ-
γραμμάτων στην Ιταλία 11 είναι 
έγκυρα. 

Ο δυσανάλογος αριθμός προσφερό-
μενων προγραμμάτων αθλητικού μάνα-
τζμεντ της τάξης των 65 προγραμμάτων 
στη  Γαλλία  μπορεί να  εξηγηθεί από το  
γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 
στη χώρα αυτή αποτελείται από ιδιαί-
τερα βραχυπρόθεσμα ακαδημαϊκά προ-
γράμματα.  Αυτό  σημαίνει  ότι  μπορεί  

 
Σχήμα 1.  Προγράμματα αθλητικής διοίκησης στην Ευρώπη 

Προγράμματα αθλητικής διοίκησης, n=168
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Σχήμα 2. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν τα προγράμματα αθλητικού 
μάνατζμεντ 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν προγράματα αθλητικού μάνατζμεντ n=109
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Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα συχνά 
προσφέρουν περισσότερα του ενός 
προγράμματα αθλητικού μάνατζμεντ, 
έγινε μία ανάλυση της κατανομής των 
ιδρυμάτων ανά χώρα. Έτσι τα 168 
προσφερόμενα προγράμματα προήλ-
θαν από 109 ακαδημαϊκά ιδρύματα. 
Στο Σχήμα 2 φαίνονται οι χώρες και η 
αντίστοιχη κατανομή ιδρυμάτων σε 
αυτές.  
Εάν αντιπαραβάλλουμε τον αριθμό 

των προσφερόμενων προγραμμάτων 
και τον αριθμό των ιδρυμάτων γίνε-
ται ξεκάθαρο σε ποιες χώρες ένα ακα-
δημαϊκό ίδρυμα προσφέρει περισσό-
τερα του ενός προγράμματα. Έτσι οι 
65 προσφορές από την Γαλλία κατά-
νέμονται σε μόνο 26 ιδρύματα, στη 
Γερμανία 41 προγράμματα προσφέ-
ρονται από έναν αριθμό 33 ιδρυμά-
των, στην Μεγάλη Βρετανία 28 προ-
γράμματα προέρχονται από 17 ιδρύ-
ματα και στην Ιταλία είναι μόνο ένα 
το ίδρυμα που προσφέρει 2 διαφο-
ρετικά προγράμματα αθλητικού μά-
νατζμεντ, καθότι υπάρχουν συνολικά  
10  ιδρύματα  και 11 προσφερόμενα 
προγράμματα. Τα αποτελέσματα αυτά 
αντικατοπτρίζουν ξεκάθαρα τη σημε-
ρινή εικόνα που επικρατεί στην Ευ-
ρώπη με τα προγράμματα να παρου-
σιάζουν διαφορετικές δομές. Τα προ-
γράμματα αποτελούνται από μικρούς  

 
κύκλους σπουδών με περίπου 3-4 φά-
σεις.  Στη  Μεγάλη Βρετανία 2 φάσεις 
είναι αρκετές για το προπτυχιακό και 
το μεταπτυχιακό. Αντίθετα, στη Γερ-
μανία και την Ιταλία ένας ενιαίος 
κύκλος σπουδών οδηγεί στα πτυχία 
«Diplom» και «Laurea» αντίστοιχα. 
 
Απαραίτητα προσόντα εισαγωγής στα 
προγράμματα αθλητικού μάνατζμεντ 
 
Αναφορικά με τα απαραίτητα προ-

σόντα εισαγωγής, ήταν σε αρκετές πε-
ριπτώσεις δύσκολο να συλλέξουμε 
πληροφορίες. Μια διεθνής ομοιόμορ-
φη κατηγοριοποίηση είναι δύσκολη, 
εξαιτίας των εξαιρετικά ανομοιόμορ-
φων κριτηρίων εισαγωγής ανά πρόγ-
ραμμα. Κατάχωρήσεις όπως «ολοκλη-
ρωμένες βασικές σπουδές», «απολυτήριο 
λυκείου», «δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα 
προσόντα», «άλλα προαπαιτούμενα προσό-
ντα» είναι μεταξύ των κριτηρίων εισα-
γωγής. Πάντως, το γενικό απoλυτήριο 
λυκείου, καθώς και η απαίτηση για 
ολοκληρωμένες βασικές σπουδές απο-
τελούν κριτήρια εισαγωγής διεθνώς. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, η κατά-

νομή των διαφόρων απαραίτητων 
προσόντων εισαγωγής σε ποσοστιαία 
εμφάνιση παρουσιάζεται ως εξής:  

 απόλυτήριο  λυκείου 56% 
 ολοκληρωμένες βασικές σπουδές 
24%  
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 άλλα προσόντα 16%  
 κανένα 4% 
 

Διαφορετικοί τύποι προγραμμάτων 
αθλητικού μάνατζμεντ 
 
Κατατάσσοντας τα προγράμματα 

αθλητικού μάνατζμεντ που βρήκαμε 
στους τύπους 1. πλήρους φοίτησης 
(full time), 2. μερικής φοίτησης (part-
time), 3. πρόγραμμα εξειδίκευσης και 
4. πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, 
είναι ξεκάθαρο ότι τα προγράμματα 
πλήρους φοίτησης είναι αυτά που συ-
ναντώνται πιο συχνά μεταξύ των προ-
σφερόμενων προγραμμάτων. Η κατά-
νομή των διαφόρων τύπων προγραμ-
μάτων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3. 

 
 Σχήμα 3. Τύποι  προγραμμάτων 
αθλητικού μάνατζμεντ 

 
 
Τύποι προσφερόμενων πτυχίων στα 
προγράμματα αθλητικού μάνατζμεντ 
 
Οι κατηγορίες των πτυχίων στα 

προγράμματα αθλητικού μάνατζμεντ 
παρουσιάζουν μία πολύ μεγάλη ποι-
κιλία. Πτυχία όπως Bachelor, Masters, 
Master of Business Administration, 
Diplomas, Diplôme d'Etudes Supérie-
ures Spécialisées (DESS), Diplôme 
d'Etudes Universitaires Générales (D-
EUG), Diplôme d'Etudes Universitai-
res Scientifiques Techniques (DEUST), 
Maîtrise, Licence, Higher National Di-

ploma (HND), Laurea, όπως επίσης 
και πολλά άλλα μπορούν να απονε-
μηθούν μέσω των προγραμμάτων α-
θλητικού μάνατζμεντ. 
Ο αριθμός των διεθνώς αποδεκτών 

πτυχίων (π.χ. Bachelor ή Master) είναι 
75 από τα 168 προγράμματα, που ισο-
δυναμεί περίπου με το 45%. 
 
Διάρκεια των προγραμμάτων αθλητικού 
μάνατζμεντ 
 
Η χρονική διάρκεια διαφέρει ση-

μαντικά μεταξύ των προγραμμάτων. 
Ένας μεγάλος αριθμός προγραμμά-
των (107) διαρκούν 2 χρόνια ή πε-
ρισσότερο. Βρέθηκε όμως και ένας 
μεγάλος αριθμός προσφερόμενων 
προγραμμάτων που η διάρκειά τους 
ήταν  λιγότερη από 2 χρόνια. Ένα 
ποσοστό γύρω στο 64% των προ-
γραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ δι-
αρκούν 2 χρόνια ή περισσότερο, 
πράγμα που αποτελεί επίσης μία 
ένδειξη ότι τα εξεταζόμενα προ-
γράμματα δεν αποτελούν μικρούς 
κύκλους σπουδών ή μαθήματα για 
επιπρόσθετη εξειδίκευση, αλλά αυτό-
νομα και ολοκληρωμένα ακαδημαϊκά 
προγράμματα. 

Διαφορετικοί τύποι προγραμμάτων αθλητικού 
μάνατζμεντ n=107
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Κόστος σπουδών των προγραμμάτων 
αθλητικού μάνατζμεντ 
 
Στο μεγαλύτερο μέρος τους, τα προ-

γράμματα αθλητικού μάνατζμεντ 
προσφέρονται χωρίς την υποχρέωση 
καταβολής διδάκτρων. Στο 24% των 
περιπτώσεων, όπου απαιτούνται δίδα-
κτρα, το ύψος τους φτάνει από τα 300 
ευρώ έως τα 13.500 ευρώ με έναν μέσο 
όρο γύρω στα 4.233 ευρώ.  
Μετά απ’ αυτή την πρώτη ανασκό-

πηση της σημερινής κατάστασης που 
επικρατεί στην Ευρώπη σχετικά με τα 
προγράμματα αθλητικού μάνατζμεντ, 
το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
αυτών εξετάζεται λεπτομερώς στο επό-
μενο μέρος. 
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Περιεχόμενο των Προγραμμάτων 
Αθλητικού Μάνατζμεντ στη 
Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη 
Βρετανία 
 
Η βάση δεδομένων που αναφέραμε 

με τα 168 προγράμματα αθλητικού 
μάνατζμεντ που προσφέρονται στην 
Ευρώπη, περιέχει επίσης και το περιε-
χόμενό τους. Προκειμένου να απα-
ντήσουμε στο ερώτημα εάν υπάρχει ή 
όχι μια ομοιομορφία στη δομή του πε-
ριεχομένου τους, εξετάστηκαν λεπτο-
μερώς τα προσφερόμενα προγράμμα-
τα στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Με-
γάλη Βρετανία. Η επιλογή των τριών 
αυτών χωρών έγινε για να αποφευχ-
θεί η δυσκολία εξέτασης όλης της Ευ-
ρωπαϊκής  αγοράς. Τρία επιχειρήμα-
τα θα μπορούσαν να δοθούν εδώ: 
Πρώτον, οι χώρες αυτές είναι τρεις 
από τις σημαντικότερες χώρες της Ευ-
ρώπης, λαμβάνοντας υπόψη το με-
γεθός τους, δεύτερον, η Μεγάλη Βρε-
τανία και η Γαλλία είναι στην Ευρώπη  
οι κύριοι ανταγωνιστές της Γερμανίας 
στη διεθνή αγορά των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων (BMBF, 1997), και τρί-
τον, σύμφωνα με το πόρισμα του «Ευ-
ρωπαϊκού δικτύου αθλητισμού και φυσικής 
αγωγής στον τριτογενή τομέα» οι τρεις 
αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν τους 
τρεις βασικούς τύπους οργάνωσης του 
αθλητισμού στην Ευρώπη σήμερα 
(ENSBDS, 2001). 
Οι τρεις βασικοί τύποι που ακο-

λουθεί η οργάνωση τoυ αθλητισμού 
στην Ευρώπη περιγράφονται ως ακο-
λούθως: 

 
1. Οργάνωση με γραφειοκρατικό 

προσανατολισμό, στην οποία ο 
δημόσιος τομέας παίζει ένα σημα-
ντικό ρόλο στον καθορισμό και 
την υλοποίηση της πολιτικής αθ-
λητισμού (Γαλλία). 

2. Οργάνωση με επιχειρηματικό προ-
σανατολισμό, στην οποία η προσ-
φορά του αθλητισμού καθορίζε-

ται με βάση τον ορθολογισμό και 
τη συστηματική ανταπόκριση στη 
ζήτηση (Μεγάλη Βρετανία). 

3. Οργάνωση με εργασιακό προσα-
νατολισμό και ένα κίνημα αθλη-
τισμού που κατέχει μια σημαντική 
θέση στη δημόσια ζωή μέσω των 
αθλητικών σωματείων σε τοπικό 
επίπεδο (Γερμανία). 

 
Με το διαχωρισμό αυτό στους τρεις 

τύπους οργάνωσης του αθλητισμού εί-
ναι φανερό ότι καλύπτουμε ένα μεγά-
λο αριθμό συστημάτων αθλητικής ορ-
γάνωσης (Hartmann-Tews, 1996, Hei-
nemann 1999, Tokarski & Steinbach 
2001, DSB & NOK 2001, MSWKS, 
2003, Hartmann-Tews & Pfister, 2003).  
 
Σύγκριση των περιεχομένων των 
προγραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ 
 
Η επικέντρωση στις τρεις χώρες είχε 

ως συνέπεια την ανάλυση ενός συνο-
λικού αριθμού 58 προγραμμάτων. Η 
λογική ήταν να συγκρίνουμε τις κύ-
ριες θεματικές ενότητες του περιεχομέ-
νου των προγραμμάτων. Για το σκοπό 
αυτό όλα τα επιμέρους μαθήματα 
ομαδοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες 
ως εξής: 

 
1. Οικονομικά (Economics-EC): Θέ-

ματα οικονομικής, όπως εισαγω-
γή στη θεωρία της διοίκησης επι-
χειρήσεων, γενική θεωρία διοίκη-
σης, αρχές οικονομικής, λογιστική  
κτλ. 

2. Διοίκηση Αθλητισμού (Sport Ma-
nagement-SM): Θέματα διοίκησης 
αθλητισμού, όπως εισαγωγικά μα-
θήματα στην επιχειρηματικότητα 
του αθλητισμού, διοίκηση αθλητι-
κών δραστηριοτήτων, μάρκετινγκ 
του αθλητισμού κτλ. 

3. Επιστήμη του Αθλητισμού (Sport 
Science-SS): Θέματα της επιστή-
μης του αθλητισμού, όπως βάσεις 
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ανατομίας και φυσιολογίας, αθλη-
τική ιατρική, κτλ. 

4. Πρακτική του Αθλητισμού (Pra-
ctical Sports-PS): Πρακτικά μα-
θήματα σε διάφορα αθλήματα, ό-
πως ποδόσφαιρο, γυμναστική, κα-
λαθοσφαίριση, κολύμβηση κτλ. 

5. Γενική Εκπαίδευση (General 
Qualifications-GQ): Μαθήματα 
γλωσσών, μαθήματα για ανάπτυ-
ξη ικανοτήτων παρουσίασης κτλ. 

 
Τα ποσοστά εμφάνισης των πέντε 

αυτών κατηγοριών μαθημάτων μετρή-
θηκαν βάση των διδακτικών ωρών 
ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, όπως ε-
πίσης και των ωρών διδασκαλίας και 
πρακτικής. Ακολούθως, παρουσιάζο-
νται τα αποτελέσματα της έρευνας σε 
ό,τι αφορά τα περιεχόμενα των προ-
γραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ. 
Αρχικά, γίνεται μια αναλυτική πα-
ρουσίαση του περιεχομένου των προ-
γραμμάτων αυτών ανά χώρα και στη 
συνέχεια, μια συγκριτική ανάλυση.  
 
Ανάλυση του περιεχομένου σπουδών των 
προγραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ στη 
Γερμανία   
 

 Τα 18 εξακριβωμένα προγράμματα 
αθλητικού μάνατζμεντ χαρακτηρίζο-
νται σε μεγάλο βαθμό από τη σημα-
ντική παρουσία οικονομικών μαθη-
μάτων. Σε 12 από τα 18 προγράμματα 
το περιεχόμενο σε οικονομικά μαθή-
ματα έχει μία σημαντική παρουσία σε 
ποσοστό πάνω από το 20% του συνο-
λικού περιεχομένου σπουδών. Η σύγ-
κριση των προγραμμάτων στο εσω-
τερικό της Γερμανίας δείχνει ότι δεν 
υπάρχει ιδιαίτερη ομοιομορφία μετα-
ξύ αυτών. Η μεγάλη τυπική απόκλιση 
και το εύρος αποτελούν σαφείς ενδεί-
ξεις της εν λόγω ανομοιομορφίας. 
Παρ’ όλα αυτά, ο υψηλός μέσος όρος 
της τάξης του 35,5% δείχνει καθαρά 
την έμφαση των οικονομικών μαθη-
μάτων στο πρόγραμμα σπουδών. 
 

Πίνακας 1. Περιεχόμενο των 
προγραμμάτων αθλητικού 
μάνατζμεντ στη Γερμανία 

Ν=18  
 
Μόνο 3 προγράμματα δεν περιεί-

χαν καθόλου μαθήματα πρακτικής 
του αθλητισμού. Το περιεχόμενο σε 
προγράμματα πρακτικής του αθλητι-
σμού αντιπροσωπεύεται από ένα μέσο 
όρο της τάξης περίπου του 17%.  
 
Ανάλυση του περιεχομένου σπουδών των 
προγραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ στη 
Γαλλία  
 
Τα προγράμματα στη Γαλλία πα-

ρουσιάζουν μία εντελώς διαφορετική 
εικόνα. Η παρουσία οικονομικών μα-
θημάτων στα προγράμματα αθλητι-
κού μάνατζμεντ είναι η μικρότερη εν 
συγκρίσει με τις υπόλοιπες κατηγο-
ρίες μαθημάτων. Αυτό είναι κάτι που 
παρουσιάζεται ομοιόμορφα σε όλη τη 
Γαλλική αγορά προγραμμάτων. Το 
χαμηλό εύρος (14%), όπως επίσης και 
η χαμηλή τυπική απόκλιση (5,04%) 
πιστοποιούν το γεγονός αυτό. 
Αντίθετα, το μάθημα της επιστήμης 

του αθλητισμού αποτελεί στη Γαλλία 
την πιο σημαντική θεματική. Αυτό 
υποδηλώνει μία ισχυρή σύνδεση με τα 
προγράμματα Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, όπως επίσης και με τα 
αντίστοιχα για προπονητές κτλ. Επί-
σης, είναι γεγονός ότι τα προγράμ-
ματα αθλητικού μάνατζμεντ στη Γαλ-
λία προσφέρονται σε στενή συνεργα-
σία με γυμναστικές ακαδημίες. Σημα-
ντική είναι επίσης η παρουσία μαθη-
μάτων γενικής εκπαίδευσης, με μέσο 
όρο 19% (Πίνακας 2). 
 

 Έυρος Ελαχ. Μέγ. Μ.Ο. Τυπ. 
Απ. 

EC 62 7 69 35,50 20,07 
SM 70 0 70 18,22 18,40 
SS 54 0 54 19,16 17,39 
PS 45 0 45 16,66 14,15 
GQ 23 0 23 10,44 06,50 
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Πίνακας 2. Περιεχόμενο των 
προγραμμάτων αθλητικού 
μάνατζμεντ στη Γαλλία  

Ν=20 
 
Ανάλυση του περιεχομένου σπουδών των 
προγραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ στη 
Μεγάλη Βρετανία 
 

 Το πιο αξιοπρόσεκτο χαρακτηρι-
στικό του περιεχομένου των σπουδών 
αθλητικού μάνατζμεντ στη Μεγάλη 
Βρετανία είναι η καθολική απουσία 
μαθημάτων Πρακτικής του Αθλητι-
σμού. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το 
γεγονός ότι ο κολεγιακός αθλητισμός 
κατέχει ξεχωριστά μια σημαντική θέση 
στη Μεγάλη Βρετανία απ’ ότι στις χώ-
ρες  της Γερμανίας και της Γαλλίας. 
Μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν τα μαθή-
ματα Διοίκησης του Αθλητισμού. 

 Με βάση αυτό, το σύστημα σπου-
δών στη Μεγάλη Βρετανία προσεγ-
γίζει ξεκάθαρα την NASSM. Στο 
«Πρωτόκολλο για τα επίπεδα των προ-
γραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ», 
(NASPE/NASSM 2000) το περιεχό-
μενο σε μαθήματα Διοίκησης Αθλη-
τισμού υπερτερεί επίσης, ενώ τα μα-
θήματα πρακτικής εκλείπουν.  

 
Πίνακας 3 Περιεχόμενο των 
προγραμμάτων αθλητικού μάνατζμεντ  
στη Μεγάλη Βρετανία 

Ν=20 

Μεγάλη ανομοιομορφία παρατη-
ρείται μεταξύ των προσφερόμενων 
προγραμμάτων αθλητικού μάνατζ-
μεντ των διαφόρων ιδρυμάτων στη 
Μεγάλη Βρετανία (Πίνακας 3).  

 
Σύγκριση του περιεχομένου των σπουδών 
μεταξύ των χωρών Γερμανίας, Γαλλίας και 
Μεγάλης Βρετανίας  
 
Εάν κοιτάξουμε το περιεχόμενο των 

σπουδών σε όλα τα προγράμματα 
αθλητικού μάνατζμεντ στις τρεις 
χώρες προκύπτουν τα ακόλουθα 
αποτελέσματα σε μέσους όρους:  

 
1. Διοίκηση Αθλητισμού (27%)  
2. Επιστήμη του Αθλητισμού (23%)  
3. Οικονομικά (21%)  
4. Γενική Εκπαίδευση (16%)   
5. Πρακτική του Αθλητισμού (12%)  

 
Οι υψηλές τιμές των ποσοστών εύ-

ρους και των τυπικών αποκλίσεων 
καταδεικνύουν ανομοιομορφίες μετα-
ξύ των 58 προγραμμάτων αθλητικού 
μάνατζμεντ στη Γερμανία, Γαλλία και 
Μεγάλη Βρετανία (Πίνακα 4). 
Κάνοντας μία συνολική αποτίμηση 

των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων α-
θλητικού μάνατζμεντ παρουσιάζει 
ανομοιομορφία, τόσο στο εσωτερικό 
των χωρών όσο και μεταξύ αυτών. Τα 
ποσοστά εύρους και τυπικών αποκλί-
σεων των προγραμμάτων αθλητικού 
μάνατζμεντ είναι το ίδιο υψηλά τόσο 
σε επίπεδο χωρών, όσο και συνολικά. 

 
Πίνακας 4 Περιεχόμενο όλων των 
προγραμμάτων αθλητικού 
μάνατζμεντ 

Ν=58 

 Έυρος Ελαχ. Μεγ. Μ.Ο. Τυπ. 
Απ. 

EC 14,00 0,00 14,00 06,05 05,04 
SM 42,00 5,00 47,00 25,75 14,53 
SS 45,00 9,00 54,00 29,50 12,89 
PS 26,00 9,00 35,00 20,35 08,11 
GQ 24,00 7,00 31,00 19,35 06,92 

 Έυρος Ελαχ. Μεγ. Μ.Ο. Τυπ. 
Απ. 

EC 61,00 00,00 61,00 24,10 19,53 
SM 69,00 11,00 80,00 37,10 16,46 
SS 70,00 00,00 70,00 20,65 19,76 
PS 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 
GQ 40,00 00,00 40,00 18,15 11,97 

 Έυρος Ελαχ. Μέγ. Μ.Ο. Τυπ. 
Απ. 

EC 62 7 69 35,50 20,07 
SM 70 0 70 18,22 18,40 
SS 54 0 54 19,16 17,39 
PS 45 0 45 16,66 14,15 
GQ 23 0 23 10,44 06,50 
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Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι επί 
του παρόντος δεν υπάρχει ομοιομορ-
φία στο περιεχόμενο των προγραμ-
μάτων αθλητικού μάνατζμεντ στην 
Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της έρευ-
νας δικαιολογούνται από το γεγονός 
ότι ο κλάδος του «αθλητικού μάνατζ-
μεντ» είναι σχετικά καινούριος. Φαί-
νεται ότι δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το 
πως θα πρέπει να διαμορφωθεί το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων α-
θλητικού μάνατζμεντ τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδο-
μένης και της πολυπολιτισμικής αντί-
ληψης για τον αθλητισμό στις χώρες 
της Γερμανίας, της Γαλλίας και του 
Ηνωμένου Βασίλειου.  
Είναι ξεκάθαρο ότι η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση οικονομικών μαθημά-
των εντοπίζεται στα προγράμματα της 
Γερμανίας. Στη Γαλλία, η θεματική 
αυτή καταλαμβάνει την τελευταία θέ-
ση. Οι θεματικές «Διοίκηση Αθλητι-
σμού» και «Επιστήμης του Αθλητισμού» 
έχουν μεγάλη παρουσία στα προ-
γράμματα σπουδών και των τριών χω-
ρών, χωρίς εξαίρεση. Οι μεγαλύτερες 
διαφορές στον τομέα της διοίκησης 
του αθλητισμού εντοπίζονται μεταξύ 
της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρε-
τανίας  και στον τομέα της επιστήμης 
του αθλητισμού μεταξύ της Γερμανίας 
και της Γαλλίας. Τα μαθήματα πρα-
κτικής του αθλητισμού δεν παίζουν 
κανένα ρόλο στο περιεχόμενο σπου-
δών των προγραμμάτων αθλητικής δι-
οίκησης στη Μεγάλη Βρετανία. Το γε-
γονός αυτό τη διαφοροποιεί από τις 
άλλες δύο χώρες, στις οποίες τα εν λό-
γω μαθήματα κατέχουν ποσοστά 17% 
(Γερμανία) και 20% (Γαλλία). Τα μα-
θήματα γενικής εκπαίδευσης κατέ-
χουν την τελευταία θέση στο περιεχό-
μενο σπουδών των προγραμμάτων 
της Γερμανίας, τη στιγμή που η βαρύ-
τητά τους είναι σχεδόν διπλάσια στις 
χώρες της Γαλλίας και της Μεγάλης 
Βρετανίας. 

Μια αιτία που φαίνεται ότι εξηγεί 
το διαφορετικό βαθμό βαρύτητας των 
πέντε θεματικών ενοτήτων στις τρεις 
χώρες είναι ότι και τα ακαδημαϊκά 
τους  συστήματα είναι ανομοιόμορφα. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προ-

γράμματα αθλητικής διοίκησης προ-
σφέρονται από ακαδημίες φυσικής α-
γωγής, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προ-
σφέρονται από ακαδημαϊκά ιδρύματα 
οικονομικής, κυρίως, κατεύθυνσης. Ει-
δικά στη Γαλλία, οι ακαδημίες φυσι-
κής αγωγής προσφέρουν αρκετά προ-
γράμματα αθλητικής διοίκησης, γεγο-
νός το οποίο εξηγεί την ύπαρξη περιο-
ρισμένων οικονομικών μαθημάτων 
στα εν λόγω προγράμματα. Αντίθετα, 
στη Γερμανία, τα μαθήματα οικονο-
μικής κατεύθυνσης έχουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα στα προγράμματα αθλητι-
κής διοίκησης, και αυτό διότι προσφέ-
ρονται από ακαδημαϊκά οικονομικά 
ιδρύματα. Ορισμένες φορές, η διαφο-
ρετική βαρύτητα που δίνεται από τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στις διάφορες 
διδακτικές ενότητες σχετίζεται και με 
τις δυνατότητες των ιδρυμάτων σε δι-
δακτικό προσωπικό.  
 
Συμπεράσματα 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι το πρώτο πανεπιστημιακό πρό-
γραμμα σχετικά με τα οικονομικά και 
τη διοίκηση του αθλητισμού καθ-
ιερώθηκε το 1995 στη Γερμανική Ακα-
δημία Αθλητισμού της Κολωνίας, τα 
αποτελέσματα της έρευνας που πα-
ρουσιάστηκαν δείχνουν ότι ο αριθ-
μός των προγραμμάτων αθλητικής 
διοίκησης αυξήθηκε τα τελευταία χρό-
νια. Τέτοιου είδους προγράμματα 
προσφέρονται σε όλα τα ακαδημαϊκά 
επίπεδα, ενώ οι διάφοροι τύποι των 
προσφερόμενων πτυχίων, η διάρκεια 
των προγραμμάτων και τα προαπαι-
τούμενα τυπικά προσόντα εισαγωγής 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρό-
κειται για έναν καινούργιο επιστη-
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μονικό κλάδο στο χώρο του αθλητι-
σμού.  
Η εικόνα που έχουμε για τον κλάδο 

αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη δείχνει 
ότι τα προγράμματα αθλητικής διοί-
κησης  προσφέρονται κυρίως από πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα και κολέγια, 
με το 76% αυτών να μην απαιτούν την 
καταβολή διδάκτρων. Ακόμη, παρα-
τηρήθηκε ότι μεταξύ των τριών χωρών 
που εξετάστηκαν υπήρχαν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τον 
βαθμό βαρύτητας που δίνεται από μέ-
ρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
στις θεματικές ενότητες των «οικονο-
μικών», της «διοίκησης αθλητισμού», της 
«επιστήμης του αθλητισμού», της «πρα-
κτικής του αθλητισμού» και της «γενικής 
εκπαίδευσης».  
Συμπεραίνεται, επομένως, ότι το πε-

ριεχόμενο των σπουδών των προ-
γραμμάτων αθλητικής διοίκησης στις 
χώρες της Ευρώπης είναι αρκετά ανο-
μοιογενές. Διαφαίνεται όμως, να δη-
μιουργείται μια κοινή βάση, η οποία 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την εφαρμογή των «Ευρωπαϊκών κρι-
τηρίων των προγραμμάτων αθλητικής 
διοίκησης».  
Φαίνεται επίσης, ότι υπάρχει αντα-

γωνισμός μεταξύ των ιδρυμάτων που 
προσφέρουν προγράμματα αθλητικής 
διοίκησης. Παρ’ όλα αυτά, ο συνολι-
κός αριθμός των ιδρυμάτων αυτών 
δεν θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλος στις 
διάφορες χώρες της Ευρώπης.  
Σε ό,τι, όμως, αφορά τη Γερμανική 

αγορά προγραμμάτων αθλητικής δι-
οίκησης παρατηρείται μία ξεκάθαρη 
αύξηση του αριθμού των ιδρυμάτων 
αυτών τα τελευταία χρόνια. Αν και 
για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
προηγουμένων ετών, εν τούτοις γί-
νεται και για αυτές τις χώρες η υπό-
θεση ότι παρατηρείται αυξητική τάση. 
Η υπόθεση αυτή είναι δικαιολογημε-
νη δεδομένου ότι στις Ευρωπαϊκές χώ-
ρες έχει αποδειχθεί μία σειρά ταυτό-

χρονων εξελίξεων στον τομέα του α-
θλητισμού, όπως για παράδειγμα η 
ροπή προς τον επαγγελματικό αθλη-
τισμό και την εμπορευματοποίηση.   
Χρησιμοποιώντας το μοντέλο του 

Porter (1995) για την ανάλυση του αντα-
γωνισμού μπορούμε να αναλύσουμε 
τον «κίνδυνο εισόδου των νέων 
προμηθευτών» στον χώρο των προ-
γραμμάτων αθλητικής διοίκησης. Με 
τον όρο αυτό εννοείται η ευκολία με 
την οποία ενός νέος ανταγωνιστής θα 
εισέλθει στην βιομηχανία. Εξ ορισμού, 
η ευκολία ή η δυσκολία καθορίζεται 
από την ύπαρξη περιορισμών εισόδου 
στην αγορά.  
Στην αγορά προγραμμάτων αθλη-

τικού μάνατζμεντ ο κίνδυνος εισόδου 
για τους νέους ανταγωνιστές φαίνεται 
αρκετά υψηλός. Από την μια πλευρά 
δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί 
και απαγορευτικά κριτήρια κι επομέ-
νως οι περιορισμοί εισόδου θα πρέπει 
να χαρακτηριστούν χαμηλοί. Από την 
άλλη πλευρά όμως είναι δύσκολο για 
νέα, άγνωστα ιδρύματα να γίνουν α-
ποδεκτά στην αγορά. Τα ιδρύματα 
που δραστηριοποιούνται ήδη σε άλλα 
ακαδημαϊκά πεδία του αθλητισμού 
μπορούν εύκολα να χρησιμοποιή-
σουν την εικόνα τους για να μεταπη-
δήσουν στην προσφορά προγραμμά-
των αθλητικού μάνατζμεντ. Το ότι 
εφαρμόζεται  και στη πραγματικό-
τητα η στρατηγική αυτή μπορεί να 
φανεί από το γεγονός ότι προ-
γράμματα αθλητικού μάνατζμεντ 
προσφέρονται συχνά από ακαδημαϊ-
κά τμήματα αθλητισμού και όχι από 
άλλα τμήματα, όπως για παράδειγμα 
οικονομικά. Σπάνια συμβαίνει ένα 
ίδρυμα χωρίς καμία εμπειρία στον το-
μέα του αθλητισμού να προσφέρει ένα 
πρόγραμμα αθλητικού μάνατζμεντ. 
Η τιμολογιακή πολιτική που επι-

κρατεί φανερώνει ότι η αγορά απέχει 
πολύ απ’ το να χαρακτηριστεί ώριμη. 
Δεν υπάρχουν ενδείξεις, όπως για πα-
ράδειγμα επιθετικό μάρκετινγκ ή 
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στρατηγικές ανταγωνιστικών τιμών 
που θα υποδείκνυαν την ύπαρξη έν-
τονου ανταγωνισμού στη βιομηχανία 
προγραμμάτων αθλητικού μάνατζ-
μεντ. Μεμονωμένα παραδείγματα δεί-
χνουν ότι είναι πιθανή η ύπαρξη μιας  
«υποτονικής» τιμολογιακής πολιτικής 
που είναι χαρακτηριστικό των μη ώρι-
μων αγορών. Ο υψηλός δείκτης ανά-
πτυξης της παρουσίας ιδρυμάτων που 
παρέχουν τέτοια προγράμματα δεί-
χνει επίσης ότι είναι μεγάλη η πιθα-
νότητα εισόδου νέων ανταγωνιστών 
στην αγορά. 
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ΑΑθθλληηττιικκάά  ΚΚοολλέέγγιιαα  
 
της CCaarrllaa  SSoollvvaassoonn  
Πανεπιστήμιο Worcester, Αγγλία 
 

 
ο θεωρητικό σημείο ανα-
φοράς με βάση το οποίο 
προσεγγίζω το θέμα της 
συ-ζήτησης είναι αυτό 

που θέλει ως σκοπό της μόρφωσης ενός 
παιδιού τη δημιουργία αυτοδύναμων 
ατόμων, με ενθουσιασμό και 
αυτοπεποίθηση. Ο Cooper (1980) 
πίστευε ότι εάν δίναμε σε όλους τις ίδιες 
ευκαιρίες, τότε δεν θα υπήρχε περιθώριο 
να παράγουμε εξαι-ρετικά ταλέντα. 
Διαφωνώ με την άποψη αυτή. Το 
σημαντικό είναι ο τρόπος που 
μοιράζονται τα εφόδια αυτά. Θα πρέπει 
να καλύπτονται οι ανάγκες των παι-
διών, είτε εάν αυτό σημαίνει να υποστη-
ρίξουμε εντατικά την βασική μόρφωση, 
είτε να προωθήσουμε ανεξάρτητες δρα-
στηριότητες ανάπτυξης για τα πιο ικα-
νά. Θα ήταν ηθικό, όμως, να επιστρα-
τεύσουμε επιπρόσθετους πόρους για να 
αναπτύξουμε ένα και μόνο γνωστικό πε-
δίο και κατ’ επέκταση να προωθήσουμε 
ένα ταλέντο εις βάρος πολλών άλλων; 
Φοβάμαι ότι ίσως το σχέδιο των σχο-
λείων εξειδίκευσης στην Αγγλία προωθεί 
ακριβώς αυτό. 
Η λειτουργία της εκπαίδευσης επι-

σκιάζεται όλο και περισσότερο από προ-
διαγεγραμμένα κριτήρια και στατιστι-
κές. Δεν υπάρχει χρόνος να δώσουμε 
προσοχή στην ανάπτυξη της αυτονομίας 
ενός παιδιού όταν τα σχολεία βρίσκο-

νται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους για το 
ποιο θα βρεθεί στην κορυφή της κατά-
ταξης στο τέλος της ακαδημαϊκής περιό-
δου. Στην Αγγλία, η γενική μόρφωση 
μεταβάλλεται συστηματικά σε μία εμπο-
ρική αγορά σχολείων και θα ήθελα από 
αυτό ακριβώς το σημείο να ξεκινήσω 
την ανάλυσή μου. Θα ήθελα να εξηγήσω 
πώς η ανάπτυξη των σχολείων εξειδί-
κευσης έπαιξε ένα ρόλο στη βιομηχα-
νοποίηση του σχολικού θεσμού στη 
Βρετανία. Στη συνέχεια, θα ήθελα να 
αναφερθώ σε κάποια από τα βασικά 
προβλήματα που χαρακτηρίζουν την 
ανάπτυξη αυτή, καθώς και στις πρό-
σθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
τα αθλητικά κολέγια εξειδίκευσης. Τέ-
λος, αναφέρομαι στη δική μου ανάλυση 
της περίπτωσης ενός αθλητικού κολε-
γίου εξειδίκευσης και θέτω ερωτήματα 
σχετικά με την εφαρμοζόμενη πολιτική 
και τις πρακτικές. 

 
Η Αναμόρφωση του Εκπαιδευτικού 
Συστήματος της Αγγλίας  
 
Η Αγγλία απομακρύνεται από την 

νοοτροπία της ομοιομορφίας στην πα-
ροχή της γενικής μόρφωσης, καθώς υ-
πεισέρχονται στα σχολεία οι στρατηγι-
κές των επιχειρήσεων. Για τα σχολεία 
της Αγγλίας, η κατάσταση τείνει περισ-
σότερο προς την επιβίωση των πιο δυνα-
τών και λιγότερο προς μια ισότητα στις 

Τ 
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ευκαιρίες. Εάν ένα σχολείο τα πάει 
κα-λά θα κερδίσει περισσότερα χρήματα 
με το να γίνει ένα σχολείο 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Εάν 
αποτύχει, θα κλείσει. Σχετικά με τα 
σχέδιά τους για αναμό-ρφωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος το 
Υπουργείο Εκπαίδευσης ανακοίνωσε: 
«….θέλουμε όλα τα σχολεία που είναι έτοιμα 
να παράσχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση... Τα 
αδύναμα σχολεία θα έχουν εντατική υποστή-
ριξη και εάν δεν βελτιωθούν θα κλείσουν» 
(DfES, 2002, σ. 17).  
Το 1990, ο Ball προέβλεψε ορθά με 

ποιόν τρόπο το εκπαιδευτικό σύστημα 
θα γινόταν βιομηχανοποιημένο. Είχε 
πει ότι τα σχολεία θα «γίνονταν επιχει-
ρήσεις, θα λειτουργούσαν και θα διοικούνταν 
ως επιχειρήσεις» με τους γονείς «ως πελά-
τες, τους μαθητές στη θέση του προϊόντος» 
και το εθνικό σύστημα κατάταξης των 
σχολείων να «παρέχει στους γονείς μια 
απλή και κακόγουστη αλλά ευθεία σύγκριση 
μεταξύ των σχολείων» (Ball, 1990a, σ.11). 
Αυτή η μεταβολή στα καθήκοντα των 
σχολικών μονάδων γίνεται όλο και πε-
ρισσότερο προφανής σήμερα. Οι διευθυ-
ντές των σχολείων απαιτείται να έχουν 
μια σειρά από επιχειρηματικές ικανό-
τητες που συναντάμε στις επιχειρήσεις. 
Καθώς τα σχολεία συνεχίζουν τη μετα-
τροπή τους σε εμπορικά προϊόντα, δε 
συζητάμε πλέον για την εκπαίδευση α-
ναφορικά με την ανάπτυξη της προσω-
πικότητας του παιδιού και την καλ-
λιέργεια ιδανικών και οράματος, αλλά 
για διαδικασίες δαπανών και εξόδων. 
(Taylor, Rizvi, Lingard & Henry, 1997, 
σ.3). Ο Ball (1990a) παρομοιάζει την ορ-
γάνωση των σχολικών μονάδων με ένα 
σύστημα «franchising»: και κάνει μια 
αναφορά στον Ηargreaves (1989), ο ο-
ποίος σημειώνει χαρακτηριστικά αυτό 
με τη φράση «Kentucky Fried Schooling» 
(ως παράφραση της γνωστής εμπορικής 
αλυσίδας καταστημάτων «Κentucky Fried 
Chickens»). Η οικονομική ευρωστία των 
σχολείων παραμένει ως προτεραιότητα 
ανάμεσα στους στόχους της κυβέρνησης 

για το θεσμό της εκπαίδευσης το 2001 
(DfES, 2001b, σ.5). 

 
Το Σχολείο Εξειδίκευσης 

 
Τί είναι λοιπόν ένα σχολείο εξειδίκε-

υσης και πώς προσαρμόζεται στο πλαί-
σιο αυτής της ανακατάταξης της εκπαί-
δευσης; Η ιδέα ενός σχολείου εξειδίκευ-
σης παρουσιάστηκε το 1987 όταν ο Sir 
Cyril Taylor, ένας ανεξάρτητος επιχει-
ρηματίας, ίδρυσε το σύνδεσμο των City 
Technology Colleges. Σκοπός του συνδέ-
σμου αυτού ήταν η σφυρηλάτηση μιας 
συνεργασίας με αμοιβαία οφέλη μεταξύ 
της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων: 
οι επιχειρήσεις θα είχαν έναν λόγο πα-
ραπάνω σχετικά με τις δεξιότητες που 
θα προωθούσαν τα σχολεία, καθότι ήταν 
οι χρηματοδότες τους (Specialist Schools 
Trust, 2003, σ. 1). Αυτή η είσοδος των 
βιομηχανικών δεξιοτήτων στους στο-
χους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
υιοθετήθηκε από την επόμενη Συντηρη-
τική Κυβέρνηση και επεκτάθηκε σημα-
ντικά παίρνοντας τη μορφή των «σχο-
λείων εξειδίκευσης», ξεκινώντας από τον 
τομέα της τεχνολογίας και σταδιακά ει-
σάγοντας και άλλα επιπρόσθετα πεδία 
εξειδίκευσης. Το 1996, η Κυβέρνηση α-
ποφάσισε ότι τα σχολεία εξειδίκευσης με 
τα οφέλη που προσέφεραν, όπως αυτά 
της αυξημένης δυνατότητας επιλογής, 
των υψηλών προδιαγραφών και της ιδι-
αίτερα πλούσιας εμπειρίας που προσέ-
φεραν στις ειδικότητες που παρείχαν, 
πέρα και πάνω από τα εφόδια της εθνι-
κής διδασκόμενης ύλης, αποτελούσαν 
τα «σχολεία του μέλλοντος». 
Προκειμένου ένα σχολείο δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης να γίνει σχολείο 
εξειδίκευσης, πρέπει πρώτα να διαλέξει 
μια ειδικότητα στην οποία θεωρεί ότι 
μπορεί να αποτελέσει έναν δυνατό φο-
ρέα και στο πλαίσιο της οποίας μπορεί 
να παρουσιάσει μια ανοδική τάση στα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης. (DfEE, 
2000, σ.7). Στη συνέχεια το σχολείο πρέ-
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πει να καταστρώσει ένα αναπτυξιακό 
σχέδιο και να δεσμευτεί απέναντι σε με-
τρήσιμους δείκτες και ποσοτικοποιημέ-
νους στόχους απόδοσης στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης ειδικότητας. (DfEE, 1996, 
σ.5). Από το έτος 2001 δόθηκε επίσης με-
γάλη έμφαση στο κεφάλαιο «ήθος» και 
τα σχολεία ανέπτυξαν μια νέα ταυτότη-
τα μέσω της επιλεγόμενης ειδικότητας. 
Τα αναπτυξιακά σχέδια θα πρέπει να 

έχουν ως στόχο, όχι μόνο την ωφέλεια 
των μαθητών των συγκεκριμένων σχο-
λείων, αλλά και την ωφέλεια άλλων σχο-
λείων, καθώς και της ευρύτερης κοινω-
νίας. Το μειονέκτημα είναι ότι το σχο-
λείο χρειάζεται μια χρηματοδότηση της 
τάξης των 50.000 λιρών από ιδιωτικούς 
φορείς. Εάν η διαδικασία για την ανα-
μόρφωση του σχολείου είναι επιτυχής, 
τότε παράλληλα με την ιδιωτική χρη-
ματοδότηση, θα λάβει μια επιχορήγηση 
της τάξης των 100.000 λιρών από την κε-
ντρική κυβέρνηση. Το σχολείο θα λάβει 
επίσης επιπρόσθετη επιχορήγηση 129 λι-
ρών για κάθε μαθητή ανά εξάμηνο. Η 
υποβολή αιτήματος επιδότησης του 
εξειδικευμένου σχολείου δεν μπορεί να 
γίνει προτού περάσουν τέσσερα χρόνια 
από την προηγούμενη επιδότηση.   
Κάποιοι θα περίμεναν ότι η ανάπτυξη 

του προγράμματος των σχολείων εξει-
δίκευσης θα τελείωνε με την άνοδο της 
κυβέρνησης των Εργατικών, το 1997. 
Αντίθετα το πρόγραμμα υιοθετήθηκε 
ευρέως και επεκτάθηκε. Οι αποφάσεις 
επιβεβαιώθηκαν στη Λευκή Βίβλο για 
την Εκπαίδευση, η οποία έκανε σαφή το 
δεσμό μεταξύ της εκπαίδευσης, της «οι-
κονομικής ευρωστίας» και της ανάγκης 
για επιτυχία στο πλαίσιο της «παγκόσμιας 
ανταγωνιστικής οικονομίας» (σ.5). Με το 
επιχείρημα ότι οι μαθητές πρέπει να ε-
φοδιάζονται επαρκώς για τη σημερινή 
υλιστική κοινωνία  δηλώθηκε ότι ο ιδι-
ωτικός τομέας θα πρέπει να εμπλέκεται 
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το 2001, η 
κυβέρνηση έθεσε ως στόχο τη μετατροπή 
1500 σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης σε σχολεία εξειδίκευσης μέχρι το 
έτος 2005 (DfES, 2001, σ.37). Αυξήθηκαν 
επίσης, οι προσφερόμενες ειδικότητες σε 
οκτώ (σ.1). Στις αρχές του 2004, 1686 
σχολεία στη Βρετανία είχαν επιτύχει να 
λειτουργούν κάτω από καθεστώς εξειδί-
κευσης, ποσοστό της τάξης του 54% του 
συνόλου των σχολείων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (www.standards.dfes.gov. 
uk, 3/2/04). 

 
Θεμελιώδη Προβλήματα 
 
Μέσω των μέσων μαζικής ενημέ-

ρωσης, της ερευνητικής βιβλιογραφίας, 
καθώς και της δικής μου μελέτης, ήρθε 
στο φως η ύπαρξη κάποιων θεμελιωδών 
προβλημάτων που συνεπάγεται η λει-
τουργία των σχολείων εξειδίκευσης και 
με τα οποία η κυβέρνηση μέχρι τώρα α-
πέφυγε να καταπιαστεί. 

 
Σύστημα δύο ταχυτήτων 
 
Το 2001 εκφράζονταν ανησυχίες ότι η 

πρωτοβουλία των σχολείων εξειδίκευσης 
δημιουργούσε ένα σύστημα δύο τα-
χυτήτων στην εκπαίδευση που αντιτι-
θεται σε αυτά που προστάζει η κοι-
νωνική δικαιοσύνη και οι αρχές της 
δημόσιας εκπαίδευσης (Thornton 2001, 
Gorard & Taylor 2001, Henry και Hut-
chins 2001).  
Εκπρόσωποι από το χώρο της εκπαί-

δευσης, ορμώμενοι από το υποθετικό γε-
γονός ότι οι μαθητές των σχολείων εξει-
δίκευσης παρουσίαζαν καλύτερες από-
δόσεις, έθεταν το ερώτημα γιατί ένα 
μεγάλο ποσοστό παιδιών να στερούνται 
αυτά τα οφέλη1. 

                                                 
1 Η Margaret Tulloch της καμπάνιας για Πραγ-
ματική Εκπαίδευση έθεσε το ερώτημα γιατί 
εφόσον θεωρούμε τόσο μεγάλο το όφελος της 
εξειδίκευσης, την ίδια στιγμή «το στερούμαι εκ 
προθέσεως από τα μισά παιδιά της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης;» (BBC News, 2001). Το 
σύστημα της εξειδίκευσης κατηγορήθηκε από το 
National Association of Governors and Managers 
ως «διαιρετικό, επιλεκτικό και πρόθυμο να 
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«Απόδειξη» βελτίωσης  
 
Η έκθεση του Υπουργείου Εκπαίδευσης 
της Αγγλίας (2001) ανέφερε μία βελτί-
ωση στους βαθμούς των εξετάσεων κατά 
10% στα σχολεία εξειδίκευσης (σ.40). Οι 
Yeomans, Higham & Sharp (2000) βρή-
καν ότι πίσω από την αλματώδη 
βελτίωση στα σχολεία εξειδίκευσης 
«κρύβονταν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
σχολείων» (σ.2). Αν και στα οκτώ από τα 
δώδεκα σχολεία εξειδίκευσης που 
εξετάστηκαν, το ποσοστό των μαθητών 
που πέτυχαν καλύτερους βαθμούς είχε 
αυξηθεί, στα υπόλοιπα τέσσερα, το 
αντίστοιχο ποσοστό είχε μειωθεί. Ως 
αντίδραση σε αυτήν την αμφιβολία για 
τα σχολεία εξειδίκευσης, ο καθηγητής 
Jesson, με την υποστήριξη του 
Technology Colleges Trust, δημοσίευσε 
το 2002 το βιβλίο του «Προστιθέμενη Αξία 
και τα Οφέλη της Εξειδίκευσης». Αυτό 
χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση ως 
κατηγορηματική απόδειξη της επιτυχίας 
του προγράμματος των σχολείων 
εξειδίκευσης, αλλά δέχθηκε πολλές 
κριτικές (βλέπε Schagen & Goldstein, 
2002, Gorard & Taylor, 2001) που 
αμφισβητούσαν την αξιοπι-στία των 
μεθόδων υπολογισμού του Jesson. 
 
Στοχευμένη επιλογή μαθητών  
 
Σε ορισμένα σχολεία εξειδίκευσης ση-
μειώθηκαν αξιοσημείωτες βελτιώσεις 
στα αποτελέσματα, αλλά υπάρχει μια 
σειρά από τρόπους κάτω από τους ο-
ποίους μπορεί να συνέβη αυτό. Η Price 
Waterhouse Coopers (2001) βρήκε ότι η 
απλή πράξη της επένδυσης κεφαλαίου 
σε μία σχολική μονάδα μπορεί μερικές 
φορές να οδηγήσει σε μία βελτίωση στα 
αποτελέσματα μέσω της αντίστοιχης 
βελτίωσης στο ηθικό (Gorard & Taylor, 
2001). Ύστερα, η επιπρόσθετη χρηματο-
δότηση που λαμβάνει το σχολείο θα το 

                                                                    
αυξήσει το χάσμα μεταξύ των προνομιούχων και 
μη προνομιούχων περιοχών»  (Thornton, 2001). 

καταστήσει ως μια περισσότερο 
ελκυστική επιλογή για δυνητικούς 
μαθητές. Οι West, Noden, Kleinman & 
White-head (2000) βρήκαν το λόγο των 
αιτήσεων προς τα σχολεία που 
μελέτησαν να αυξάνεται από 1 σε 1,74, 
ύστερα από δύο χρόνια λειτουργίας 
κάτω από καθεστώς εξειδίκευσης. 
Βεβαίως, όσο βελτιώνονται οι μαθητές, 
τόσο βελτιώνονται και τα απο-
τελέσματα. Η επιλογή, επομένως, των 
νέων μαθητών θα συνεχιστεί με με-
γαλύτερη προτίμηση προς τους αρι-
στούχους μαθητές. Χρόνο με το χρόνο το 
γεγονός αυτό θα δημιουργήσει μια τε-
ράστια διαφορά στο δυναμικό των μα-
θητών του σχολείου και επομένως και 
στα αποτελέσματά τους στις εξετάσεις. 
Οι Gorard & Taylor (2001) θεώρησαν το 
γεγονός αυτό ως μια ανακατανομή των 
μαθητών, «χωρίς να παρατηρείται πουθενά 
βελτίωση στα εκπαιδευτικά κριτήρια» (σ. 
396). Το φαινόμενο αυτό διερευνήθηκε 
επίσης, από τους Schagen, Davies, Rudd 
& Schagen (2002) και βρήκαν ότι σε 
περιοχές που λειτουργούσαν σχολεία 
εξειδίκευσης, τα υπόλοιπα σχολεία πα-
ρουσίαζαν επιδόσεις «λίγο κάτω από τη 
νόρμα της GCSE» (σ. 25). 

 
Ανισότητα 

 
Ο καθηγητής Tomlinson από το πανε-

πιστήμιο Leeds Metropolitan σχολίασε 
ότι «χάνουμε ένα μέρος της υπόληψής μας... 
Σιγά σιγά η διαφοροποίηση που κτίζεται στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος δια-
βρώνει την αρχή της ισότητας» (Revell, 
2001, σ.3). Η Αρμόδια Επιτροπή για τη 
Δημόσια Εκπαίδευση εξέφρασε τη γνώ-
μη ότι εάν αυτή η ανάπτυξη των σχο-
λείων εξειδίκευσης είχε ως στόχο τη βελ-
λτίωση των σχολείων, τότε η επικέντρω-
ση θα έπρεπε να γίνει στα σχολεία που 
υστερούν και όχι σε αυτά που ήδη τα 
πηγαίνουν καλά (2003, σ. 41). Με ποια 
λογική προωθείται η χρηματοδότηση 
στα σχολεία που την χρειάζονται λιγό-
τερο; Ο Revell (2001) υποστηρίζει με 
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κυνισμό ότι η κυβέρνηση «επιχορηγεί μό-
νο τα σχολεία εκείνα που μπορούν να εγγυ-
ηθούν την άνοδο του επιπέδου των αποτε-
λεσμάτων» (σ. 4). Ως απάντηση στους ι-
σχυρισμούς περί ανισότητας η κυ-
βέρνηση τόνισε το γεγονός ότι τα 
σχολεία εξειδίκευσης θα πρέπει να 
συνεργαστούν με τα υπόλοιπα σχολεία 
με σκοπό να μοιραστούν την 
τεχνογνωσία και τις δυνατότητές τους. 
Η έρευνα, όμως, έδειξε ότι μια τέτοια 
πρακτική είναι δύσκολη στην πραγ-
ματοποίησή της. Είναι πολύ πιο εύκολο 
για τα σχολεία εξειδίκευσης να 
δημιουργήσουν δεσμούς συνεργασίας 
με άλλα τέτοια σχολεία, με τα οποία δεν 
βρίσκονται σε ανταγωνισμό, παρά με μη 
εξειδικευμένα σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με τα οποία θα υπήρχαν 
«δυσκολίες στην ίδρυση ενός κοινού πλαισίου 
δράσης» (Aiston, Rudd & O’Donnell, 
2002, σ. 3). Παρομοίως, η ανάπτυξη συ-
νεργασίας με άλλα σχολεία εξειδίκευσης 
προτιμάται περισσότερο, καθότι τα 
συνεργαζόμενα σχολεία νιώθουν ότι έ-
χουν κάτι να συνεισφέρουν και όχι α-
πλά να αποτελέσουν τους αποδέκτες της 
«εύνοιας» των άλλων. 
Το σύστημα των σχολείων εξειδίκευ-

σης παρουσιάζει πολλές πτυχές που α-
παιτούν διερεύνηση. Υπάρχει, όμως, ένα 
ακόμα θέμα στο οποίο θα ήθελα να στα-
θώ πριν προχωρήσω στην αναφορά μου 
στα εξειδικευμένα αθλητικά κολέγια και 
το οποίο αφορά την διένεξη μεταξύ των 
τμημάτων στα σχολεία εξειδίκευσης. Στο 
εσωτερικό ενός σχολείου που έχει τεθεί 
κάτω από καθεστώς εξειδίκευσης θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν ζητήμα-
τα μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Οι 
Penney & Houlihan (2001) πραγματεύ-
τηκαν το θέμα της εσωτερικής αυτής 
διένεξης στην έρευνα τους, γεγονός με 
το οποίο καταπιάστηκα και εγώ στην 
μελέτη της περίπτωσης ενός εξειδικευ-
μένου αθλητικού κολεγίου1. Αν και η 
                                                 

                                                                   

1 Προκειμένου να ενταχθούν σε καθεστώς 
εξειδίκευσης πολλά σχολεία επιλέγουν να 

κυβέρνηση τόνισε το γεγονός ότι η εξει-
δίκευση στο πλαίσιο ενός σχολείου θα 
πρέπει να έχει ένα θετικό αντίκτυπο και 
στο γενικότερο ήθος του σχολείου, στην 
πραγματικότητα είναι εύκολο να δημι-
ουργηθεί ένα δυνατό αίσθημα αντιπα-
ράθεσης μεταξύ των διαφόρων τμημά-
των του ίδιου σχολείου, αναφορικά με 
τη χρηματοδότησή τους.  
Στο σχολείο που εξετάστηκε στην έ-

ρευνά μου, ένα ποσοστό της τάξης του 
87,5% της διεύθυνσης και του διδακτι-
κού προσωπικού φυσικής αγωγής ένιω-
σαν να ωφελούνται από το νέο καθεστώς 
εξειδίκευσης του σχολείου, τη στιγμή ό-
μως που μόνο ένα 17% των διευθυντών 
των τμημάτων και των υπολοίπων διδα-
σκόντων θεώρησαν ότι είχαν την ίδια ω-
φέλεια. Ένας δάσκαλος σχολίασε «το κα-
θεστώς της εξειδίκευσης αφορά το τμήμα του 
αθλητισμού, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του 
σχολείου έρχονται δεύτερα». Παρότι οι 
αναφορές της κυβέρνησης στο περιεχό-
μενο της εξειδίκευσης τονίζουν το γεγο-
νός ότι θα πρέπει να αλλάξει το γενικό-
τερο «ήθος» του σχολείου, διαπίστωσα 
προσωπικά σε πολύ μικρό ποσοστό την 
ύπαρξη κοινού οράματος. Μεταξύ του 
προσωπικού του σχολείου και των μαθη-
τών υπήρχε ένα ισχυρό αίσθημα ότι το 
νέο καθεστώς εξειδίκευσης αφορούσε 
μόνο την ειδικότητα του αθλητισμού και 
δεν είχε καμία επίδραση στα άλλα τμή-
ματα. Αυτό φάνηκε καθαρά σε μία συ-
γκεκριμένη συνομιλία με μια ομάδα 
διδακτικού προσωπικού από τμήματα 
εκτός της φυσικής αγωγής: 

 
H κοινώς παραδεκτή άποψη ενός εξ’ 

αυτών ήταν ότι το νέο καθεστώς εξειδίκευσης 

του σχολείου δεν αποτέλεσε καμία απολύτως 

διαφορά γι’αυτούς. Είπε επίσης ότι το σχο-

 
μετονομαστούν σε «κολέγια». Αυτό προκαλεί μια 
μικρή σύγχυση καθότι ο τίτλος «κολέγιο» χρησι-
μοποιείται παραδοσιακά μόνο στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 
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λείο έχει περιορισμένους χρηματικούς πόρους 

και αν διατεθούν όλοι σε μία περιοχή, τότε το 

υπόλοιπο σχολείο θα ζημιωθεί. Τέλος, θεώ-

ρησε ότι το σχολείο έχει χειροτερέψει. 

Τα Εξειδικευμένα Αθλητικά Κολέγια 
 
Διερευνώντας το χώρο των εξειδικευ-

μένων αθλητικών κολεγίων θα αναφε-
ρθώ σε ορισμένα προβλήματα που πα-
ρουσιάζονται εδώ, και τα οποία δεν συ-
ναντώνται σε άλλες ειδικότητες. Το 1997, 
η αιτιολογία που δόθηκε από το Αγγλι-
κό Υπουργείο Εκπαίδευσης για τη χρη-
ματοδότηση μιας «μη ακαδημαϊκής» ειδι-
κότητας, χωρίς ξεκάθαρη σύνδεση με τις 
επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, ήταν 
ότι: 

 
Τα αθλητικά κολέγια ανεβάζουν τον δείκτη 

της φυσικής αγωγής και του κοινωνικού αθ-
λητισμού και προωθούν τις αρετές του αθλη-
τισμού σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, 
βοηθώντας τους να επωφεληθούν από την 
αυτοεκτίμηση και τις ικανότητες διαπροσω-
πικών σχέσεων και επίλυσης προβλημάτων 
που καλλιεργεί ο αθλητισμός (DfEE, 1997, 
σ. 3). 

 
  Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη ικανο-

τήτων και η προσήλωση σε έναν στόχο, 
η προσαρμοστικότητα και η συνεργασία 
που αναπτύσσονται μέσα από τον ομα-
δικό αθλητισμό θα φιλτραριστούν έτσι 
ώστε να παράσχουν ένα θετικό 
εργασιακό ήθος σε όλο το σχολικό 
περιβάλλον. Ανακύπτουν, όμως, μερικά 
προβλήματα σε σχέση με αυτό. Μιλάμε 
για τις αρετές που καλλιεργεί ο 
αθλητισμός ξεχνώντας όμως ότι δεν 
επιλέγουν όλα τα παιδιά να α-
σχολούνται με τα αθλήματα. Κάποια 
από αυτά απλά δεν ενδιαφέρονται για 
τον αθλητισμό και άλλα ντρέπονται να 
ασχοληθούν λόγω της μειωμένης α-
πόδοσής τους. Θα ήταν εντελώς λανθα-
σμένο να θεωρήσουμε ότι μόνο τα ταλα-
ντούχα παιδιά μπορούν να συμμετέ-

χουν στον αθλητισμό, αλλά είναι σίγου-
ρα μια περιοχή όπου πετυχαίνουν μόνο 
αυτοί που διαθέτουν κάποιες έμφυτες 
ικανότητες και αυτά είναι συνήθως τα 
παιδιά που συναντάμε στις αθλητικές 
ομάδες. Ένα παιδί που δε διαθέτει τις 
απαιτούμενες σωματικές δυνατότητες δε 
θα γίνει ποτέ ένας κορυφαίος αθλητής, 
άσχετα από την καθοδήγηση και τον ε-
ξοπλισμό που θα έχει στη διάθεσή του. 
Υπάρχουν περιορισμοί για κάποια παι-
διά στο χώρο του αθλητισμού που δεν 
θα τους επιτρέψουν ποτέ να γίνουν «επι-
τυχημένοι» σ’ αυτόν»1. 
 
Μαζική Συμμετοχή ή Προσήλωση στην 
Αρίστευση; 
 
Η δήλωση της αποστολής για τα Αθλη-
τικά Κολέγια αναφέρει: 

 
Τα αθλητικά κολέγια θα αναπτύξουν επί-

πεδα επίδοσης στην φυσική αγωγή και στον 
αθλητισμό για όλους τους μαθητές τους, από 
όλα τα επίπεδα ικανοτήτων. Θα υπάρχουν 
επιμέρους πεδία για αρίστευση στη φυσική 
αγωγή και στον κοινωνικό αθλητισμό, δη-
μιουργώντας δεσμούς μεταξύ των σχολείων, 
των αθλητικών φορέων και της κοινωνίας, 
με κοινή χρήση πόρων και πρακτικών, βοη-
θώντας στο να παρέχεται μια δομή μέσω της 
οποίας οι νέοι θα μπορούν να προωθήσουν 
μια καριέρα στον αθλητισμό και στη φυσική 
αγωγή. Τα αθλητικά κολέγια θα αυξήσουν τη 
συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής αγωγής 
και αθλητισμού για άτομα κάτω ή άνω των 
16 ετών και θα αναπτύξουν τις βάσεις για την 
ανάδειξη ταλαντούχων αθλητών. (DfEE, 
2000, σ. 2). 

 
Η αποστολή τους επομένως έχει δύο 

κατευθύνσεις. Πρώτον, να αυξήσει τη 
συμμετοχή στη φυσική αγωγή και τα αθ-

                                                 
1 Υπάρχουν και διάφορες άλλες διδακτικές 
περιοχές όπου παρουσιάζεται το ίδιο αυτό 
φαινόμενο, όπως για παράδειγμα, κάποια παιδιά 
διαθέτουν μια έμφυτη ικανότητα για τη 
εκμάθηση ξένων γλωσσών, τη στιγμή που άλλα 
παιδιά δυσκολεύονται πολύ. 
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λήματα και δεύτερον να αναπτύξει τις 
προοπτικές για την ανάδειξη ταλα-
ντούχων αθλητών (DfEE 2000, σ.2). Για 
τον Βρετανό Υπουργό Αθλητισμού, η 
υλοποίηση της αποστολής αυτής στο πε-
ριβάλλον του σχολείου αποτελεί ένα δί-
λημμα. Θα πρέπει ο αθλητισμός να ση-
μαίνει διασκέδαση για όλους ή κάτι που 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά 
με επικέντρωση στους λίγους ταλαντού-
χους αθλητές; Η φυσική αγωγή και ο 
αθλητισμός στο πλαίσιο των αθλητικών 
ομάδων είναι δύο διαφορετικά πράγμα-
τα. Όλα τα παιδιά συμμετέχουν στη φυ-
σική αγωγή, αλλά ο αθλητισμός στις ο-
μάδες είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ο 
στόχος ενός εξειδικευμένου αθλητικού 
κολεγίου η βελτίωση της ποιότητας της 
φυσικής αγωγής που αφορά όλους, ή η 
προώθηση των ξεχωριστών αθλητικών 
επιδόσεων; Από τη μια πλευρά έχουμε 
την εκδοχή της ευχαρίστησης και της δια 
βίου ανάπτυξης υγιών συνηθειών στο 
πλαίσιο ενός αντίστοιχα υγιούς τρόπου 
ζωής. Από την άλλη πλευρά μιλάμε για 
σοβαρό ανταγωνισμό και την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων λίγων και ξεχωριστών 
αθλητών. Αυστηρές δίαιτες, σκληρή 
προπόνηση και τραυματισμοί. Ανάμεσα 
σε αυτά τα δύο υπάρχει μια καθαρή 
αντίθεση. 

 
Άλλοι Αθλητικοί Φορείς   

 
Το 2001 οι Penney & Houlihan ανα-

φέρθηκαν στη «διπλή ταυτότητα» του εξει-
δικευμένου αθλητικού κολεγίου που το 
καθιστά αντικείμενο επίδρασης τόσο α-
θλητικών, όσο και εκπαιδευτικών σχε-
δίων δράσης (σ. 1). Παρατήρησαν ότι 
είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόζονται 
διάφορες καινοτομίες ξεχωριστά, είτε 
στο περιεχόμενο της φυσικής αγωγής, 
είτε στον αγωνιστικό τομέα, καθότι τα 
αθλητικά κολέγια αντιμετωπίζονται στο 
σύνολό τους από τους εθνικούς κυβερ-
νητικούς φορείς και τις αθλητικές ενώ-
σεις. Για το Υπουργείο Πολιτισμού, 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλη-
τισμού, τα εξειδικευμένα αθλητικά 
κολέγια δεν αποτελούν μόνο μορφωτικά 
ιδρύματα, αλλά είναι εγκαταστασεις για 
την παραγωγή των μελλοντικών αθλη-
τών και αθλητριών της χώρας. Στο 
βιβλίο «Ένα αθλητικό μέλλον για όλους» τα 
εξειδικευμένα αθλητικά κολέγια αναφέ-
ρονταν συγκεκριμένα ανάμεσα στις νέες 
κορυφαίες αθλητικές υποδομές στη 
Μεγάλη Βρετανία (DCMS, 2000, σ.15; 
Penney & Houlihan, 2001). Είναι όμως 
πιθανό οι προσδοκίες ενός εξειδικευ-
μένου αθλητικού κολεγίου για την 
ανάδειξη ταλέντων στον αθλητισμό να 
ελαχιστοποιήσουν τη σημαντικότητα 
της γενικής συμμετοχής στα σπορ;  
Έχοντας, επομένως, αβέβαιες προσδο-

κίες, τα αθλητικά κολέγια θα πρέπει απ’ 
την πλευρά τους να θέσουν τις προτε-
ραιότητές τους στα σχέδια δράσης τους 
και να δημιουργήσουν το δικό τους 
«ήθος». Εάν το σχολείο επιλέξει ως κύ-
ρια προτεραιότητά του την προώθηση 
της αυξημένης συμμετοχής για όλους 
στις δραστηριότητες φυσικής αγωγής, θα 
μπορέσει να επανακάμψει εάν δεν πε-
τύχει τις επιθυμητές επιδόσεις στο πεδίο 
του αθλητισμού; Θα φανεί ότι απέτυχε 
εάν δεν παράγει επιτυχημένες ανταγω-
νιστικές ομάδες; Εάν επιλέξει να προω-
θήσει τις άριστες αθλητικές επιδόσεις, 
ποια επίδραση θα έχει το γεγονός αυτό 
στα παιδιά που δεν έχουν τις ανάλογες 
επιδόσεις στα αθλήματα και βρίσκονται 
μακριά από τα επίπεδα αυτά; Όπως όλοι 
γνωρίζουμε «για πολλά παιδιά στο σχολείο 
οι αθλητικές επιτυχίες είναι σπάνιες» (Ar-
nold, γίνεται αναφορά στους Penney & 
Evans, 1999, σ. 129). Αναρωτιέμαι λοι-
πόν, τι επίδραση θα έχει πάνω σε αυτά 
τα παιδιά που δεν επιλέγονται ποτέ για 
συμμετοχή σε ανταγωνιστικές ομάδες το 
γεγονός να μορφώνονται σε ένα σχολείο 
που έχει ως μοναδική προτεραιότητα 
την αθλητική επιτυχία. 
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Μελέτη Περίπτωσης 
 
Ερωτήματα σαν κι’ αυτά ήταν κεν-

τρικά στη μελέτη μου για την περί-
πτωση ενός εξειδικευμένου αθλητικού 
κολεγίου. Στη συγκεκριμένη αυτή περί-
πτωση οι φόβοι μου ήταν αβάσιμοι. Δεν 
διέκρινα ανταγωνιστική πίεση και ως 
προτεραιότητα του σχολείου παρουσια-
ζόταν η εκπλήρωση των κοινωνικών 
υποχρεώσεών του. Η φυσική αγωγή και 
οι καθημερινές δραστηριότητες στο σχο-
λείο παρέμειναν ίδιες. Τα μαθήματα φυ-
σικής αγωγής ακολούθησαν την ίδια δο-
μή που είχαν πάντα, οι επιπρόσθετες 
δραστηριότητες απλά αυξήθηκαν σε α-
ριθμό. Το νέο καθεστώς εξειδίκευσης δεν 
επηρέασε το χαρακτήρα του τμήματος 
φυσικής αγωγής και αθλητισμού, επειδή 
οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν εξωτε-
ρικά του σχολείου. Κάτω από το βάρος 
των πολυάριθμων απαιτήσεων, οι υπεύ-
θυνοι του εξειδικευμένου αθλητικού κο-
λεγίου έπρεπε αναπόφευκτα να θέσουν 
προτεραιότητες. Τη στιγμή που οικο-
δομούνταν σχέσεις συνεργασίας με πιο 
δυναμικά σχολεία και προωθούνταν οι 
πιο χαρισματικοί και ταλαντούχοι α-
θλητές, η καθημερινή φυσική αγωγή 
στην οποία συμμετείχαν όλοι οι μαθητές 
του σχολείου παρέμεινε χωρίς καμία 
αλλα-γή. Παραθέτω στη συνέχεια τις 
σημει-ώσεις μου από μια συνομιλία με 
μια δασκάλα φυσικής αγωγής στο 
σχολείο: 

 
Η κυρία Grey από το τμήμα φυσικής 

αγωγής με συνάντησε στο γραφείο του προ-
σωπικού και είχε μαζί μου μια σύντομη συνο-
μιλία στην οποία μου εξέφρασε το γενικό 
«παράπονο» που είχε αυτή και δυο ακόμα μέ-
λη της ομάδας της. Συζητούσαν το θέμα της 
πιθανής αναμόρφωσης του σχολείου και όλοι 
θεώρησαν ότι δεν θα συνέβαινε το πράγμα 
αυτό. Αισθάνονταν ότι δεν υπήρχε τίποτα 
ξεχωριστό στο σχολείο που να δικαιολογούσε 
το ότι λειτουργούσαν ως σχολείο εξειδίκευ-
σης. Αναγνώριζαν ότι πράγματι ο Διευθυ-
ντής του τμήματος φυσικής αγωγής είχε 

προσφορά προς την κοινωνία, αλλά τίποτα 
δεν διαφοροποιούσε το τμήμα τους από τα αν-
τίστοιχα τμήματα φυσικής αγωγής των υπο-
λοίπων σχολείων.     

 
Συνεντεύξεις Μαθητών  
 
Πήρα συνεντεύξεις από ένα ποικίλο 

δείγμα μαθητών (αριθμός μαθητών 
n=23) και όταν ερωτήθηκαν σχετικά με 
τον τύπο του σχολείου τους, μόνο το 
30% έκανε κάποια αναφορά στο κάθε-
στώς του εξειδικευμένου αθλητικού κο-
λεγίου. Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με 
την επίδραση που είχε η παρουσία του 
αθλητικού αυτού περιβάλλοντος στο 
σχολείο τους, το 65% θεώρησε ότι δεν εί-
χε καμία απολύτως επίδραση και καμία 
διαφορά με όλα τα άλλα σχολεία. Αν 
και δύο μαθητές που συμμετέχουν σε α-
θλητικές δραστηριότητες μεταξύ σχολι-
κών μονάδων θεώρησαν ότι ο τίτλος του 
σχολείου τους έκανε να νιώθουν περισ-
σότερο «ξεχωριστοί», άλλοι μαθητές ήταν 
πιο κυνικοί. Ένα εννιάχρονο αγόρι είπε:  

 
Σκέφτηκα ότι θα πάω στο σχολείο αυτό και 

θα γίνω πολύ καλός στον αθλητισμό, αλλά 
στην πραγματικότητα δε διαφέρει σε τίποτα 
από τα άλλα σχολεία. 

 
Για τους μαθητές που θεώρησαν ότι το 

νέο αυτό περιβάλλον διαφοροποίησε το 
σχολείο, η διαφορά εντοπίστηκε μόνο 
στο τμήμα του αθλητισμού με καινού-
ριες αθλητικές δραστηριότητες και και-
νούριους δασκάλους φυσικής αγωγής. 
Όταν ρωτήσαμε εάν επηρεάστηκε ολό-
κληρο το σχολείο, ένα εννιάχρονο κορί-
τσι μας απάντησε «Όχι, δεν έγινε κάτι 
τέτοιο.....επειδή το τμήμα του αθλητισμού 
βρίσκεται σε ένα ξεχωριστό κτίριο». Ένα 
εντεκάχρονο αγόρι είπε «Παρατήρησα ότι 
γίνεται πολύ περισσότερη δουλειά στο τμήμα 
φυσικής αγωγής, επειδή έχουν όλο το νέο 
εξοπλισμό, και δεν γίνεται πολύ δουλειά στα 
άλλα τμήματα, καθότι έχουν επικεντρωθεί 
περισσότερο στον αθλητικό τομέα». Δύο δε-
κατριάχρονα αγόρια θεώρησαν ότι το 
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νέο καθεστώς του σχολείου δεν τους επη-
ρέασε καθόλου γιατί δεν τους ενδιέφερε 
πολύ ο αθλητισμός. Ο κυνισμός που εκ-
φράστηκε από ένα μέρος του διδακτικού 
προσωπικού φάνηκε επίσης και σ’ αυ-
τούς τους μαθητές, στους οποίους θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι κακοφάνηκε 
το γεγονός ότι ο αθλητικός τομέας πα-
ρουσιαζόταν υπερεκτιμημένος σε σχέση 
με άλλες διδακτικές περιοχές. 
Επιστρέφουμε επομένως στο δίλημμα 

εάν θα πρέπει να προωθήσουμε από-
κλειστικά τα ξεχωριστά ταλέντα και εάν 
είναι σωστό να επικεντρωθούμε στον έ-
ναν μαθητή και όχι σε όλους τους άλ-
λους. Όταν ρώτησα τους μαθητές εάν πί-
στευαν ότι το νέο καθεστώς του εξειδι-
κευμένου αθλητικού κολεγίου ήταν 
καλό για όλους τους μαθητές, συμπερι-
λαμβανομένου και αυτών που δεν ασχο-
λούνταν πολύ με τον αθλητισμό, παρα-
δέχθηκαν στο σύνολό τους ότι είναι πο-
λύ δύσκολο να κάνουμε μια τέτοια θεώ-
ρηση. Ένα εννιάχρονο αγόρι, όμως (που 
ήταν επίσης ένας εξαιρετικά ταλαντού-
χος ποδοσφαιριστής που είχε ήδη εξα-
σφαλίσει ένα επαγγελματικό συμβόλαιο 
με μια ομάδα) είπε χαρακτηριστικά:  

 
Δεν ξέρω εάν είναι..... Έτσι κι αλλιώς δε 

διαφοροποιεί και πολύ το σχολείο μου. Θέλω 
να πω, στο σχολείο υπάρχει π.χ. και τμήμα 
δραματικής τέχνης, αλλά το σχολείο τιτλοφο-
ρείται ως «Αθλητικό κολέγιο», πράγμα για το 
οποίο μερικοί μαθητές θα στρέφονταν σε 
άλλο σχολείο.... 

 
Παρά το ότι ο ίδιος είναι αθλητής, αν-

τιμετώπισε τον περιορισμό της εξειδί-
κευσης ως αρνητικό γεγονός. 

 
 

 
Ερωτηματολόγια 
 
Αν και το καθεστώς εξειδίκευσης δεν 

είχε φανερή επίδραση, θα μπορούσαμε 
όμως να πούμε ότι επηρέασε τα επίπεδα 
της αθλητικής δραστηριότητας και τη 
γενικότερη υγεία των μαθητών του σχο-
λείου; Προφανώς όχι. Συνέταξα ερω-
τηματολόγια για ολόκληρη  τη νέα  τάξη  
του Ένατου Έτους (Ε9) (Ηλικίες 13-14, 
αριθμός μαθητών n=240) στο ξεκίνημα 
του τρίτου χρόνου εφαρμογής του κάθε-
στώτος εξειδίκευσης στο σχολείο.  
Το ερωτηματολόγιο αναζητούσε εν-

δείξεις για την ευχαρίστηση των μαθη-
τών μέσα από τη φυσική αγωγή και την 
εθελοντική συμμετοχή τους σε αυτήν, ό-
πως επίσης το βαθμό στον οποίο νιώ-
θουν υγιείς και γυμνασμένοι, την πλη-
ροφόρηση που έχουν από το σχολείο 
τους για την υγεία και την υγιεινή ζωή 
κτλ. Στη συνέχεια επανεξέτασα αυτούς 
τους ίδιους μαθητές ένα χρόνο αργότερα 
(Δέκατο Έτος, Ε10) για να δω την επί-
δραση που είχε στη δραστηριοποίηση 
και στις απόψεις τους ένας χρόνος φοί-
τησης στο εξειδικευμένο αθλητικό κολέ-
γιο. Τα αποτελέσματα σε ένα δείγμα 
μαθητών συγκρίθηκαν με αυτά του συ-
νόλου της ομάδας (Σ), αλλά και με αυτά 
της ίδιας ομάδας από το Ένατο Έτος. 
Στο σύνολό τους τα αποτελέσματα φανέ-
ρωσαν ότι μετά από ένα χρόνο, οι μαθη-
τές παρουσίαζαν μια αυξημένη αρνητι-
κή στάση απέναντι στα θέματα της 
υγείας και του υγιεινού τρόπου ζωής, 
καθώς και έναν αυξημένο κυνισμό.  
Εάν παρατηρήσουμε το δείγμα των 

αγοριών, που ήταν πολύ αντιπροσωπευ-
τικό  ολόκληρης  της  ομάδας  για το συ- 
 

Πόσο απολαμβάνετε τις δραστηριότητες της φυσικής αγωγής; 
 Σπίτι   Σχολείο   
ΑΓΟΡΙΑ Ε9 Όλα Ε9 Δείγμα Ε10 Δείγμα Ε9 Όλα Ε9 Δείγμα Ε10 Δείγμα 
Καθόλου 2% 0% 5% 2% 0% 5% 
Λίγο 8% 7% 12% 22% 17% 17% 
Αρκετά 27% 37% 33% 29% 29% 33% 
Πολύ 63% 56% 50% 47% 54% 45% 

Πίνακας 1. Απόλυτη φυσική αγωγή 
αγοριών 
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γκεκριμένο έτος, παρατηρούμε μια πτω-
τική τάση της ευχαρίστησης των μαθη-
τών από τις δραστηριότητες της φυσικής 
αγωγής (Πίνακας 1). Αν και υπάρχει 
μια εξαίρεση στα αποτελέσ-ματα, όπου 
δείχνει τον αριθμό των αγοριών που 
δήλωσαν ότι απο-λαμβάνουν «αρκετά» 
τη φυσική αγωγή να αυξάνεται κατά 
4%,  παρόλα αυτά πιο σημαντική είναι η 
αύξηση κατά 5% γι’ αυτούς που 
υποστηρίζουν ότι δεν απολαμβάνουν 
«καθόλου» τη φυσική αγωγή, καθώς και 
μια πτώση κατά 9% αυτών που 
υποστηρίζουν ότι την απολαμβάνουν 
«πολύ». 
 
Πίνακας 2. Απόλυτη φυσική αγωγή 
κοριτσιών 

 
Οι αλλαγές αυτές είναι ανησυχητικές 

εάν παρατηρήσουμε τα αποτελέσματα 
των κοριτσιών (Πίνακας 2).  
Τα κορίτσια εδώ παρουσιάστηκαν 

τρεις φορές περισσότερο πρόθυμα στο 
να πουν ότι δεν απολαμβάνουν «καθό-
λου» τη φυσική αγωγή στο σχολείο μετά 
από έναν χρόνο στο εξειδικευμένο αθλη-
τικό κολέγιο. Και είναι επίσης τέσσερις 
φορές λιγότερο πρόθυμα στο να υπο-
στηρίξουν ότι την απολαμβάνουν «πο-
λύ». Η αυξημένη αυτή αρνητική στάση 
αντικατοπτρίζεται και σε άλλες απαντή-
σεις.  
Μετά από ένα χρόνο στο αθλητικό 

κολέγιο τα αγόρια ήταν πρόθυμα σχε- 
 

δόν σε διπλάσιο βαθμό και τα κορίτσια 
σχεδόν σε τριπλάσιο στο να υποστηρί-
ξουν ότι ο γυμναστής τους δεν απολά-
μβανε «καθόλου» τις δραστηριότητες 
της φυσικής αγωγής.  
 

Πίνακας 3. Γυμναστής Κοριτσιών 
   

 
Πίνακας 4. Γυμναστής Αγοριών 

 

 
 
Πινακας 5. Επιπρόσθετες δραστηριότες   
Αγοριών 

 
Μια μικρή αύξηση παρατηρείται στον 

αριθμό των αγοριών που δεν συμμε-
τέχουν σε κάποια επιπρόσθετη δραστη-
ριότητα, μετά από ένα χρόνο στο σχο-
λείο. Αν και υπάρχει μια πτώση στον 
αριθμό των μαθητών που συμμετέχουν 
σε «μία» ή σε «τρεις ή περισσότερες» 
δραστηριότητες, αυτό αντισταθμίζεται 
από την σημαντική αύξηση στον αριθμό 
των μαθητών που συμμετέχουν σε «δύο» 
επιπρόσθετες δραστηριότητες.  

 

Πόσο απολαμβάνετε τις δραστηριότητες της φυσικής αγωγής; 

 Σπίτι   Σχολείο   

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ε9 Όλα Ε9 Δείγμα Ε10 Δείγμα Ε9 Όλα Ε9 Δείγμα Ε10 Δείγμα 
Καθόλου 3% 3% 21% 4% 7% 24% 
Λίγο 31% 28% 24% 35% 31% 38% 
Αρκετά 41% 41% 48% 39% 45% 34% 
Πολύ 25% 28% 7% 22% 17% 4% 

Πόσο απολαμβάνει ο γυμναστής σας τις 
δραστη-ριότητες της φυσικής αγωγής; 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ε9 Όλα Ε9 

Δείγμα 
Ε10 
Δείγμα 

Καθόλου 8% 11% 32% 
Λίγο 52% 41% 39% 
Πολύ 40% 48% 29% 

Σε πόσες επιπρόσθετες δραστηριότητες 
συμμετέχετε; 
 ΑΓΟΡΙΑ Ε9 

Όλα 
Ε9 
Δείγμα 

Ε10  
Δείγμα 

0 49% 41% 44% 
1 27% 32% 24% 
2 13% 10% 27% 

3 + 11% 17% 5% 

Πόσο απολαμβάνει ο γυμναστής σας τις  
δραστηριότητες της φυσικής αγωγής; 
ΑΓΟΡΙΑ Ε9 Όλα Ε9 

Δείγμα 
E10  
Δείγμα 

Καθόλου 19% 11% 21% 
Λίγο 40% 47% 47% 
Πολύ 41% 42% 32% 
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Πιο ανησυχητικά είναι τα αποτελέ-
σματα των κοριτσιών (Πίνακας 6). Εδώ 
παρατηρούμε μια μεγάλη πτώση στη 
συμμετοχή παντού, με ένα 45% του δείγ-
ματος των κοριτσιών να μην παρα-
κολουθεί καμία επιπρόσθετη δρασ-
τηριότητα κατά το Δέκατο Έτος (Ε10). 

 
Πίνακας 6. Επιπρόσθετες  
δραστηριότητες Κοριτσιών 

 
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η αύ-

ξηση της αρνητικής στάσης αντανακλά 
απλά μια γενική απογοήτευση σε σχέση 
με τις προσδοκίες τους από το νέο 
σχολείο στο σύνολό του και δεν θα 
πρέπει να αγνοούμε τη σημαντικότητα 
αυτού του γεγονότος. Ήταν πολύ πιο 
δύσκολο να αποσπάσουμε τη γνώμη 
από τους μαθητές στο Δέκατο Έτος από 
ότι όταν ήταν στο Ένατο. Την ίδια 
στιγμή όμως όταν οι μαθητές ήταν στο 
Δέκατο Έτος ήταν περισσότερο πρό-
θυμοι στο να πουν ότι είναι ευχαριστη-
μένοι με τη φοίτησή τους στο σχολείο. 
(Πίνακας 7 & 8) 

 
 
Πινακας 7. Ευχαρίστηση από το σχολείο-
κορίτσια 
 

 
 

 
Πίνακας 8. Ευχαρίστηση από το σχολείο-
αγόρια 

 
Στα κορίτσια αν και υπάρχει μια αύ-

ξηση 8% σ’ αυτά που υποστηρίζουν ότι 
δεν είναι «καθόλου» ευχαριστημένα από  
το σχολείο, υπάρχει επίσης μια συνδυα-
σμένη αύξηση 13% σ’ αυτά που είναι 
«ευχαριστημένα» ή «πολύ ευχαριστημέ-
να» από το σχολείο. 
Στα αγόρια η διαφορά ήταν μικρή 

καθότι υπάρχει μια αύξηση 3% σ’ αυ-
τούς που δεν είναι ευχαριστημένοι «κα-
θόλου» από το σχολείο, αλλά υπάρχει 
και   μια  συνδυασμένη αύξηση   του  5%  
σ’ αυτούς που είναι «ευχαριστημένοι» ή 
«πολύ ευχαριστημένοι» από το σχολείο. 

  Επομένως, ο αυξημένος κυνισμός 
απέναντι στις δραστηριότητες της φυ-
σικής αγωγής δεν φαίνεται να αντι-
κατοπτρίζει έναν γενικότερο αυξημένο 
κυνισμό απέναντι στο σχολείο.  
Επομένως, εάν σύσσωμοι μαθητές και 

προσωπικό θεωρούν ότι το εξειδικευμε-
νο αθλητικό καθεστώς του σχολείου δεν 
έχει πραγματική επίδραση στο συνολι-
κό «αίσθημα» (ή ήθος) του σχολείου και 
εάν οι μαθητές δεν επωφελούνται από 
μια περισσότερο θετική άποψη για την 
υγεία και τον υγιεινό τρόπο ζωής, τότε τί 
είναι αυτό που δικαιώνει τον υποτι-
θέμενο «εξειδικευμένο» χαρακτήρα του 
σχολείου; Ακόμα και αν οι επιδόσεις 
στις εξετάσεις βελτιώθηκαν, είναι εντε-
λώς αβέβαιο ότι οι επιδόσεις αυτές έ-
χουν κάποια σχέση με την «αυτοεκτίμη-
ση, τις ικανότητες διαπροσωπικών σχέ-
σεων  και  επίλυσης προβλημάτων»  που  

 

Πόσο ευχαριστημένοι είστε από το σχολείο; 

ΑΓΟΡΙΑ Ε9 
Όλα 

Ε9 
Δείγμα 

Ε10 
Δείγμα 

Καθόλου 16% 17% 20% 
Μέτρια 71% 63% 55% 
Ευχαριστημένος 12% 20% 23% 
Πολύ 
ευχαριστημένος  

1% 0% 2% 

Σε πόσες επιπρόσθετες δραστηριότητες 
συμμετέχετε; 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ε9 

Όλα 
Ε9 
Δείγμα 

Ε10 
Δείγμα 

0 42% 31% 45% 
1 30% 31% 31% 
2 18% 21% 10% 

3 + 10% 17% 14% 

Πόσο ευχαριστημένοι είστε από το σχολείο;  

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ε9 
Όλα 

Ε9 
Δείγμα 

Ε10 
Δείγμα 

Καθόλου 8% 10% 18% 
Μέτρια 71% 69% 48% 
Ευχαριστημένη 17% 17% 24% 
Πολύ 
ευχαριστημένη 4% 4% 10% 
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σύμφωνα με την Κυβέρνηση προωθεί ο 
αθλητισμός. Θα ήταν πιο πιθανό οι επι-
δόσεις να επηρεάζονται από τη χρημα-
τοδότηση προς το σχολείο, πράγμα που 
έχει ως αποτέλεσμα περισσότερο προσω-
πικό και καλύτερες υποδομές. 

 
Συμπεράσματα 
 
Το άρθρο αυτό εγείρει πολλά ζητή-

ματα και δεν δίνει λύσεις. Υπάρχει το 
ζήτημα της ιδιομορφίας της λειτουργίας 
των εξειδικευμένων σχολείων που αντι-
τίθεται στις αρχές της κοινωνικής 
δικαιοσύνης με το να προσφέρεται 
επιπλέον χρηματοδότηση σ’ αυτά τα 
σχολεία που έχουν συγκριτικά καλές 
επιδόσεις, παρά σε αυτά που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Και 
τέλος, υπάρχει η εικόνα της σημερινής 
πραγματικότητας, όπου το καθεστώς 
εξειδίκευσης φαίνεται να έχει πολύ 
μικρή θετική επίδραση στο περιβάλλον 
του σχολείου. Κι’ αυτό με τη σειρά του 
θέτει σε αμφιβολία τις αρχές για τη 
χρηματοδότηση των εξειδικευμένων 
σχολείων. 
Εάν το καθεστώς εξειδίκευσης απλά 

παρέχει στο σχολείο περισσότερα χρή-
ματα για επιπρόσθετο προσωπικό και 
υποδομές και δεν έχει καμία αληθινή 
επίδραση στο ενδιαφέρον και την δρα-
στηριοποίηση των μαθητών στην επιλε-
γμένη ειδικότητα, καθώς και καμία επί-
δραση στο συνολικό «ήθος» του σχο-
λείου, τότε τί εξυπηρετεί η εφαρμογή 
του; Γιατί να μην παρέχουμε σε όλα τα 
σχολεία την χρηματοδότηση που χρειά-
ζονται; Εάν η κυβέρνηση, όπως υποστη-
ρίζει, πιστεύει ότι «κάθε παιδί αξίζει το 
ίδιο» (DfES, 2002b, σ. 1), τότε η δήλωση 
αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται 
στην χρηματοδότηση προς τα σχολεία. 
Εάν όλα τα παιδιά αξίζουν το ίδιο, θα 
πρέπει να τους προσφέρεται η ευκαιρία 
για ισότιμη εκπαίδευση με ίσες ευκαιρίες 
για πρόσβαση σε διδακτική υποστήριξη, 
υποδομές και εμπειρίες. 
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ΤΤαα  ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  ττοουυ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ::    
ΜΜίίαα  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  
  

 
 

 

α τελευταία χρόνια, η 
μελέτη των αθλητικών γε-
γονότων και της αγοράς των 

αθλητικών προϊόντων έχει εντα-
τικοποιηθεί από όλες τις ενδιαφερό-
μενες επιστήμες. Η οικονομική επισ-
τήμη δεν έχει μείνει πίσω σε συνει-
σφορά. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζε-
ται ο γνωστός καθηγητής του πανεπι-
στημίου Imperial College του Λον-
δίνου κ. Σιμάνσκι σε πρόσφατη αρ-
θρογραφία του σε ειδικό αφιέρωμα 
επιστημονικού περιοδικού (Stefan 
Szymanski “The Assessment: The Eco-
nomics of Sport”, Oxford Review of 
Economic Policy, Volume 19, No 4, 
2003, pp. 467-477).  
Πολλοί λόγοι καθιστούν τον α-

θλητισμό ενδιαφέρον πεδίο μελέτης 
για τους οικονομολόγους: όπως (α) η 
αυξανόμενη οικονομική σπουδαιό-
τητα των αθλημάτων, (β) η ανάγκη 
οικονομικής ανάλυσης των διαφόρων 
κανονισμών που διέπουν τη λειτουρ-
γία ενός αθλήματος, (γ) η αυξανόμενη 
ανάγκη διδασκαλίας του αντικει-
μένου των οικονομικών και της 
διοίκησης του αθλητισμού σε προπτυ-
χιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και 
(δ) η δυνατότητα που παρέχει ο 
αθλητισμός ως μία διαδικασία δη-
μιουργίας στατιστικών δεδομένων με 
τα οποία διάφορες οικονομικές θεω-
ρίες, όπως των κινήτρων και της 
αγοράς εργασίας, μπορούν να 
ελεγχθούν. 

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο, το 
αθλητικό προϊόν έχει τις δικές του 
ιδιαιτερότητες που σε μεγάλο βαθμό 
εξηγούν γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη 
οικονομική αξία σε σχέση με άλλες 
αγορές, π.χ. κινηματογράφος. Το 
αθλητικό προϊόν, π.χ. ένας αγώνας 
ποδοσφαίρου, έχει πολύ μικρή αξία 
μεταπώλησης και αυτό διότι το 
ενδιαφέρον ενός αγώνα χάνεται όταν 
γνωρίζουμε το αποτέλεσμα. 
Ο Καθηγητής Σιμάνσκι επιχειρεί 

μία αξιολόγηση της οικονομικής 
ανάλυσης του αθλητισμού επικεντρώ-
νοντας το ενδιαφέρον του σε τέσσερα 
πεδία: (α) τη θεωρία του διαγωνισμού, 
(β) τη ζήτηση για ανταγωνιστική 
αθλητική ισορροπία, (γ) την αθλητική 
αγορά εργασίας και (δ) τις οργανω-
τικές δομές και λειτουργίες του 
αθλητισμού. 
Τα αθλητικά γεγονότα μπορούν να 

θεωρηθούν ότι αποτελούν αντικείμενο 
της θεωρίας του διαγωνισμού διότι 
αναλύει τις επιδράσεις των βραβείων 
τα οποία δίνονται σύμφωνα με τη 
σχετική επίδοση και όχι από τη 
συνολική απόδοση ή παραγωγή. Για 
παράδειγμα η πρώτη ομάδα παίρνει 
το πρωτάθλημα ανεξάρτητα πόσες 
νίκες ή πόσους βαθμούς συγκέντρωσε. 
Αρκεί που συγκέντρωσε τους περισ-
σότερους. Αν και αυτό είναι αυτό-
νόητο, εντούτοις το βραβείο του χρυ-
σού παπουτσιού που δίνεται στον 
ευρωπαίο παίκτη που έβαλε τα πιο 

  ΤΤ

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΣΣκκέέψψηη  
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πολλά γκολ στο εθνικό του πρωτά-
θλημα βασίζεται στη σχετική από-
δοση, αλλά εδώ ίσως να έχει μεγα-
λύτερη αξία η συνολική παραγωγή 
του παίκτη σε σχέση με τη δυσκολία 
του πρωταθλήματος που αγωνίζεται.  
Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για 

αθλήματα, αυτή αποτελείται από τρία 
στοιχεία: 

 
• Ζήτηση για την ποιότητα του αντα-
γωνισμού. 

• Ζήτηση για την αβεβαιότητα του απo-
τελέσματος. 

• Ζήτηση για την επιτυχία συγκεκρι-
μένων ομάδων ή αθλητών. 
 
Η διάκριση μεταξύ ομάδων και α-

θλητών είναι πολύ σημαντική για τη 
ζήτηση. Σε αθλήματα, όπως το τένις, οι 
θεατές ενδιαφέρονται κυρίως για το ά-
θλημα και δευτερευόντως για τον αθλη-
τή. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περί-
πτωση ο αθλητής να αγωνίζεται με τα 
χρώματα ενός εθνικού συγκροτήμα-
τος, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες.  
Αυτή η αφοσίωση των φιλάθλων για 

έναν αθλητή ωχριά μπροστά στην αφο-
σίωση φιλάθλων για ομάδες επαγγελ-
ματικών αθλημάτων όπως το ποδό-
σφαιρο, όπου πλέον οι φίλαθλοι διαφο-
ροποιούνται και ονομάζονται οπαδοί. 
Οι οπαδοί δε ζητούν ποιοτικό άθλημα, 
αλλά νίκη της ομάδας τους. Ένας αγώ-
νας ποδοσφαίρου που μπορεί να ήταν 
εξαιρετικά ποιοτικός και αβέβαιος ως 
προς το αποτέλεσμα του μέχρι το τελευ-
ταίο λεπτό μπορεί να μην ικανοποιή-
σει τον οπαδό, αν δεν κατέληξε στο επι-
θυμητό για την ομάδα του απoτέλεσμα. 
Αυτή η ιδιομορφία της ζήτησης των 

ομαδικών αθλημάτων δεν μειώνει τη 
σημασία της ανταγωνιστικής αθλητικής 
ισορροπίας. Ιδίως στις ΗΠΑ, θεωρείται 
ότι η μακροχρόνια οικονομική επι-
βίωση και ανάπτυξη ενός ομαδικού α-
θλήματος εξασφαλίζεται, αν οι ομάδες 
που πρωτεύουν δεν είναι πάντοτε οι 
ίδιες. Τα πρωταθλήματα σχεδιάζονται 

με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε παίκτες και 
άλλοι πόροι να διανέμονται έτσι που 
να ενισχύονται οι αδύνατες ομάδες. 
Στα πιο πολλά αθλήματα η αγορά 

εργασίας είναι σχετικά ελεγχόμενη. Για 
παράδειγμα, στο μπέιζμπολ ένας παί-
κτης δεν μπορεί να μετακινηθεί σε μία 
άλλη ομάδα, αν η ομάδα του δεν συ-
ναινέσει, η λεγόμενη ρήτρα επιφύ-
λαξης. Κάτι ανάλογο ίσχυε και μέχρι 
πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαι-
ρο. Αν και η διατήρηση των καλών 
παικτών έχει άμεση σχέση με τα κέρδη 
των ιδιοκτητών των ομάδων, εντούτοις 
το επιχείρημα που αυτοί πρόβαλαν ή-
ταν ότι η διατήρηση των παικτών εξα-
σφαλίζει την αθλητική ανταγωνιστική 
ισορροπία μεταξύ των ομάδων.  
Το τελευταίο ζήτημα που έχει ενδια-

φέρον για την οικονομική ανάλυση του 
αθλητισμού είναι η οργάνωσή του. Οι 
οργανωτικές αρχές των πρωταθλημά-
των, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις 
ΗΠΑ, είναι κλειστά κλαμπ και δεν 
είναι εύκολο άλλες αρχές να οργανώ-
σουν ανταγωνιστικά πρωταθλήματα 
στο ίδιο άθλημα, τουλάχιστον σε εθνικό 
επίπεδο. Η ιδιομορφία αυτή του αθλή-
ματος, δημιουργεί μία σειρά από ερω-
τήματα που αφορούν τις διάφορες συμ-
μαχίες των ομάδων μιας λίγκας, το μοί-
ρασμα των εσόδων της λίγκας από τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα, την οργάνωση 
των πρωταθλημάτων με κανόνες και 
αρχές που σε πολλές περιπτώσεις βοη-
θούν τις ισχυρές ομάδες της λίγκας κ.α. 
Ο παραδοσιακός τρόπος ανάλυσης των 
λιγκών είναι σύμφωνος με τη θεωρία 
των καρτέλ και των ολιγοπωλίων. Ο 
συγγραφέας του άρθρου ισχυρίζεται 
ότι μόνο από ιστορική συγκυρία η ορ-
γάνωση των πρωταθλημάτων γίνεται 
από τις ίδιες τις ομάδες. Μία τέτοια 
οργάνωση θεωρείται ως αναποτελεσμα-
τική. Θα ήταν πιο απoδοτικό και απο-
τελεσματικό, αν η οργάνωση των πρω-
ταθλημάτων αφηνόταν σε μία ανε-
ξάρτητη αρχή και οι ομάδες λει-
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τουργούσαν με το σύστημα της 
δικαιοχρησίας.  
Ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι 

απαιτείται ακόμη πολύ επιστημονική 
δουλειά για μία πληρέστερη οικονο-
μική ανάλυση του αθλητισμού. Μέχρι 
τώρα, η συνεισφορά των οικονομο-
λόγων στην οικονομική ανάλυση του 
αθλητισμού είναι μικρή.  

Το πιο ενδιαφέρον πεδίο για οικο-
νομική ανάλυση θα ήταν η σχέση ενός 
αθλητικού προϊόντος και της συνολικής 
διάρθρωσης του ανταγωνισμού. Π.χ. το 
επιχείρημα ότι οι λίγκες δεν θα πρέπει 
να είναι αντικείμενο των επιτροπών 
ανταγωνισμού είναι μη αποδεκτό. 

 
 

 
 



 
  

  

  
ΤΤαα  ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  ττοουυ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ::    
ΜΜίίαα  ΔΔιιεεθθννήήςς  ΌΌψψηη  

  
μεγάλη ζήτηση που 
έχει το αντικείμενο 
των οικο-νομικών του 
αθλητισμού, έχει ως 

λογική συνέπεια την παραγωγή 
εγχειριδίων για τη δι-δασκαλία του σε 
προπτυχιακό και με-ταπτυχιακό 
επίπεδο. Από τη στήλη αυτή, το 
περιοδικό έχει παρουσιάσει αρκετά 
εγχειρίδια, ελληνικά και ξενό-γλωσσα, 
που αφορούν τα οικονομικά και το 
μάνατζμεντ του αθλητισμού. 

 
 

 
 Στο παρόν τεύχος παρουσιάζουμε 
ένα ακόμη εγχειρίδιο που αφορά τα 
οικονομικά του αθλητισμού γραμμένο 
από τρεις καθηγητές πανεπιστημίου 
(Robert Sandy, Peter Sloane & Mark 
Rosentraub Economics of Sport: An In-

ternational Perspective, Palgrave Mac-
millan, 2004).  
 Το εγχειρίδιο χρησιμοποιεί τις οικο-
νομικές τεχνικές και θεωρίες για την ανά-
λυση των αθλημάτων και θεαμάτων που 
σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες στον αθλητισμό. Το βιβλίο 
περιλαμβάνει περιπτωσιολογικές μελέτες 
που αφορούν τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την 
Ευρώπη και την Αυστραλία. Σε περιοχές, 
δηλαδή, όπου ο επαγγελματικός αθλητι-
σμός είναι στο υψηλότερο επίπεδο ανά-
πτυξής του.  
 Μαζί με την εισαγωγή το βιβλίο ορ-
γανώνεται σε 12 κεφάλαια. Το βιβλίο 
δίνει περισσότερη έμφαση στα ομαδικά 
αθλήματα και λιγότερο στα ατομικά ή τη 
βιομηχανία παραγωγής αθλητικών ειδών. 
Η ικανότητα των συγγραφέων είναι τέ-
τοια που για κάθε ζήτημα παρουσιάζουν 
τις βασικές οικονομικές έννοιες και μετά 
τις εφαρμόζουν στο συγκεκριμένο αθλη-
τικό θέμα.  
 Στο δεύτερο κεφάλαιο οι συγγραφείς 
επιχειρούν μία σύγκριση δύο μοντέλων 
οργάνωσης των ομαδικών πρωταθλημά-
των: το Ευρωπαϊκό και το Βορειοαμερι-
κανικό. Στην Ευρώπη, οι ιδιοκτήτες των 
επαγγελματικών ομάδων μεγιστοποιούν 
μία συνάρτηση χρησιμότητας. Αντίθετα, 
στις ΗΠΑ οι ιδιοκτήτες των επαγγελμα-
τικών ομάδων μεγιστοποιούν τα κέρδη 
που προκύπτουν από την ομάδα. Το επό-
μενο κεφάλαιο ασχολείται με τη ζήτηση 
και την τιμολόγηση των αθλητικών δρα-
στηριοτήτων, όπως των εισιτηρίων. 

ΗΗ  

  

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΒΒιιββλλίίοο  
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 Στο κεφάλαιο για την αγορά 
εργασίας των αθλητών δίνεται έμφαση 
στη διάκρι-ση στις αμοιβές των 
παικτών ανάλογα με την κοινωνική 
και την οικονομική τους προέλευση. 
Ένα θέμα που δημιουργεί πολιτικές και 
κοινωνικές διαμάχες είναι οι αμοιβές 
των μαύρων και λευ-κών αθλητών ή 
των γαλλοκαναδών και 
αγγλοκαναδών αθλητών στο χόκεϊ επί 
πάγου. Παραξενεύεται κανείς απ’ αυτή 
την βιβλιογραφία διότι θα περίμενε 
ότι, τουλάχιστον στον αθλητισμό, η 
ικανότητα του εργαζόμενου θα ήταν το 
μόνο κριτήριο για την αμοιβή του. 
Εκείνο που αυτή η βιβλιογραφία δε 
λαμβάνει, ίσως, υπόψη της είναι η ζή-
τηση. Αν οι θεατές θέλουν να βλέπουν 
περισσότερο λευκούς παίκτες από ότι 
μαύρους, τότε οι αμοιβές των παικτών 
διαφοροποιούνται όχι διότι υπάρχει 
προκατάληψη και διάκριση αλλά διότι 
με αυτό τον τρόπο μεγιστοποιούνται 
τα οικονομικά οφέλη της ομάδος. 
 Άλλα κεφάλαια του βιβλίου ασχο-
λούνται με θέματα όπως η τηλεοπτική 
κάλυψη των αγώνων που αποτελεί ση-
μαντική πηγή εσόδων για τα επαγγελ-
ματικά σωματεία. Εξίσου σημαντικό 
είναι και το θέμα της οργάνωσης των 
πρωταθλημάτων από τις λίγκες των 
ομάδων, οι οποίες ενεργούν ως καρτέλ 
με ολιγοπωλιακή δύναμη, ένα θέμα 
που έχει αποτελέσει αντικείμενο ενδε-
λεχούς οικονομικής ανάλυσης. Σημα-
ντικά θέματα που εξετάζονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο είναι ο ρόλος του α-
θλητισμού στην οικονομική ανάπτυξη 
και η δημόσια χρηματοδότηση των α-
θλητικών υποδομών που χρησιμο-
ποιούνται από τις επαγγελματικές 
ομάδες. 
 Το βιβλίο εξετάζει και τα μη ομα-
δικά αθλήματα τα οποία έχουν μία ι-
διαιτερότητα. Για παράδειγμα, στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες τα ατομικά 
αθλήματα μπορούν να αναλυθούν 
σύμφωνα με τις οικονομικές αρχές των 
ομαδικών αθλημάτων διότι οι αθλητές 
αποτελούν μέλη της εθνικής τους ομά-
δος.  

 Μία άλλη ιδιαιτερότητα που αφιε-
ρώνεται ένα κεφάλαιο στο βιβλίο είναι ο 
κολεγιακός αθλητισμός των ΗΠΑ που 
είναι πάρα πολύ δημοφιλής, χωρίς να 
υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση στην Ευ-
ρώπη. Ο αντίστοιχος πανεπιστημιακός 
αθλητισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την οικονο-
μική του πλευρά.  
 Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου 
ασχολείται με την κρατική και αθλητική 
πολιτική. Ο ρόλος του κράτους στον α-
θλητισμό είναι πολυσχιδής. Οι τομείς 
αγγί-ζουν τον σχολικό αθλητισμό, τον 
ερασιτε-χνικό αθλητισμό, τον συμ-
μετοχικό αθλητισμό και φυσικά την 
πολιτική για τον επαγγελματικό α-
θλητισμό.  
 Διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο μπο-
ρεί να βρει απαντήσεις σε πολύ σημα-
ντικά ερωτήματα που απασχολούν και 
τον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό, 
κυρίως, όμως, το ποδόσφαιρο. Για παρά-
δειγμα, πόσες ομάδες πρώτης εθνικής πρέ-
πει να έχουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη; 
Ποιες ομάδες είναι βιώσιμες και ποιες θα 
πρέπει να κλείσουν ή να συγχωνευθούν με 
άλλες ομάδες; Μήπως το σύστημα δικαιο-
χρησίας του αμερικανικού μοντέλου ορ-
γάνωσης του επαγγελματικού αθλητισμού 
θα ταίριαζε και στην Ελλάδα με κάποιες 
προσαρμογές; Στα ερωτήματα αυτά κα-
λούνται να απαντήσουν πολλές επιστή-
μες, αλλά η απάντηση που θα δοθεί από 
εκείνους που εφαρμόζουν τις θεωρίες και 
τις τεχνικές της οικονομικής ανάλυσης θα 
δείξουν και τη μακροπρόθεσμη βιωσι-
μότητα ενός αθλήματος.  
 Εκτός από τους σπουδαστές, το βιβλίο 
μπορεί να φανεί χρήσιμο σε όλους εκεί-
νους, οι οποίοι εμπλέκονται στην οργά-
νωση αθλητικών γεγονότων και πρωτα-
θλημάτων. Οι μάνατζερς των ομάδων και 
των αθλητών θα βρουν αρκετά στοιχεία 
που θα διευρύνουν τις γνώσεις τους για το 
αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. 
 Τέλος, το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο ερ-
γαλείο για όλους εκείνους που ασχολού-
νται με την κρατική πολιτική για τον 
αθλητισμό, στελέχη υπουργείων και άλ-
λων συναφών οργανισμών. 
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 The 4th International Conference of the Panhellenic Association of Sports Economists and 
Managers (PASEM) 
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8:00-9:00 Registration 
  
9:00-9:15 Welcome and Opening Remarks  

• The President of IASE  
• The President of PASEM  

 
9:15-11:00 Session I 
Chairperson: Papanikos, G.T., President, PASEM, Greece.  
1. Bourg, J.F., Professor, University of Limoges, France & Gouguet, J.J., Professor, University of 

Limoges, France. The Economic Analysis of the Olympic Games. Sport as a Global Public 
Good.   

2. Hiller, Η.Η., Professor, University of Calgary, Canada. Long Term Outcomes: Assessing the 
Impact of the Olympics οn Cities.  

3. Solberg, H.A., Associate Professor, Trondheim Business School, Norway presented Preuss, H., 
Professor, Germany. The Calculation of the Regional Impact of Olympic Games.  

4. Poupaux, S., Ph.D. Student, University of Paris 1, France. Economic Performances and 
Olympic Success: A Reappraisal.  

5. Erten, S., Researcher, Middle East Technical University, Turkey. Capability of Hosting Mega-
Sports Events: Case of Istanbul and its Bids for the Olympic Games. 

   
11:00 – 12:30 Session II  
Chairperson: Andreff, W., Professor, University Paris I, France  
1. Baade, R., Professor, Vail Professor of Economics, Lake Forest College, USA. The Quest for 

the Cup: Assessing the Economic Impact of the World Cup.  
2. Case, R., Associate Professor, Old Dominion University, USA and Nhassengo, E., Professor, 

Old Dominion University, USA. An Examination of the Potential Pitfalls Associated with 
Conducting Sport Economic Impact Studies.  

3. Solberg, H.A., Associate Professor, Trondheim Business School, Norway & Preuss, H., 
Professor, Johannes Gutenberg University Mainz, Germany. Long-term Impacts of Major 
Sporting Events – Myths and Facts. 

4. Kokolakakis, T., Researcher, Sheffield Hallam University, UK. The Economic Impact of Sport 
in the UK in 2002. Economic Trends and Methodology.  

 

ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς  ––  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς  
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12:30 – 14:00 Session III 
Chairperson: Baade, R., Professor, Professor, Lake Forest College, USA.  
1. Kesenne, S., Professor, University of Antwerp, Belgium. The Win Maximization  Model 

Reconsidered 
2. Krautmann, A., Professor, DePaul University, USA and Hadley, L., Professor, University of 

Dayton, USA. Of Dynasties and Dogs: Competitive Balance in Major League Baseball.   
3. Kringstad, M., Assistant Professor, Trondheim Business School, Norway & Gerrard, B., 

Professor, Leeds University UK. The Concepts of Competitive Balance and Uncertainty of 
Outcome.  

4. Quinn, K.G., Associate Professor, St. Norbert College, USA. Sports Fandom as Rational 
Addiction.  

 
14:00-15:00: LUNCH  
  
15:00-16:30 Session IV 
Chairperson: Kesenne, S., Professor, University of Antwerp, Belgium.  
1. Andreff, W., Professor, University Paris I, France. International Trade in Sports Goods.  
2. Staudohar, P., Professor, California State University, Hayward, USA & Zepel, B. Professor, 

California State University, Hayward, USA. Corruption in Big Time College Sports and its 
Impact on Higher Education.  

3. Raze, J - F. Docteur en Sciences Economiques, Université de Poitiers, France. The Location of 
the “Stade De France”: Efficacy, Equity, or Democracy? An Original Application of Spatial 
Econometrics.  

 16:30 – 18:00 Session V 
Chairperson: Staudohar, P., Professor, California State University, Hayward, USA  
1. Hovemann, G., Assistant Professor, German Sport University Cologne, Germany. The European 

Market of Sport Management Education Programs. A General Survey and Content Analysis.  
2. Kaiser, S., Assistant Lecturer, German Sport University Cologne, Germany. Competence 

Research in Sport Management – The German Case.  
3. Solvason, C., Ph.D. Student, University College Worcester, UK. A Management 

Nightmare…Just What are the Aims of a UK Specialist Sports College and Which are Chosen to 
Take Priority?  

4. Maneval, M.W., Professor, University of Southern Mississippi, USA. The United States 
Terrorism Alert System and its Implications for University Sport Management Personnel.  

  

18:00: Meeting of the IASE Executive Committee 
  
20:30 DINNER  
 
Tuesday, June 1st, 2004 
  
09:30-11:00 Session VI 
Chairperson:  Xyraphis, A., Member, PASEM, Greece.  
1. Alay, S., Researcher, Middle East Technichal University, Turkey,  Koçak, S., Assistant Professor, 

Middle East Technichal University, Turkey, Sözeri, B., Researcher, Middle East Technichal 
University, Turkey & Karli, U., Researcher, Middle East Technichal University, Turkey. 
Motivational Factors Affecting Olympic Volunteerism Among Turkish University Students.  

2. Tzanoudaki, S., Researcher, Heriot Watt University, UK. The Olympic City in its post-modern 
condition: the role of Olympic design since the Munich 1972 Olympic Games.   

 
11:00 – 12:30 Session VII 
Chairperson: Hiller, Η.Η., Professor, University of Calgary, Canada. 
1. Dilger, E., Ph.D. Student, Chemnitz University of Technology, Germany. The Development of 

Health – and Fitness – Sport in Europe as an Enormous Economic Branch.  
2. Barlas, A., Researcher, University of Wolverhampton, U.K, McCarthy, P., Lecturer, University of 

Wolverhampton, U.K, and Kouthouris, C., Lecturer, University of Thessaly, Greece. Measuring 
Service Quality Expectations and Perceptions: A Comparison Study between English and Greek 
Sport & Recreation Customers.  
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3. Sözeri, B., Researcher, Middle East Technichal University, Turkey presented for Karli, U., 
Researcher, Middle East Technichal University, Turkey & Koçak, S., Assistant Professor, Middle 
East Technichal University, Turkey. Job Satısfactıon Levels of the Personnel Among the Selected 
Prıvate Health Care and Fıtness Centers in Turkey.  

4. Viallon, R., Lecturer, Brunel University, UK & Camy, J., Professor, Universite Claude Bernard 
Lyon, France. Professional Expertise within the UK Health and Fitness Industry, a Critical 
Analysis of the Development of Personal Training. 

  
12:30 – 14:00 Session VIII 
Chairperson: Dejonghe, T., Professor, Lessius Hogeschool Antwerpen, Belgium. 
1. Donuk, B., Researcher, Istanbul University, Turkey, Serarslan, M.Z., Professor, Marmara 

University, Turkey, Or, E., Researcher, Istanbul University, Turkey. Employment Opportunities 
for Sports Managers in Turkey and the Profile of Sports Managers Required in Various Sectors.  

2. Tan, Yan, Lecturer, Soochow University, Taiwan & Liu, Ching-Chuan, Lecturer, Soochow 
University, Taiwan. Ultra-Marathon Marketing in University, Taiwan.  

3. Fossey-Lewis, N., Manager, University of Bath, U.K. Business and Sport in Partnership - 
'Developing high performance individuals and teams in a World Class environment.  

4. Futre, D., Lecturer, University of Northumbria, UK. Sports Promotion Practices and Motivation 
Theory.  

5. Croci, O., Associate Professor, Memorial University, Canada and Forster, J., Griffith University, 
Australia. Webs of Authority: Hierarchies and Networks of Global Sport Organisations.  

  
14:00-15:00: LUNCH  
  
15:00-16:30 Session IX 
Chairperson: Patsouratis, V., Associate Professor, Athens University of Economcis and Business, 
Greece. 
1. Schnytzer, A., Professor, Bar-Ilan University, Israel and Weinberg, G., Ph.D. Student, Bar-Ilan 

University, Israel. Is the NBA betting market efficient?  
2. Dejonghe, T., Professor, Lessius Hogeschool Antwerpen, Belgium. The Importance of the Market 

in Professional Sportleagues: The Belgian Case.  
3. Archontakis, F., Researcher, Universidad Politécnica de Valencia, Spain. Winners and Losers in 

Soccer World Cup: A Study of Recent History and How to bet if you must.  
  
16:30 – 18:30 Session X 
Chairperson: Croci, O., Associate Professor, Memorial University, Canada 
1. Longley, N., Professor, University of Regina, Canada and Sankaran, S., Professor, University of 

Regina, Canada. The Effect of a Game’s Payoff Structure on the Strategic Behaviour of its 
Participants: Comparing the National Hockey League with European Football Leagues.  

2. Garcia, J., Professor, Universitat Pompeu Fabra, Spain & Rodríguez, P., Universidad de Oviedo, 
Spain. The Illusion of Control, the Structure of Prizes and the Demand for Football Pools in 
Spain.  

3. Levante, M., Ph.D. Student, University of Teramo, Italy.  The Fixed Budgets of Italian Football: 
A Hypothesis of Administrative Doping?  

4. Hindley, D., Lecturer, The Nottingham Trent University, UK. Stakeholders and Trusts: A 
Framework for Good Governance Within the Football Industry.  

5. Sözeri, B., Researcher, Middle East Technichal University, Turkey & Koçak, S., Assistant 
Professor, Middle East Technichal University, Turkey. Turkish Super League Soccer Clubs’ 
Usage of Internet as a Tool for Marketing Purposes.  

 
18:30 PASEM General Assembly  
 
20:30 DINNER - GREEK NIGHT  
 
Wednesday, June 2nd, 2004 
One-Day Cruise to the Aegean Islands (includes Lunch) 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ  

(ΠΣΑΟΣ) 
 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Δρ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Π. Μπάλιος 
Γενικός Γραμματέας: Δρ. Βασίλειος Α. Πατσουράτης 
Ταμίας: Ηλίας Ν. Μήτσιος 
Δημόσιες Σχέσεις: Λεωνίδας Σ. Παπαντώνης 
Υπεύθυνος Ομοσπονδιών: Γιώργος Α. Γερόλυμπος 
Μέλος: Παύλος Η. Αναστασιάδης 
Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Λ. Λογοθέτης 
Αναπληρωματικό Μέλος: Δρ. Γιάννης Χ. Ευαγγελόπουλος 
Αναπληρωματικό Μέλος: Μάριος Βασιλόπουλος 

 
Μέλη 
Δικαίωμα εγγραφής ως Μέλη έχουν όσοι ανήκουν σε ΜΙΑ τουλάχιστον από τις παρακάτω 
κατηγορίες: 

 Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. 
 Απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιων σχολών οικονομικής κατεύθυνσης. 
 Πέντε χρόνια αποδεδειγμένης στελεχιακής εμπειρίας σε συναφείς, με τον 

αθλητισμό, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 
 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση και οργάνωση του αθλητισμού. 
 Εκπόνηση σημαντικής έρευνας σε θέματα αθλητικής οικονομίας. 
 Φοιτητές και Σπουδαστές Οικονομικής Κατεύθυνσης. 

 
 

Σκοποί 
1. Ανάδειξη του επαγγέλματος του αθλητικού οικονομολόγου και στελέχους. 
2. Προαγωγή και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και έρευνας στα οικονομικά και τη 

διοίκηση του αθλητισμού. 
3. Προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών. 
4. Σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οικονομικά και τη διοίκηση του 
αθλητισμού. 

5. Οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, όπως συνεδρίων, συμποσίων, 
ημερίδων, διαλέξεων και ομιλιών. 

6. Έκδοση περιοδικών εντύπων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, όπως 
μονογραφίες, βιβλία κ.λ.π. 

7. Οργάνωση βραχυχρόνιων ή/και μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης και 
επιμόρφωσης σε αθλητικά οικονομικά και διοικητικά θέματα. 

8. Καθιέρωση υποτροφιών και ειδικών βραβείων, που θα ενισχύουν την έρευνα στα 
οικονομικά και τη διοίκηση του αθλητισμού. 

9. Προώθηση της έρευνας και συνεργασίας με άλλους συναφείς κλάδους, όπως της 
εκπαίδευσης, του τουρισμού, της αναψυχής, του πολιτισμού και των 
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Σολωμού 14, 10683 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634210 Φαξ: 210 3634209 e-mail: psaos@atiner.gr 
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