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Από τον     

   
   
 
 
 

 
   ανάθεση και τέλεση 
των Ολυμπιακών Αγώ-
νων στην Ελλάδα είναι 
πλέον γεγονός. Τα Ολυ-
μπιακά έργα ολοκληρώ-

θηκαν με επιτυχί , οι αγώνες πραγματο-
ποιήθηκαν και οι δρόμοι της Αθήνας 
γέμισαν από τουρίστες – θεατές των 
αγωνισμάτων.  

 

α

Οι Έλληνες ως διοργανωτές 
εισέπραξαν πολλά θετικά σχόλια από 
τον διεθνή τύπο, τόσο για τις άρτιες 
εγκαταστάσεις ,την οργάνωση, τις δύο 
τελετές, έναρξης και λήξης, αλλά και 
γενικότερα για την ποιότητα και την 
ασφάλεια που διέκρινε  τους αγώνες 
αυτούς. 

Το περιοδικό Οικονομία & Αθλη-
τισμός κατά το παρελθόν έχει πολλές 
φορές ασχοληθεί με ζητήματα που 
αφορούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ως 
το πλέον σημαντικό παγκόσμιο 
αθλητικό γεγονός. 

Στο επίκεντρο του τεύχους αυτού, 
παρόλη την σπουδαιότητα τους, δεν 
βρίσκονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 
τεύχος αυτό επιχειρεί μια προσέγγιση 
του δημοφιλέστερου ίσως αθλήματος 
ανά τον κόσμο, του ποδοσφαίρου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συγκεκριμένα στη στήλη της 

Αθλητικής Επικαιρότητας γίνεται μια 
αναφορά στο Ελληνικό Ποδοσφαιρικό 
Πρωτάθλημα. 

Στα δύο Επιστημονικά Άρθρα 
γίνεται μια αναφορά στους νικητές και 
τους ηττημένους του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και 
επιπλέον αναλύεται το πλαίσιο μιας 
καλής διακυβέρνησης του Ποδοσφαί-
ρου. 

Το τρίτο επιστημονικό άρθρο 
αναφέρεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
παρουσιάζοντας την δυσκολία ανά-
ληψης και διοργάνωσης τους μέσα από 
την προσπάθεια διεκδίκησης της 
Κωνσταντινούπολης. Στην στήλη της 
Επιστημονικής Αθλητικής Σκέψης 
επανέρχεται το θέμα του Ποδοσφαίρου 
και συγκεκριμένα γίνεται μια ανάλυση 
των οικονομικών του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου. 

Τέλος, όπως σε κάθε τεύχος μέσα από 
την στήλη του Επιστημονικού Βιβλίου 
παρουσιάζεται ένα ακόμη βιβλίο. Στο 
συγκεκριμμένο τεύχος μέσα από το 
προτεινόμενο βιβλίο επιχειρείται η 
οικονομική σύγκριση των Αθλημάτων 
μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης.   
    

  HH
ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΈΈκκδδοοσσηηςς  
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ΤΤοο  ΕΕλλλληηννιικκόό    Τ
ΠΠοοδδοοσσφφααιιρριικκόό  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα

α

  Π
 

ο πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου αρχίζει με τις 
καλύτερες    προϋποθέσεις.  

οι Ολυμπι

ο πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου αρχίζει με τις 
καλύτερες    προϋποθέσεις.  
Η Εθνική Ποδοσφαιρική 
Ομάδα κατέκτησε το Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα και 

κοί Αγώνες κληροδότησαν 
το ποδόσφαιρο με νέα γήπεδα και νέες 
συμπεριφορές. Για το τελευταίο δεν 
είμαστε και τόσο σίγουροι, αλλά ελ-
πίζουμε ότι η αναμενόμενη αύξηση των 
θεατών στα γήπεδα θα αλλάξει την 
ψυχολογία των λίγων και συνήθων 
ταραξιών. 

Η Εθνική Ποδοσφαιρική 
Ομάδα κατέκτησε το Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα και 

οι Ολυμπιακοί Αγώνες κληροδότησαν 
το ποδόσφαιρο με νέα γήπεδα και νέες 
συμπεριφορές. Για το τελευταίο δεν 
είμαστε και τόσο σίγουροι, αλλά ελ-
πίζουμε ότι η αναμενόμενη αύξηση των 
θεατών στα γήπεδα θα αλλάξει την 
ψυχολογία των λίγων και συνήθων 
ταραξιών. 

Πολλές φορές μέσα από τη στήλη 
αυτή, αλλά και από τις άλλες στήλες του 
περιοδικού, έχουμε ασχοληθεί με οικο-
νομικά οργανωτικά, θεσμικά και λει-
τουργικά ζητήματα του ελληνικού πο-
δοσφαίρου. Ο λόγος είναι απλός. Το 
ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το πιο 
δημοφιλές άθλημα στην Ελλάδα και 
δικαίως θεωρείται ο Βασιλιάς των Αθλη-
μάτων. Η αναγνώριση αυτή το επι-
βαρύνει και με ευθύνες, τις οποίες, 
κυρίως τις φέρουν, όλοι εκείνοι που ασ-
χολούνται με την οργάνωση του ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβα-
νομένων και των φιλάθλων και των 
οπαδών των ομάδων. 

Πολλές φορές μέσα από τη στήλη 
αυτή, αλλά και από τις άλλες στήλες του 
περιοδικού, έχουμε ασχοληθεί με οικο-
νομικά οργανωτικά, θεσμικά και λει-
τουργικά ζητήματα του ελληνικού πο-
δοσφαίρου. Ο λόγος είναι απλός. Το 
ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το πιο 
δημοφιλές άθλημα στην Ελλάδα και 
δικαίως θεωρείται ο Βασιλιάς των Αθλη-
μάτων. Η αναγνώριση αυτή το επι-
βαρύνει και με ευθύνες, τις οποίες, 
κυρίως τις φέρουν, όλοι εκείνοι που ασ-
χολούνται με την οργάνωση του ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβα-
νομένων και των φιλάθλων και των 
οπαδών των ομάδων. 

Ο αμέτοχος Έλληνας φίλαθλος, 
αυτός που παρακολουθεί λίγους και 
καλούς αγώνες, δεν ενδιαφέρεται τόσο 
για τις λεπτομέρειες των εισροών που 
συνιστούν  έναν  καλό  αγώνα  όσο  για  

Ο αμέτοχος Έλληνας φίλαθλος, 
αυτός που παρακολουθεί λίγους και 
καλούς αγώνες, δεν ενδιαφέρεται τόσο 
για τις λεπτομέρειες των εισροών που 
συνιστούν  έναν  καλό  αγώνα  όσο  για  
  

  
την ποιότητα του αγώνα. Ενδιαφέρον 
αποτελούν αυτοί οι αμέτοχοι φίλαθλοι 
που κάνουν τα μεγάλα νούμερα στις τη-
λεοπτικές καλύψεις των αγώνων. Είναι 
αυτοί οι φίλαθλοι που αποτελούν το 
στόχο των εταιρειών που διαφημί-
ζονται όταν παίζονται και μεταδί-
δονται ζωντανά οι αγώνες αυτοί.    

την ποιότητα του αγώνα. Ενδιαφέρον 
αποτελούν αυτοί οι αμέτοχοι φίλαθλοι 
που κάνουν τα μεγάλα νούμερα στις τη-
λεοπτικές καλύψεις των αγώνων. Είναι 
αυτοί οι φίλαθλοι που αποτελούν το 
στόχο των εταιρειών που διαφημί-
ζονται όταν παίζονται και μεταδί-
δονται ζωντανά οι αγώνες αυτοί.    

Προφανώς και χωρίς να έχουμε 
στοιχεία ή επιστημονικές έρευνες για να 
τεκμηριώσουμε αυτήν την άποψη οι α-
μέτοχοι φίλαθλοι πρέπει να ανήκουν 
στην κατηγορία μέσης και υψηλής 
οικονομικής εμβέλειας με πανεπι-
στημιακή μόρφωση, με οικογένεια και 
μικρά παιδιά. Είναι ακριβώς το προφίλ 
του ατόμου που δεν βλέπουμε στα γή-
πεδα. 

Προφανώς και χωρίς να έχουμε 
στοιχεία ή επιστημονικές έρευνες για να 
τεκμηριώσουμε αυτήν την άποψη οι α-
μέτοχοι φίλαθλοι πρέπει να ανήκουν 
στην κατηγορία μέσης και υψηλής 
οικονομικής εμβέλειας με πανεπι-
στημιακή μόρφωση, με οικογένεια και 
μικρά παιδιά. Είναι ακριβώς το προφίλ 
του ατόμου που δεν βλέπουμε στα γή-
πεδα. 

Η μεγάλη επιτυχία της Εθνικής 
Ομοσπονδίας όπου και είδαμε αυτούς 
τους φιλάθλους να βγαίνουν από τα 
σπίτια τους και να πηγαίνουν στα 
γήπεδα της Πορτογαλίας, δεν πρόκειται 
να τους φέρει στα γήπεδα του όπου 
διεξάγεται το Εθνικό Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου. Αν οι αιτίες των 
προβλημάτων του ελληνικού ποδο-
σφαίρου βρίσκονται εκτός ποδο-
σφαίρου, όπως πιστεύουμε ότι 
βρίσκονται, τότε τα ίδια προβλήματα θα 
συνεχιστούν. Εκτός αν η διοίκηση του 
ποδοσφαίρου στην Ελλάδα κάνει την 
υπέρβαση, και δημιουργήσει μια όαση, 
σε μια κοινωνία όπου  τα   χειρότερα  
της  στοιχεία  μέσω του αθλητισμού

Η μεγάλη επιτυχία της Εθνικής 
Ομοσπονδίας όπου και είδαμε αυτούς 
τους φιλάθλους να βγαίνουν από τα 
σπίτια τους και να πηγαίνουν στα 
γήπεδα της Πορτογαλίας, δεν πρόκειται 
να τους φέρει στα γήπεδα του όπου 
διεξάγεται το Εθνικό Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου. Αν οι αιτίες των 
προβλημάτων του ελληνικού ποδο-
σφαίρου βρίσκονται εκτός ποδο-
σφαίρου, όπως πιστεύουμε ότι 
βρίσκονται, τότε τα ίδια προβλήματα θα 
συνεχιστούν. Εκτός αν η διοίκηση του 
ποδοσφαίρου στην Ελλάδα κάνει την 
υπέρβαση, και δημιουργήσει μια όαση, 
σε μια κοινωνία όπου  τα   χειρότερα  
της  στοιχεία  μέσω του αθλητισμού

Τοο  ΕΕλλλληηννιικκόό    
Ποοδδοοσσφφααιιρριικκόό  ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  
 

  TT

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα  
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προβάλλουν τον χειρότερο τους 
χαρακτήρα. Όσο δεν  απαγορεύεται  η  
είσοδος σε αυτούς τους φιλάθλους, τόσο 
θα   απομακρύνεται   η  μέρα    που     θα  
δούμε  στα  γήπεδα    της     χώρας     μας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

φυσιογνωμίες και διαθέσεις φιλάθλων 
όμοιες με αυτές που επικρατούν στα 
αναπτυγμένα πρωταθλήματα της Ευρώ-
πης.  
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ΝΝιικκηηττέέςς  κκααιι  ΗΗττττηημμέέννοοιι    
σσττοο  ΠΠααγγκκόόσσμμιιοο    ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα  
ΠΠοοδδοοσσφφααίίρροουυ
  
του Φραγκίσκου Αρχοντάκη, Πανεπιστήμιο Βαλένθιας, Ισπανία
 

ανάπτυξη του στοιχή-
ματος στο ποδόσφαιρο 
παρουσιάζει σημαντι-
κή αύξηση τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες 

στην Ευρώπη. Στη Μεγάλη Βρετανία 
εδρεύουν μερικές από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες στοιχημάτων ποδοσφαίρου 
στον κόσμο. Ωστόσο, είναι δύσκολο να 
εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς αυτών 
των εταιρειών. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι οι νόμιμες εταιρείες στοιχημάτων 
που δραστηριοποιούνται στη Μεγάλη 
Βρετανία λειτουργούν πάνω από 
περίπου 2.000 παραρτήματα τοπικών 
γραφείων και απασχολούν γύρω στις 10 
χιλιάδες εργαζομένους. Εξάλλου, ο 
χώρος του αθλητικού στοιχήματος 
αποτελούσε εδώ και μια δεκαετία έναν 
από τους κυριότερους κλάδους ανά-
πτυξης της «βιομηχανίας» του στοιχή-
ματος στη Μεγάλη Βρετανία (Jackson 
1994). Πρόσφατα αποδείχτηκε ότι «… το 
ποδοσφαιρικό στοίχημα αναπτύσσεται πιο 
γρήγορα συγκριτικά με τις άλλες μορφές 
στοιχήματος στη Μεγάλη Βρετανία» (Mintel 
Intelligence Report 2001). Επομένως, το 
μεγάλο μέγεθος της αγοράς του 
ποδοσφαιρικού στοιχήματος είναι μια 
πραγματικότητα. Σ’ αυτό συνέβαλε και 
η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία 
χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
παίκτες   να   στοιχηματίζουν   μέσω  του 
 

 
διαδικτύου από τα σπίτια τους και να 
πληρώνουν με την πιστωτική τους 
κάρτα.   

Όμως, η αγορά στοιχημάτων 
φαίνεται να είναι αδρανής, ακολου-
θώντας δυστυχώς την πορεία άλλων 
διεθνών αγορών (Fama 1970). Πράγ-
ματι, υπάρχουν αποδείξεις ότι δεν λει-
τουργεί αποδοτικά. Η προκατάληψη 
του «φαβορί» ενός αγώνα (favourite 
bias) αποτελεί, για παράδειγμα, μια από 
τις σημαντικότερες αδυναμίες αυτής της 
αγοράς (Thaler και Ziemba 1998, για 
μια ανασκόπηση σε διάφορες αγορές 
στοιχημάτων). Το ερώτημα που προκύ-
πτει λοιπόν είναι εάν κάποιος παίκτης 
μπορεί να κερδίσει λεφτά από το 
στοίχημα, εφαρμόζοντας τη στρατηγική 
του αουτσάιντερ. Αυτό το ερώτημα έχει 
απασχολήσει αρκετούς ερευνητές στο 
παρελθόν, ενώ μια απάντηση δίνεται 
από τους Pope και Peel (1989). 
Συγκεκριμένα, οι τελευταίοι εξέτασαν 
την αποδοτικότητα της αγοράς 
στοιχημάτων των σταθερών πιθανο-
τήτων και βρήκαν ότι τέτοιου είδους 
στρατηγικές δεν είναι κερδοφόρες. Οι 
Dixon και Coles (1997) πρότειναν την 
κατανομή Poisson για το ποδοσφαιρικό 
στοίχημα, στρατηγική η οποία φαίνεται 
ότι έχει σημαντικές αποδόσεις.   

Η παρούσα εργασία διαφέρει από 
τις   υπάρχουσες   στη   σχετική    βιβλιο- 

 

 Η
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γραφία για το γεγονός ότι η μοναδική 
τυχαία μεταβλητή που επιλέγεται ως το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η 
ισοπαλία, γεγονός το οποίο είναι δύσκολο 
να προβλεφθεί. Πράγματι, οι Pope και 
Peel (1989) βρήκαν ότι συγκρίνοντας τις 
πιθανότητες που δίνονται για έναν 
αγώνα από τέσσερα διαφορετικά 
γραφεία στοιχημάτων, οι τυπικές 
αποκλίσεις των πιθανοτήτων της 
ισοπαλίας ήταν μικρότερες στη σύ-
γκρισή τους με αυτές των άλλων δύο 
αποτελεσμάτων, π.χ. νίκη για κάθε μια 
από τις δύο ομάδες. Συνεπώς, συ-
μπέραναν ότι «… αυτή η συμπεριφορά θα 
μπορούσε απλά να αντανακλά μια γενικότερη 
δυσκολία στο να προβλέψει κάποιος την 
πιθανότητα του αποτελέσματος της ισοπαλίας 
με βεβαιότητα».  

Έτσι, η παρούσα εργασία έρχεται να 
καλύψει το κενό που φαίνεται ότι υπάρ-
χει μεταξύ της θεωρίας, π.χ. πολυάριθμες 
θεωρητικές εργασίες για την αγορά του 
ποδοσφαιρικού στοιχήματος και της 
πράξης, μικρή εμπειρική βιβλιογραφία 
σχετικά με εφαρμοσμένες τεχνικές στο 
στοίχημα. Επίσης, η εργασία αυτή 
σκοπό έχει να εκτιμήσει ικανοποιητικά 
την κατανομή των πιθανοτήτων της 
ισοπαλίας και να προτείνει τρόπους 
ώστε να επωφεληθούμε από την 
πληροφορία αυτή. Τα αποτελέσματα της 
παρούσης εργασίας συμφωνούν από-
λυτα με αυτά προηγούμενων ερευνών, 
σχετικά με τις κατανομές των πιθα-
νοτήτων άλλων παιχνιδιών. Ακόμη, 
στην ανάλυση που ακολουθεί γίνεται 
και μια επανεξέταση της στρατηγικής 
martin-gale-μέθοδος που χρησιμοποι-
είται στα καζίνο, στο χώρο του ποδο-
σφαιρικού στοιχήματος. Μια απλή 
μαθηματική ακολουθία, γνωστή ως 
Fibonacci ακολουθία χρησιμοποιείται, με 
σκοπό να οριστεί μια νέα πιο αποδοτική 
και συνεπής στρατηγική στοιχήματος. 
Δεδομένου ότι η ισοπαλία ισούται με 
2.618, θα αποδειχτεί ότι χρησιμο-
ποιώντας τις σταθερές πιθανότητες ο 
προτεινόμενος κανόνας στοιχήματος 

Fibonacci δίνει πάντα μια μονάδα 
κέρδους στους παίκτες. Ωστόσο, οι 
σταθερές πιθανότητες διαφέρουν από 
παιχνίδι σε παιχνίδι, ενώ ο μέσος όρος 
κυμαίνεται γύρω στο 3.0. Έτσι, 
αποφασίστηκε ότι για την παρούσα 
εργασία η πιθανότητα της ισοπαλίας θα 
θεωρηθεί ως μια τυχαία μεταβλητή και η 
εκτίμησή της θα γίνει χρησιμοποιώντας 
το μοντέλο προσομοίωσης του Monte 
Carlo.  

Στο υπόλοιπο της εργασίας εξη-
γείται ο τρόπος που λειτουργούν οι 
σταθερές πιθανότητες επιτυχίας ενός 
αγώνα, ενώ περιγράφονται συνοπτικά 
και τα δεδομένα που θα χρησιμο-
ποιηθούν στην έρευνα. Εν συνεχεία, 
παρουσιάζεται η εκτίμηση των πιθανο-
τήτων της ισοπαλίας, ενώ ελέγχεται και 
η σταθερότητα των αποτελεσμάτων στο 
χρόνο. Τελειώνοντας, συζητείται ο κα-
νόνας στοιχήματος και συνοψίζονται τα 
βασικότερα συμπεράσματα της ερ-
γασίας.  

 
Ανάλυση των Σταθερών Πιθανoτήτων 
και Πηγές Δεδομένων  
 

Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών που 
εξάγονται από έναν ποδοσφαιρικό α-
γώνα. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμ-
βάνονται το τελικό αποτέλεσμα, το 
αποτέλεσμα του ημιχρόνου, ο συνολικός 
αριθμός των γκολ, οι παίκτες που 
σκόραραν κτλ. Προκειμένου να μην 
δημιουργηθεί σύγχυση στους ανα-
γνώστες επισημαίνεται ότι σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι να εκτιμήσει 
την πιθανότητα ένας ποδοσφαιρικός  
αγώνας να λήξει ισόπαλος. Συνεπώς, το 
διάστημα των πιθανοτήτων στην πα-
ρούσα εργασία συμπεριλαμβάνει μο-
νάχα δύο αποτελέσματα (ισοπαλία, όχι 
ισοπαλία) και ορίζεται ως ακολούθως: 
 
          p = Πιθαν[αγώνας x ισοπαλία] και 
q = 1-p = Πιθαν[αγώνας x όχι ισοπαλία]. 
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Ένα τυπικό σετ σταθερών πιθανο-
τήτων που δίνεται από τα γραφεία 
στοιχημάτων για το αποτέλεσμα ενός 
ποδοσφαιρικού αγώνα θα μπορούσε να 
είναι: (νίκη ομάδας έδρας, ισοπαλία, 
νίκη ομάδας εκτός έδρας) = (5/4, 21/10, 
9/5) σε αναλογικές πιθανότητες, ή (2.25, 
3.10, 2.80) σε δεκαδικές πιθανότητες. Σε 
περιπτώσεις μονοπωλίου (π.χ. Ελλάδα) 
υπάρχει μονάχα μία εταιρεία στοιχη-
μάτων. Αντίθετα, στη Μεγάλη Βρετανία, 
για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορες 
εταιρείες που η καθεμιά δίνει δια-
φορετικές πιθανότητες. Ο σχετικός δι-
κτυακός τόπος www.oddschecker.com 
προβάλει συνεχώς ανανεωμένες πληρο-
φορίες πιθανοτήτων των αγώνων των 
περισσότερων εταιρειών στοιχημάτων 
που υπάρχουν στη Βρετανική αγορά. 
Για παράδειγμα, στον ποδοσφαιρικό 
αγώνα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 
της 16ης Σεπτεμβρίου 2003 μεταξύ της 
Μίλαν και του Άγιαξ που πραγ-
ματοποιήθηκε στην έδρα της Μίλαν, 
Ιταλία οι μεγαλύτερες πιθανότητες νίκης 
της Μίλαν ήταν  4/7,  της  φιλο- 
ξενούμενης ομάδας 11/2 και της 
ισοπαλίας 13/5 (Πίνακας 1). 

 
 
 

 

 
 

Εξετάζοντας τώρα τις πιθανότητες 
του παραπάνω παραδείγματος (2.25, 
3.10, 2.80) και μεγιστοποιώντας την αβε-
βαιότητα, οι πραγματικές πιθανότητες 
θα ήταν 2/1 ή (3.0, 3.0, 3.0). Όμως, οι 
πιθανότητες που θα δίνονταν σε αυτή 
την περίπτωση από ένα γραφείο 
στοιχήματος είναι (2.7, 2.7, 2.7) λόγω του 
επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους που 
έχει. Έτσι, το γραφείο στοιχημάτων θα 
ορίσει ένα σετ πιθανοτήτων όπως αυτό 
προκύπτει από τις προηγούμενες  
φαινομενικές πιθανότητες έκβασης του 
αγώνα. Δεδομένου ότι οι πιθανότητες 
είναι o1/o2, κάποιος είναι εύκολο να βρει 
τις πιθανότητες που θα δοθούν από ένα 
γραφείο στοιχημάτων, χρησιμοποιών-
τας τον ακόλουθο τύπο p = o2/(o1 + o2). 
Συνεπώς, στο παράδειγμά μας, το σετ 
των πιθανοτήτων που θα δοθεί από ένα 
γραφείο στοιχημάτων είναι (0.444, 0.323, 
0.357). Προσθέτοντας τις δοθείσες πιθα-
νότητες το συνολικό αποτέλεσμα είναι 
1.124, μεγαλύτερο από τη μονάδα (όπως  
κάποιος θα ανέμενε). Αυτό συμβαίνει 
γιατί στις πιθανότητες συμπεριλαμ-
βάνεται και το περιθώριο κέρδους των 
γραφείων στοιχημάτων. 

                  

Updated at  
16-09-2003 10:02 
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The odds we show come directly from the online bookmakers. Whilst every effort is made to ensure that the odds are correct, 
it is your responsibility to check before you place a bet. 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα πιθανοτήτων για τον αγώνα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μίλαν-
Άγιαξ (16.09.2003) των μεγαλύτερων Βρετανικών εταιρειών στοιχήματος, oddschecker.com 

     Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 4ος Τεύχος 4ο Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004  
 

8 



Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το 
ποσοστό κέρδους είναι 12.4%. Η  πραγ-
ματική πιθανότητα για την ισοπαλία 
στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 
0.287, ενώ ολόκληρο το σετ είναι (0.395, 
0.287, 0.318), του οποίου το άθροισμα 
των επιμέρους τιμών δίνουν τη μονάδα 
και είναι σαφώς μικρότερες των πιθα-
νοτήτων που ανακοινώνει το γραφείο 
στοιχημάτων. Για να μπορέσει ο παίκτης 
που στοιχηματίζει να κερδίσει χρήματα 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υπολογίσει τις πραγματικές πιθανότητες 
επιτυχίας ενός αγώνα με περισσότερη 
ακρίβεια απ’ ότι το ίδιο το γραφείο, έτσι 
ώστε να μπορέσει να υπερνικήσει το 
ποσοστό κέρδους του γραφείου.  

Το Παγκόσμιο Κύπελλο που δι-
οργανώνει η FIFA αποτελεί τη 
σημαντικότερη διοργάνωση του 
ποδοσφαίρου. Πραγματοποιείται κάθε 
τέσσερα χρόνια και συμμετέχουν εθνικές 
ομάδες απ’ όλο τον κόσμο. Η βάση 
δεδομένων που χρησιμοποιείται στην 
παρούσα εργασία συμπεριλαμβάνει τα 
αποτελέσματα των αγώνων του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 
για 20 χρόνια στη διάρκεια των 90 
λεπτών. Τα στοιχεία της βάσης 
δεδομένων ανέρχονται σε 336 
αποτελέσματα και συλλέχτηκαν από τον 
ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
http://fifaworldcup.yahoo.com/.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Βρέθηκε ότι τα τελευταία έξι Πα-
γκοσμία Κύπελλα Ποδοσφαίρου κατα-
κτήθηκαν από πέντε διαφορετικές  
χώρες: Αργεντινή,   Βραζιλία  (διπλό),    
Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.Οι πέντε 
αυτές χώρες ήταν επίσης και οι δεύτεροι 
νικητές της διοργάνωσης στο ίδιο 
χρονικό διάστημα. Έτσι, με ασφάλεια 
μπορεί να εκτιμηθεί ότι η πραγματική 
νικήτρια των διοργανώσεων είναι η 
Βραζιλία. Σε πραγματικό χρόνο 90 
λεπτών, η Βραζιλία έχει 27 νίκες, 4 ισο-
παλίες, 4 ήττες ή διαφορετικά 77.0, 11.5, 
11.5. Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν μια 
καλή εξήγηση στο ερώτημα γιατί τα 
γραφεία στοιχημάτων εμφανίζονται 
προκατειλημμένα υπέρ της συγκεκρι-
μένης χώρας «φαβορί» όταν ανα-
κοινώνουν τις πιθανότητες.   

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει συνοπτικά 
όλα τα αποτελέσματα που χρησιμο-
ποιήθηκαν στην έρευνα και δίνει επίσης 
την αναλογία των ισοπαλιών ως προς το 
συνολικό αριθμό αγώνων. Φαίνεται, για 
παράδειγμα, ότι στους αγώνες των ο-
μίλων το ποσοστό ισοπαλίας είναι 
28.75%, ενώ στους τελικούς αγώνες, ό-
που η σημασία κάθε αγώνα είναι 
υψηλή, το ίδιο ποσοστό ανέρχεται σε 
32.29%. Είναι, επίσης σημαντικό να 
αναφερθεί ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
το 1990 στην Ιταλία υπήρχαν πολύ λίγες 
ισοπαλίες σε επίπεδο αγώνων ομίλων.  

 
 
 

Πίνακας 2. Συνοπτική παρουσίαση του αριθμού των ισοπαλιών σε επίπεδο Ομίλων και 
Τελικώνm γώνων ανά διοργάνωση, σύνολο παρατηρήσεων T =336 
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Όμως, στους τελικούς αγώνες, το πο-
σοστό των ισοπαλιών ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία και ανήλθε στο 50%, απο-
τέλεσμα το οποίο συνέβαλε στο να 
πλησιάσει η συγκεκριμένη αυτή διορ-
γάνωση το συνολικό μέσο όρο των αγώ-
νων που κατέληξαν σε ισοπαλία.  
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Εκτίμηση της Πιθανότητας της 
Ισοπαλίας  
 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται 
στην παρούσα εργασία y1, y2,…, yT 
ακολουθούν την κατανομή Bernoulli. 
Στην κατανομή Bernoulli υπάρχουν δύο 
πιθανά αποτελέσματα y = 0 και y = 1. Το 
αποτέλεσμα y = 1 σημαίνει «επιτυχία» 
και η πιθανότητα να συμβεί ισούται με 
p, ενώ το y = 0 σημαίνει «αποτυχία» και η 
πιθανότητα να συμβεί ισούται με q=1- p, 
όπου 0<p<1. 

Η συνάρτηση της κατανομής των 
πιθανοτήτων Bernoulli για κάθε 
αποτέλεσμα είναι ίση με f(y) = (1-p)1-y py, 
ενώ η λογαριθμική συνάρτηση πιθα-
νοτήτων που θα πρέπει να μεγιστο-
ποιηθεί ισούται με l(p|y) = Σ[(1-yi)log(1-
p) + yilog(p)]. Οι συνθήκες της πρώτης 
παραγώγου δημιουργούνται από τη 
συνάρτηση dl(p;y)/dp = 0, η οποία 
καταλήγει στον τρόπο εκτίμησης της 
μεγίστης πιθανότητας (maximum likeli-
hood estimator - MLE) για την p:  

p̂ = Σyi/T = y . 
Από το Θεώρημα της ασυμπτωτικής 

κανονικότητας του MLE (Rice, 1995) 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για 
μεγάλα δείγματα p̂ ≈N(p, p(1-p)/T), το 
MLE της p̂  ακολουθεί την κατανομή 
Gaussian με μέσο όρο p και διακύμανση 
p(1-p)/T. Συνεπώς, ένα 95% διάστημα 
εμπιστοσύνης για την p̂  θα μπορούσε 
να είναι:  

ℑ=[ p̂ ± 2 √ p(1-p)/T ]  
Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι ο 

συνολικός αριθμός των ισοπαλιών είναι 
100, ενώ ο συνολικός αριθμός αγώνων 
είναι T=336. Άρα, p̂ = Σyi/T = y  και ως 

αποτέλεσμα p̂ =100/336 = 0,2976. Η 
εκτίμηση της πιθανότητας  ισοπαλίας  σε   
αγώνα  του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρέ-
θηκε ότι είναι 29,76%. Το αποτέλεσμα 
αυτό είναι σύμφωνα με αυτό προ-
ηγούμενων ερευνών (Dixon και Coles 
1997, Stefani 1983). 
Το Διάγραμμα 1 δείχνει ότι υπάρχει 

μια σημαντική διαφοροποίηση στη δι-
οργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
το 1994 στις ΗΠΑ, όπου καταγράφεται 
μικρότερος αριθμός ισοπαλιών συ-
γκριτικά με προηγούμενες παρόμοιες 
διοργανώσεις. Μια λογική εξήγηση για 
το φαινόμενο αυτό φαίνεται πως είναι 
το γεγονός αλλαγής σε έναν ποδο-
σφαιρικό κανόνα, που ψηφίστηκε το 
1992. Ο κανόνας αυτός αφορούσε την 
εφεξής απαγόρευση του τερματοφύλακα 
μιας ομάδας να πιάσει τη μπάλα με τα 
χέρια όταν παίκτης της ίδιας ομάδας 
γυρίσει τη μπάλα σε αυτόν. Σε δια-
φορετική περίπτωση, η ομάδα που 
υπέπεσε σε αυτό το σφάλμα τιμωρείται 
και η αντίπαλη ομάδα έχει τη δυνα-
τότητα ελεύθερου χτυπήματος της 
μπάλας στο σημείο που έγινε η παρά-
βαση από τον τερματοφύλακα. Ο 
κανόνας αυτός είναι ο ακόλουθος: 

 
1992: Backpass ruling: Law XII - Fouls 

and Misconduct 

«On any occasion when a player deliberately 

kicks the ball to his own goalkeeper, the 

goalkeeper is not permitted to touch it with 

his hands. If, however, the goalkeeper does 

touch the ball with his hands, he shall be 

penalised by the award of an indirect free-

kick to be taken by the opposing team from 

the place where the infringement 

occurred,...» 

[Source:http://www.fifa.com/en/game/historylaw

s.html ] 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όμως, από το Διάγραμμα 1 
προκύπτει επίσης ότι στην αμέσως 
επόμενη διοργάνωση Παγκοσμίου 
Κυπέλλου, μετά το 1994, τα 
αποτελέσματα της ισοπαλίας επανήλθαν 
στα κανονικά επίπεδα, πλησιάζοντας το 
συνολικό μέσο όρο της διοργάνωσης. 
Συνεπώς, από το ίδιο διάγραμμα γίνεται 
ολοφάνερο ότι η συσσωρευτική 
πιθανότητα ισοπαλιών, εκτός της 
διοργάνωσης του 1994, είναι μεταξύ του 
διαστήματος [0.30, 0.35], από το οποίο 
προκύπτει ότι περίπου το 1/3 των 
τελικών αγώνων του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου έληξαν με ισοπαλία.  
 
Ο Κανόνας Στοιχήματος  

 
Ο κανόνας στοιχήματος που 

προτείνεται στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζει ομοιότητες με την γνωστή 
μέθοδο martingale που είναι ευρέως 
διαδεδομένη στα καζίνα. Είναι 
«απλοϊκή»,  στη  λογική   ότι   κάποιος 
στοιχηματίζει μονάχα στην ισοπαλία 
και αυτό  από  μόνο  του  κάνει  την  όλη 

στρατηγική πολύ απλή στην εφαρμογή 
της. 

Στηρίζεται στην ακολουθία 
Fibonacci και λειτουργεί ως εξής: 
βασιζόμενοι στην υπόθεση ότι το 
αποτέλεσμα της ισοπαλίας θα έρθει μετά 
από μια σειρά συνεχόμενων αγώνων, 
στοιχηματίζουμε στην ισοπαλία 
σύμφωνα με τα στοιχεία των αριθμών 
όπως ορίζονται στην ακολουθία 
Fibonacci. Άρα το μόνο που χρειάζεται 
είναι να ξέρουμε τους αριθμούς αυτούς. 
Η ακολουθία Fibonacci ορίζεται 
ξεκινώντας με τον αριθμό 1, ο οποίος 
ακολουθείται από ένα δεύτερο 1, ενώ το 
τρίτο κατά σειρά στοιχείο είναι το 
αποτέλεσμα της πρόσθεσης των δύο 
αμέσως προηγούμενων αριθμών. Για 
παρά-δειγμα, ορισμένα από τα πρώτα 
στοιχεία της ακολουθίας Fibonacci είναι: 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … 

Ο μαθηματικός τύπος της ακολου-
θίας Fibonacci δίνεται:  

 
an+1 = an + an-1 , όπου a1 =1 και a2 = 1. 

 
  

Διάγραμμα 1. Μέση πιθανότητα της ισοπαλίας ανά έτος διοργάνωσης και 
συσσωρευτική πιθανότητα, σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%.  

Μέση Πιθανότητα της Ισοπαλίας 

0,15

0,20
0,25

0,30

0,35

0,40
0,45

0,50

1982 1986 1990 1994 1998 2002

Έτος Διοργάνωσης

Π
ιθ
αν
ότ
ητ

Tournament's Prob. Cumulative Prob. 95% C.I. 

 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 4ος Τεύχος 4ο Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004 11



Η χαρακτηριστική συνάρτηση είναι   
g(λ)=λ²-λ-1=0,   με   την    χαρα-
κτηριστική ρίζα να ισούται με 
λ1,2=(1±√5)/2. Η θετική ρίζα (1+√5)/2 
είναι επίσης γνωστή ως «χρυσή ρίζα» 
και είναι περίπου ίση με φ = 1.618, διότι 
σε όρους της ακολουθίας Fibonacci είναι 
γνωστό ότι οι αναλογίες τους an+1/ an → 
φ , όταν n → ∝. Ο nth όρος Fibonacci 
δίνεται από τον τύπο Binet: an = 
[((1+√5)/2)n-((1-√5)/2)n ]/√5. 

Ο παίκτης που στοιχηματίζει, για 
παράδειγμα στην ισοπαλία, έχει p 
πιθανότητα να κερδίσει για κάθε 
στοιχείο της ακολουθίας Fibonacci. Εάν 
κάποιος στοιχηματίζει an χρήματα, 
δεδομένου ότι οι πιθανότητες επιτυχίας 
του αποτελέσματος της επιλογής του 
είναι b, τότε το τελικό ποσό που θα 
κερδίσει είναι ban. Η πιθανότητα 
επιτυχίας για το xth στοίχημα είναι p(1-
p)x-1 και ακολουθεί τη γεωμετρική 
κατανομή. Ο μέσος όρος είναι 1/p και η 
διακύμανση (1-p)/p². Ο κανόνας 
στοιχήματος είναι: αρχίζουμε με ένα 
χρηματικό ποσό στοιχήματος a1 και 
ακολουθεί ένα δεύτερο χρηματικό ποσό 
a2. Το τρίτο χρηματικό ποσό είναι το 
αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων, 
ακολουθώντας την ακολουθία Fibonacci, 
όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Ο Πίνακας 
3 απεικονίζει τον κανόνα στοιχήματος, 
ακολουθώντας την ακολουθία Fibonacci. 
Επίσης, στον ίδιο πίνακα απεικο-
νίζονται ως an, το σύνολο των 
χρηματικών   ποσών  των  στοιχημάτων,  
ενώ το συνολικό κόστος ως Sn , τα 
έσοδα ως Rn και το κέρδος ως  

Pn = Rn-Sn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προσδοκώντας ότι θα επιτύχουμε να 
έχουμε τουλάχιστον μια μονάδα 
καθαρού κέρδους σε κάθε σειρά στοι-
χημάτων, οι συναρτήσεις είναι ως 
ακολούθως:  
 

an b - (an+2  -1) = 1. Αυτό επίσης 
γίνεται an+2 = an+1 + an επομένως, 
συνεπάγεται ότι: 

 
an b - (an+1 + an -1) = 1, or b = (an+1 + 

an)/ an = 1+ an+1/ an ⇒  
b→1+φ = 2.618, όταν n → ∝. 
 
Αποδείχτηκε πως αν υποτεθεί ότι η 

σταθερή πιθανότητα επιτυχίας της 
ισοπαλίας b είναι ίση ή μεγαλύτερη από 
2.618, ο κανόνας στοιχήματος που 
προτάθηκε δίνει τουλάχιστον μια 
μονάδα κέρδους. Ωστόσο, η μέση 
πιθανότητα επιτυχίας της ισοπαλίας σε 
ένα σύνολο από 102 σταθερές 
πιθανότητες βρέθηκε ότι είναι περίπου 
3.25, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τον 
κανόνα στοιχήματος Fibonacci. Σημειώ-
νεται σ’ αυτό το σημείο, ότι τα γραφεία 
στοιχημάτων ανακοινώνουν τις πιθα-
νότητες επιτυχίας ενός αγώνα 
βασισμένα όχι μόνο στη σημασία του 
αγώνα, αλλά στη χώρα και στο εθνικό 
πρωτάθλημα που ανήκει ο συγ-
κεκριμένος αγώνας. Για παράδειγμα, 
στους ποδοσφαιρικούς αγώνες της β’ 
κατηγορίας της Ιταλίας αναμένεται να 
υπάρχουν περισσότερες ισοπαλίες, συ-
γκριτικά με τους αγώνες της α’ εθνικής 
κατηγορίας της Αγγλίας.  

 
 
 
 
 

Πίνακας 3. Κανόνας στοιχήματος βασισμένος στην ακολουθία Fibonacci 
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Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα 

μειονέκτημα στην εφαρμογή της 
στρατηγικής Fibonacci. Σημειώνουμε ότι 
για p=0.3 ο μέσος όρος της γεωμετρικής 
κατανομής είναι 1/p=10/3, ενώ η 
διακύμανση είναι: (1-p)/p²=70/9, που 
σημαίνει ότι όποιος στοιχηματίζει βάσει 
του συγκεκριμένου κανόνα θα πρέπει 
να είναι αρκετά προσεχτικός. Αυτό το 
ζήτημα τίθεται πιο άμεσα στην 
ακόλουθη ερώτηση: Πόσο μεγάλο θα 
πρέπει να είναι το αρχικό χρηματικό 
ποσό ενός παίκτη στοιχήματος εάν θέλει 
να κυριαρχήσει του συγκεκριμένου 
κανόνα και έχοντας τη δυνατότητα να 
στοιχηματίσει xth φορές, ενώ έχει χάσει 
στις προηγούμενες x-1; 

Αν υποθέσουμε ότι η τυχαία 
μεταβλητή Sn, είναι το χρηματικό ποσό 
που χρειάζεται ένας παίχτης 
στοιχήματος προκειμένου να μπορέσει 
να κυριαρχήσει του κανόνα Fibonacci, 
τότε προκειμένου να απαντηθεί η 
παραπάνω ερώτηση θα πρέπει να 
υπολογιστεί η καμπύλη των 
πιθανοτήτων της Sn. Από τον Πίνακα 3 
και βάσει του δεδομένου της 
γεωμετρικής κατανομής δίνεται ότι η 
καμπύλη των πιθανοτήτων της Sn 
δίνεται από την ακόλουθη συνάρτηση 
Pr[Sn = an+2 -1] = p(1-p)n-1, με p=0.3. 
Συνεπώς, η προσδοκώμενη αξία (ή μέση 
τιμή) της Sn είναι E[Sn] = Σ(an+2 -1) p(1-
p)n-1, για κάθε n=1,2,3,…. Συνεπάγεται 
ότι E[Sn]→∝, όταν n → ∝. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό, με το οποίο μπορεί να 
κυριαρχήσει κάποιος παίχτης, 
βασιζόμενος στον κανόνα Fibonacci. 
Όμως, παρατηρείται να υπάρχει μια 
μικρή «απάτη» σε αυτούς τους 
υπολογισμούς, σε ό,τι αφορά το 
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.  

 
 

 

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι 
τελικοί αγώνες ανέρχονται σε 64 και 
υπάρχουν πάντα περισσότερες από δέκα 
ισοπαλίες σε αυτές τις διοργανώσεις. 
Άρα, κατά μέσο όρο, κάθε έξι τελικούς 
αγώνες υπάρχει μια ισοπαλία.   

Για μια πιο λεπτομερειακή ανάλυση 
της κατανομής των αναμενόμενων 
κερδών των παικτών στοιχήματος, 
υποθέτουμε ότι οι πιθανότητες b που 
δίνονται από τα γραφεία για έναν 
αγώνα ακολουθούν τα χαρακτηριστικά 
της τυχαίας μεταβλητής Gamma (με 
μέση τιμή μ και διακύμανση σ²), ενώ για 
την εκτίμησή τους χρησιμοποιείται το 
πείραμα προσομοίωσης του Monte 
Carlo. Τα δεδομένα των πιθανοτήτων 
για το συγκεκριμένο πείραμα 
προέρχονται από δύο πολύ γνωστές 
εταιρείες στοιχημάτων. Χρησιμοποιή-
θηκε δείγμα 102 ποδοσφαιρικών 
αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων της 
Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και 
της Ισπανίας, φιλικών αγώνων και αγώ-
νων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ο 
μέσος όρος ισούται με μ =3.25 και η 
τυπική απόκλιση σ =0.42 (Διάγραμμα 2). 
Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληρο-
φορίες, καταλήγουμε στην ακόλουθη 
Gamma κατανομή πιθανοτήτων 
G(t;α,β)=βαtα-1exp(-βt)/Γ(α). Από τις εκτι-
μήσεις του μέσου όρου και της διακύ-
μανσης προκύπτει ότι α = 60 και β = 
18.5. Σημειώνεται εδώ ότι χρησιμο-
ποιώντας την κατανομή Gamma 
κάποιος μπορεί να παραβιάσει την 
υπόθεση των γραφείων στοιχημάτων ότι 
b≥2.618. 
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Από το μοντέλο προσομοίωσης του 

Monte Carlo φαίνεται ξεκάθαρα ότι αν 
και ο μέσος όρος της κατανομής των 
αναμενόμενων κερδών είναι θετικός και 
μεγαλύτερος της μονάδας, ωστόσο 
συνοδεύεται από μια μεγάλη τυπική 
απόκλιση.  

 
Στην πραγματικότητα, η καμπύλη 

της κατανομής των κερδών των παικτών 
φαίνεται ότι είναι κεντραρισμένη σε μια 
περιοχή κοντά στην τιμή μηδέν 
(Διάγραμμα 3).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Διάγραμμα 3 Κατανομή των πιθανοτήτων που δίνονται από τα γραφεία στοιχημάτων 
 σε ένα δείγμα 102 παρατηρήσεων  

Διάγραμμα 2. Καμπύλη των πιθανοτήτων της κατανομής κερδών των γραφείων   
στοιχημάτων χρησιμοποιώντας τον κανόνα Fibonacci (n=30) 
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Από τον Πίνακα 4 προκύπτει ότι η μέση 
τιμή της κατανομής των κερδών των 
παικτών, στατιστικά, ισούται με το 
μηδέν. Συνεπώς, προκύπτει ότι τις 
περισσότερες φορές κάποιος που 
στοιχηματίζει δεν θα έχει κέρδη. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση που οι 
πιθανότητες προσομοίωσης παραβιά-
ζουν την υπόθεση b≥2.618 πιθανώς να 
υπάρχουν αρκετοί αγώνες N-1 που δεν 
θα λήξουν με ισοπαλία και οι οποίοι θα 
συνοδεύονται από μια μικρή 
πιθανότητα b<2.618, ενώ η τελική 
πιθανότητα PN = RN -SN θα έχει αρνητική 
τιμή. Άρα, ο κανόνας στοιχήματος 
Fibonacci αποτυγχάνει να δίνει πάντα 
θετική τιμή με βεβαιότητα.  
 

Συμπεράσματα  

Η παρούσα εργασία αφορά στο 
«ανεξερεύνητο» τμήμα της βιβλιο-
γραφίας των στοιχημάτων και πιο 
συγκεκριμένα εξετάζει το αποτέλεσμα 
της ισοπαλίας μεταξύ δύο ομάδων 
ποδοσφαίρου. Είναι πολύ δύσκολο να 
προβλεφθεί αυτό το αποτέλεσμα από τα 
γραφεία στοιχημάτων όταν ανα-
κοινώνουν     τις     πιθανότητες      των 
ποδοσφαιρικών αγώνων. Χρησιμο-
ποιώντας τη βάση δεδομένων των 
τελικών    αγώνων    ποδοσφαίρου     του  
Παγκοσμίου  Κυπέλλου  για  20  χρόνια, 
 

 
 
 

Πίνακας 4.  Αποτελέσματα του πειράματος προσομοίωσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός προσπαθειών Μέση τιμή της 
κατανομής κερδών 

Τυπική απόκλιση της 
κατανομής κερδών   

7.25 10 10.27 
20 4.79 9.53 
30 3.66 6.22 
60 5.69 12.22 

100 8.19 45.52 
200 41.19 305.93 
500 34.82 561.44 

1000 17.58 158.13 
5000 49.47 1786.10 

βρέθηκε ότι η πιθανότητα της ισοπαλίας 
είναι σχετικά σταθερή και ισούται με 
29,76%. Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα 
που προκύπτει είναι ότι στη 
διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
το 1994 στις ΗΠΑ σημειώθηκαν πολύ 
λίγες ισοπαλίες στους αγώνες που 
διεξήχθησαν. Αυτό συνέβη εξαιτίας ενός 
κανόνα που εφαρμόστηκε το 1992, 
σύμφωνα με τον οποίο οι 
τερματοφύλακες απαγορεύονταν από 
εδώ και στο εξής να πιάνουν με τα χέρια 
την μπάλα μετά από γύρισμά της σε 
αυτούς από συμπαίκτη. Όμως, στην 
αμέσως επόμενη διοργάνωση ο αριθμός 
των ισοπαλιών έφτασε το μέσο όρο των 
προηγούμενων ετών. Η προτεινόμενη 
στρατηγική Fibonacci λειτουργεί στη 
λογική ότι στοιχηματίζουμε συνεχώς στο 
αποτέλεσμα της ισοπαλίας, παίζοντας τα 
ποσά όπως προκύπτουν από την ακο-
λουθία Fibonacci.  

Αποδείχτηκε ότι χρησιμοποιώντας 
σταθερές πιθανότητες, οι οποίες δίνουν 
την ισοπαλία ίση με 2.618, ο 
προτεινόμενος κανόνας αφήνει πάντα  
τουλάχιστον μια μονάδα κέρδους στον 
παίκτη. Ωστόσο, η μέση τιμή για τις 
σταθερές πιθανότητες είναι μεγαλύτερη 
από 3,0, γεγονός το οποίο καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η πιθανότητα της 
ισοπαλίας είναι μια τυχαία μεταβλητή
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και για την εκτίμησή της εφαρμόζεται το 
πείραμα της προσομοίωσης του Monte 
Carlo. Το συγκεκριμένο πείραμα 
αποκαλύπτει ότι η προτεινόμενη 
στρατηγική στοιχήματος Fibonacci 
ενδέχεται να δίνει και θετικές τιμές 
κέρδους, αλλά με πολύ μεγάλη 
αβεβαιότητα. Επιπροσθέτως, το εν-
δεχόμενο της «καταστροφής του παί-
κτη» στην προσπάθειά του να κερδίσει 
χρήματα, εφαρμόζοντας τη στρατηγική 
Fibonacci και το γεγονός ότι 
βρισκόμαστε σ’ έναν αβέβαιο ποδο-
σφαιρικό κόσμο ενισχύει τις όποιες 
προσπάθειες των ερευνητών να βρουν 
νέες πιο αποδοτικές στρατηγικές πρό-
βλεψης.  
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ΗΗ  ΔΔιιεεκκδδίίκκηησσηη  ττωωνν    

  

ΟΟλλυυμμππιιαακκώώνν  ΑΑγγώώννωωνν    
ααππόό  ττηηνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη  
 
του Sertac Erten, Middle East Technical University, Τurkey 
 
 

εκινώντας από τη δεκα-
ετία του 1980 και συνεχί-
ζοντας στη δεκαετία του 
1990, παρατηρήθηκε ένα 
αυξανόμενο ενδιαφέρον 

για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών 
διοργανώσεων από μέρους των τοπικών 
κοινωνιών. Σκοπός της παρούσας ερ-
γασίας είναι να διερευνήσει τους παρά-
γοντες που συντελούν στο αυξημένο 
αυτό ενδιαφέρον και ταυτόχρονα να 
εγείρει μια συζήτηση γύρω από τους 
λόγους που κάποιες πόλεις είναι σε θέση 
να αποτελέσουν τις διοργανώτριες 
πόλεις, τη στιγμή που άλλες παρα-
μένουν απλά υποψήφιες, ενώ υπάρχει 
και ένας μεγάλος αριθμός πόλεων που 
βρίσκονται μακριά και από τις δύο 
αυτές εκδοχές. Τέλος, η παρούσα ερ-
γασία κάνει μια κριτική ανασκόπηση 
της Ολυμπιακής υποψηφιότητας της πό-
λης της Κωνσταντινούπολης. 
 
Η Διοργάνωση Μεγάλων  
Αθλητικών Γεγονότων–Οι 
Παράγοντες που Επιδρούν  
στο Αυξανόμενο Ενδιαφέρον  
από πλευράς των Πόλεων   
 

Μετά τη δεκαετία του 1970 
σημειώθηκαν σημαντικές διαρθρωτικές 
αλλαγές,  σε   επίπεδο    παραγωγής.   Το     

 

 
 
προηγούμενο μοντέλο συσσώρευσης  
του   κεφαλαίου (Ford’s accumulation 
model) άρχισε  να παρουσιάζει δυσλει-
τουργίες από τα τέλη της δεκαετίας του 
1960. Αυτό έφερε στο προσκήνιο την 
ανάγκη για οικονομική αναδιάρθρωση 
με περισσότερο ευέλικτες μορφές 
παραγωγής. Οι εθνικές οικονομίες 
άρχισαν μια προσπάθεια ώστε να 
οδηγηθούν έξω από τα σύνορα της 
χώρας τους ξεπερνώντας τους περιορι-
σμούς της προηγούμενης κλειστής οικο-
νομίας και οικοδομώντας ταυτόχρονα 
ένα νέο ανταγωνιστικό και παγκοσμιο-
ποιημένο σύστημα παραγωγής και οικο-
νομικής ανάπτυξης. Οι πρωτεύουσες 
πόλεις των περισσοτέρων αναπτυγ-
μένων χωρών άρχισαν να αναζητούν 
ευνοϊκότερους όρους παραγωγής, αξιο-
ποιώντας το φθηνότερο εργατικό δυνα-
μικό, τις πρώτες ύλες και τις υποδομές 
άλλων φτωχότερων χωρών.  

Χρειαζόταν, επομένως, αφενός η 
χωροταξική αναδιάρθρωση του κεφα-
λαίου παραγωγής και αφετέρου η 
δημιουργία υψηλά διαφοροποιημένων 
κατηγοριών κεφαλαίου. Συνεπώς, 
παράγοντας κλειδί στη νέα αυτή εποχή 
υπήρξε ο χώρος, πάνω στον οποίο 
βασίστηκε το καπιταλιστικό μοντέλο 
παραγωγής. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 
παράγοντες, οι οποίοι συντέλεσαν στο 

  ΞΞ

ΕΕΕπππιιισσστττηηημμμοοονννιιικκκόόό   ΆΆΆρρρθθθρρροοο   
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αυξημένο ενδιαφέρον των πόλεων σε 
ό,τι  αφορά   τη   διοργάνωση    μεγάλων 
αθλητικών και άλλων ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων.    

1. Τεχνολογία. Ο παράγοντας 
τεχνολογία θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ότι αυξάνει το ενδιαφέρον των τοπικών 
αρχών για τη διοργάνωση μεγάλων 
αθλητικών γεγονότων. Τρείς περιοχές 
τεχνολογικής ανάπτυξης θεωρούνται ότι 
επιδρούν στην ικανότητα μιας πόλης να 
φιλοξενήσει ένα μεγάλου βεληνεκούς 
αθλητικό γεγονός.  

Η πρώτη είναι η ανάπτυξη 
τεχνολογιών παραγωγής. Πριν την κρίση 
της δεκαετίας του 1970, κυριαρχούσε το 
μοντέλο της κάθετης ενοποιημένης 
οργάνωσης της παραγωγής. Μετά τη 
δεκαετία του 1970 παρουσιάστηκε, από 
τη μια πλευρά, μια γεωγραφική κατα-
νομή των παραγωγικών συντελεστών 
και από την άλλη, μια αυξανόμενη 
συγκέντρωση της δύναμης λήψεως 
αποφάσεων σε εταιρείες, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται εκτός των εθνικών 
συνόρων1. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
εταιρείες κέρδισαν περισσότερη ελεγ-
κτική δύναμη των διαδικασιών παρα-
γωγής και κατανάλωσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Harvey (2000) Spaces of Hope, John Hopkins 
University Press, Baltimore. 

Το γεγονός αυτό συνέβαλε στο να 
εμφανιστούν στο προσκήνιο νέοι δια-
χειριστές της εξουσίας, αναφορικά με τις  
τεχνολογίες παραγωγής που αναφέρ-
θηκαν πιο πάνω. Διεθνείς εταιρείες 
(transnational corporations-TNC’s) έ-
γιναν πολύ δυνατοί συντελεστές στην 
παγκόσμια διαχείριση των αθλητικών 
και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 
Πρώτα απ’ όλα το κύκλωμα διαφήμιση-
θεάματα, το οποίο είναι ένας φαύλος 
κύκλος, όπου το ένα τροφοδοτεί το 
άλλο, ενδυνάμωσε τις εταιρείες των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), 
καθώς και νέες βιομηχανίες (Σχήμα 1). 
Η μεγέθυνση στη βιομηχανία του 
θεάματος εισήγαγε νέα καταναλωτικά 
πρότυπα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί το πρόσφατο Πρωτάθλημα 
Πετοσφαίρισης Γυναικών του 2003 που 
διοργανώθηκε στην Ιαπωνία. Σ’ αυτή τη 
διοργάνωση τα ολιγόλεπτα διαλείμματα 
μεταξύ των αγώνων διαρκούσαν 11/2 
λεπτά, αντί για το συνηθισμένο 1 λεπτό 
και η αιτία φαίνεται πως ήταν η άδεια 
που ζήτησε και πήρε η Ιαπωνική 
κρατική τηλεόραση από την επιτροπή 
του αθλήματος, με σκοπό την αύξηση 
των διαφημιστικών της εσόδων. 
 
 
 

Σχήμα 1. Τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή, στις επικοινωνίες  
και στις μεταφορές 
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Με σκοπό να ταυτοποιήσουν την 
αθλητική διοργάνωση με το προϊόν 
τους, οι διεθνείς εταιρείες αντα-
γωνίζονται για να αποτελέσουν τους 
επίσημους χορηγούς, πράγμα που θα 
τους αποφέρει μεγάλα έσοδα. Η Adidas 
είχε μία αύξηση των εσόδων της, της 
τάξεως του 56% το 1996, έτος πραγματο-
ποίησης των Ολυμπιακών Αγώνων της 
Ατλάντα, σε σύγκριση με το 1995, και 
αυτό οφείλεται μερικώς στο γεγονός ότι 
περισσότερα από 200 Ολυμπιακά μετάλ-
λια κερδήθηκαν από αθλητές χορη-
γούμενους από την Adidas.1 Επομένως, 
η χορηγία είναι το πιο αποτελεσματικό 
εργαλείο διαφήμισης καθότι το λογό-
τυπο του χορηγού θα εμφανίζεται πάνω 
σε όλο σχεδόν τον εξοπλισμό που θα 
χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο α-
θλητικό γεγονός. Οι χορηγοί από την 
πλευρά τους καλύπτουν ένα μεγάλο 
μέρος του κόστους της διοργάνωσης. 
Επιπρόσθετα, η συμμετοχή συγκεκρι-

μένων εταιρειών στη διοργάνωση μεγά-
λων αθλητικών γεγονότων συντελεί στη 
δημιουργία μιας κλειστής ομάδας χορη-
γών, αποτρέποντας την ανάμειξη κά-
ποιου τρίτου τοπικού χορηγού στην όλη 
διαδικασία. Σε τελευταία ανάλυση οι 
χορηγοί συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην επιλογή της διοργανώτριας πόλης 
διότι τα έσοδά τους εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό και από το καταναλωτικό 
προφίλ και την αγοραστική δύναμη των 
κατοίκων της υποψήφιας πόλης. 
Η δεύτερη είναι η ανάπτυξη των 

πληροφοριακών τεχνολογιών και πιο 
συγκεκριμένα των τηλεπικοινωνιών, 
των πληροφοριακών συστημάτων και 
της μικροηλεκτρονικής. Τα επιτεύγματα 
στην τεχνολογία των οπτικών ινών και 
στην ψηφιακή τεχνολογία είχαν ως απο-
τέλεσμα την αύξηση της τηλεθέασης των  

 

                                                 
1 Dobson και Sinnamon (2001) A critical analysis of 
the organization of major sports events, Sport in the 
City: The Role of Sport in Economic and Social 
Regeneration, ed. C. Gratton και I.P. Henry, Rotledge, 
London. σ. 65. 
 

μεγάλων αθλητικών και άλλων ψυχαγω-
γικών προγραμμάτων. Η τηλεόραση 
αποτελεί πλέον τον πιο οικονομικό 
τρόπο διασκέδασης, ειδικά για τις ο-
μάδες χαμηλού εισοδήματος. Το μεγα-
λύτερο μέρος των ψυχαγωγικών τηλε-
οπτικών προγραμμάτων και εκπομπών 
αφορούν είτε στον αθλητισμό καθαυτό 
είτε στη σωματική υγεία και τον υγιεινό 
τρόπο ζωής. Επίσης, έντονο υπήρξε και 
το ενδιαφέρον μετάδοσης εκπομπών, 
σχετικά με τη φροντίδα του σώματος και 
τη διάπλασή του. Στο κομμάτι των 
τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων 
κυριαρχούν λίγες μονοπωλιακές εται-
ρίες ΜΜΕ, οι οποίες επιδιώκουν την 
ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των 
τηλεθεατών τους. Αυτό σημαίνει στα-
διακή αύξηση των εσόδων τους από τις 
διαφημίσεις. 

Επίσης, η τηλεοπτική μετάδοση των 
αθλητικών γεγονότων συνεπάγεται την 
αύξηση τόσο της κατανάλωση α-
θλητικών προϊόντων όσο και της 
συμμετοχής των φιλάθλων στις α-
θλητικές εγκαταστάσεις. Αρκετές φορές, 
ταυτόχρονα με τα αθλητικά γεγονότα 
πραγματοποιούνται και άλλα, μεγάλου 
μεγέθους, πολιτιστικά φεστιβάλ ή διε-
θνείς εκθέσεις, τα οποία παρουσιάζουν 
τεράστιο ενδιαφέρον, από πλευράς 
συμμετοχής του κοινού σ’ αυτά. Έτσι, 
κατά τη διάρκεια τέτοιων πολυ-
γεγονότων οι καταναλωτικές συμπερι-
φορές ποικίλουν. Παρατηρείται λοιπόν 
σ’ αυτό το σημείο, ότι η τηλεόραση εκτός 
από το να είναι το κυριότερο μέσο 
ψυχαγωγίας λειτουργεί και ως ένα 
σημαντικό εργαλείο προώθησης της 
κατανάλωσης. Το μεγαλύτερο μέρος των 
εσόδων των αθλητικών ομοσπονδιών 
και των εταιρειών διοργάνωσης προ-
έρχονται από τα «τηλεοπτικά δικαιώ-
ματα» των ΜΜΕ, οι οποίοι φαίνεται ότι 
αποτελούν τους νέους κυρίαρχους 
πρωταγωνιστές των μεγάλων αθλητικών 
γεγονότων τη δεκαετία του 1990.  
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H τρίτη αφορά στις τεχνολογίες  
συγκοινωνιών.  Το  κόστος  και  ο  χρόνος  
των μετακινήσεων τόσο των εμπο-
ρευμάτων όσο και των ανθρώπων 
μειώθηκε σημαντικά τις τελευταίες 
δεκαετίες. Αυτό επέφερε ταχύτατη 
προσαρμογή των μονάδων παραγωγής 
και κατανάλωσης στις σύγχρονες αυτές 
εξελίξεις. Επίσης, ο αριθμός των 
ανθρώπων που ταξιδεύουν ανά τον 
κόσμο διπλασιάστηκε μέσα σε δύο 
τελευταίες δεκαετίες. 

Η χωροταξική κατανομή των 
μονάδων παραγωγής μείωσε το συ-
γκοινωνιακό κόστος, τόσο των δρα-
στηριοτήτων που άπτονται της παρα-
γωγής, όσο και αυτών που άπτονται της 
κατανάλωσης. Ταυτόχρονα με την εξα-
σθένηση των συνοριακών περιορισμών 
και την αύξηση της ευκολίας στην 
κυκλοφορία ανθρώπων και χρήματος, 
παρουσιάστηκε και μια αλλαγή στα 
μέσα μετακίνησης. Μοντέρνες τεχνο-
λογίες στις συγκοινωνίες επέτρεψαν 
στους ανθρώπους να ταξιδεύουν 
οπουδήποτε με μεγάλη ταχύτητα. 

Επίσης, την ίδια χρονική στιγμή 
άρχισαν να εμφανίζονται νέοι τρόποι 
ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα οι 
εξατομικευμένες διακοπές. Ο νέος αυτός 
τρόπος διακοπών, καθώς και η ανά-
πτυξη άλλων δραστηριοτήτων, όπως της 
περιήγησης σε άγνωστες τοποθεσίες 
έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους 
να επισκέπτονται και ταυτόχρονα να 
παίρνουν μέρος σε μεγάλες αθλητικές 
και άλλες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. 

Η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ 
της παγκόσμιας κοινότητας και της 
τοπικής κοινωνίας, σχετικά με τη 
διοργάνωση μεγάλων αθλητικών 
γεγονότων χαρακτηρίζεται τόσο από 
μια δυναμική (tension) όσο και από μια 
διασύνδεση (articulation) (Σχήμα 2). Ο 
περιορισμός των γεωγραφικών, κατά 
κύριο λόγο, εμποδίων σε ό,τι αφορά 
στην διακίνηση των αγαθών, των 
ανθρώπων, του χρήματος και των 
πληροφοριών      οδήγησε     σε       έναν  

 

ανταγωνισμό μεταξύ των τοπικών 
κοινωνιών, αναφορικά με την υιοθέτηση 
του καπιταλιστικού μοντέλου ανά-
πτυξης. 

Η δύναμη των τοπικών αρχών 
αυξήθηκε εξαιτίας του σταδιακού περι-
ορισμού της δύναμης των εθνικών 
αρχών. Οι εξελίξεις αυτές έδειξαν ένα 
νέο, πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο για τις 
τοπικές κοινωνίες. Οι πόλεις επι-
δίδονταν εφεξής στο να προσελκύσουν 
ξένα κεφάλαια για επενδύσεις, με σκοπό 
να αναδειχθούν στο διεθνές οικονομικό 
στερέωμα. Τα θεάματα και οι εκθέσεις 
συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση 
νέων καταναλωτικών προτύπων, γε-
γονός το οποίο θα οδηγούσε στην 
προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων. 

Δύο είναι οι βασικότερες αιτίες που 
οδηγούν τις τοπικές αρχές στο να είναι 
πρόθυμες να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις 
θεάματος και εκθέσεις. Πρώτον, το 
μάρκετινγκ της περιοχής (place-marketing) 
και δεύτερον, η ανάπλαση της πόλης 
(urban regeneration). Εάν εξετάσουμε 
προσεκτικά τους διεκδικητές 
διοργάνωσης μεγάλων αθλητικών και 
άλλων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων της 
τελευταίας δεκαετίας, παρατηρούμε ότι 
το ενδιαφέρον για παγκόσμια δικτύωση 
ανήκει περισσότερο σε μη ισχυρές 
πόλεις, οι οποίες βρίσκονται σε χαμηλά 
επίπεδα αστικής ιεραρχίας. Την ίδια 
στιγμή, οι υψηλού επιπέδου αστικής 
ιεραρχίας πόλεις επιθυμούν να βγουν 
κερδισμένοι, από τη διοργάνωση τέ-
τοιων δραστηριοτήτων, όχι σε χρημα-
τικούς όρους, αλλά σε αύξηση της χωρο-
ταξικής τους αναμόρφωσης περιοχών 
που παρακμάζουν. Με αυτό το σκεπτικό 
θα μπορούσαν να ειδωθούν οι υπο-
ψηφιότητες του Λονδίνου και της Νέας 
Υόρκης, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2012. Ο Shoval αναρωτιέται για τις 
υποψηφιότητές τους, οι οποίες στερου-
νται την ύπαρξη των σύνηθων λόγων 
για τους οποίους μια πόλη επιθυμεί την 
ανάληψη ενός τέτοιου διεθνούς  
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γεγονότος1. Οι πόλεις αυτές δε χρειά-
ζονται κάποια αναγνώριση της 
ταυτότητάς τους ή μια νέα παγκόσμια 
αναγνωρίσιμη εικόνα ή επιπρόσθετα 
κατασκευαστικά έργα. Οι αρχές των δύο 
αυτών πόλεων έχουν ήδη διευκρινίσει 
ότι οι υποψηφιότητές τους σχετίζονται 
με πολιτικές εντός των εν λόγω πόλεων, 
όπως η αύξηση της απασχόλησης, 
υπόγεια και υπέργεια έργα ανα-
μόρφωσης, προώθηση του τουρισμού 
κτλ. 

Με σκοπό να βελτιώσουν την εικόνα 
της πόλης τους σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 
τοπικές κοινωνίες προσπάθησαν να 
περιορίσουν την κεντρική εξουσία σε 
ό,τι αφορά τοπικά τους θέματα, 
δίνοντας έτσι ώθηση στον ρόλο της 
τοπικής εξουσίας. Επίσης, προσπάθησαν 
να  προωθήσουν   τις   τοπικές  αξίες  της  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

περιοχής τους, ενώ ο αθλητισμός 
αποτέλεσε μια σημαντική στρατηγική 
οικονομικής ανάπτυξης πολλών πόλεων. 
Ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 

                                                 
1 Shoval (2002) A New Phase in the Competition for 
the Olympic Gold: The London and New York Bids for 
the 2012 Games, Journal of Urban Affairs, Vol. 24, 
No. 5, pp. 583-599. 

τοπικές αρχές ενθαρρύνονται στο να 
αναπτύσσουν δικές τους πολιτικές για 
διοργάνωση εκδηλώσεων με χαρα-
κτηριστιικά παραδείγματα το 
Manchester και το Sheffield. Αρχίζοντας 
από τη δεκαετία του 1990, όπως 
αναφέρει ο Braham, η τοπική 
κυβέρνηση του Leeds, με την 
υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης 
της Νέας Δεξιάς, ανέπτυξε πολιτικές εκ-
δηλώσεων, που επικεντρώνονταν κυ-
ρίως στον αθλητισμό, στην τέχνη και 
την ιστορική κληρονομιά2.  

Στο βιβλίο των Cochrane και άλλων 
τονίζεται το καθολικό συμφέρον, σε 
οικονομικούς    όρους,  για   την   τοπική 
κοινωνία από τη φιλοξενία μιας με-
γάλης διοργάνωσης.3  

Στην Τουρκία επίσης, τρεις πόλεις, η 
Κωνσταντινούπολη, Izmir και Αττάλεια  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Bramham (2001) Sport Policy in the City: A Case 
Study of Leeds, Sport in the City: The Role of Sport in 
Economic and Social Regeneration, ed. C. Gratton & 
I.P. Henry, Rotledge, London. 
 
 
3 Cochrane & Peck & Tickell (1996) Manchester 
Plays Games: Exploring the Local Politics of 
Globalisation, Urban Studies, Vol. 33, No. 8. 

Σχήμα 2.. H αντίληψη των μεγα – γεγονότων στα παλίσια των παγκοσμίων και 
τοπικών διαδικασιών. 
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υπέβαλαν μια ανεπίσημη υπο-
ψηφιότητα  για τη διοργάνωση του 
Grand Prix Formula, για το έτος 2005, 
γεγονός το οποίο θα έδινε μια νέα 
εικόνα στην πόλη σε διεθνές επίπεδο. Οι 
τοπικές αρχές σε συνεργασία με 
ιδιωτικούς φορείς και άλλους τοπικούς 
συντελεστές επιθυμούσαν τη δημιουργία 
συνθηκών που θα ευνοούσαν την 
ανάπτυξη. Είναι αυτό που οι Logan και 
Molotch ονομάζουν «Θεωρία της 
Μηχανής της Ανάπτυξης». Με άλλα λόγια 
είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας 
νέας τοποθεσίας (πόλης), με ανα-
πτυξιακή πορεία, κατόπιν συνεργασίας 
πολλών φορέων διαφορετικών συμφε-
ρόντων.1 

Για να ανακεφαλαιώσουμε, τα 
μεγάλα αθλητικά γεγονότα θα μπο-
ρούσαν να θεωρηθούν ως «πύλες» που 
επικοινωνούν με δύο πλευρές. Στη μια 
πλευρά βρίσκονται οι παγκόσμιες στρα-
τηγικές ανάπτυξης, οι οποίες προ-
σπαθούν να ενεργοποιήσουν ολοένα και 
περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες, ενώ 
από την άλλη βρίσκονται οι τοπικές 
στρατηγικές ανάπτυξης, οι οποίες προ-
σπαθούν να συνδέσουν τις πόλεις με την 
παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι, όμως, 
δυνατό για κάθε πόλη να περάσει την 
πύλη αυτή, διότι όλες οι πόλεις δεν 
έχουν τον ίδιο βαθμό ικανότητας. Η 
ικανότητα αυτή επηρεάζεται και δια-
μορφώνεται από διεθνείς οικονομικές 
συγκυρίες και τοπικές διαδικασίες. 
 
ΙΙ. Γενικοποιώντας το Φαινόμενο των 
Κολοσσιαίων Αθλητικών Γεγονότων  
 

Μέχρι τώρα προσπαθήσαμε να εξη-
γήσουμε το αυξανόμενο ενδιαφέρον στο 
πλαίσιο της δεκαετίας του 1990 για τη 
διοργάνωση κολοσσιαίων αθλητικών 
γεγονότων, η οποία βρίσκεται ανάμεσα 
σε παγκόσμιες και τοπικές δυναμικές 
και διαδικασίες διαπραγματεύσεως. Εί-

                                                 
1 Logan & Molotch (1987) Urban Fortunes: The 
Political Economy of Place, University of California 
Press, Berkeley. 
 

ναι διακριτικά γνωστό ότι αυτές οι 
διαδικασίες διαπραγμάτευσης ασκούν 
σημαντική επίδραση στη διαδικασία 
επιλογής της πόλης που θα διοργανώσει 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά η πόλη 
που θα είναι πρόθυμη να αναλάβει τη 
φιλοξενία των Αγώνων θα πρέπει να 
τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές σε 
κοινωνικούς και χωροταξικούς όρους. Η 
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει δι-
ευκρινίσει τα κριτήρια για την επιλογή 
της διοργανώτριας πόλης (μεταφορές, 
ασφάλεια, φιλοξενία, αθλητικές εγκα-
ταστάσεις...κτλ.). Αυτό  όμως που προ-
σπαθούμε είναι να γενικοποιήσουμε τη 
διαδικασία αυτή στο πλαίσιο της α-
στικής υποδομής. Ο όρος αναφέρεται 
στην ικανότητα μιας πόλης να φιλο-
ξενήσει μεγάλου βεληνεκούς αθλητικά 
γεγονότα, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. 
Ας αρχίσουμε τη γενίκευση αυτή με την 
κατανόηση της έννοιας των mega-
events. 
1. Τα κολοσσιαία γεγονότα (mega-

events) είναι μεγάλου βεληνεκούς 
διοργανώσεις. 

2. Έχουν παγκόσμια σημαντικότητα 
και προσελκύουν μαζικό εν-
διαφέρον. 

3. Αποτελούν ξεχωριστές εκδηλώσεις 
που ξεφεύγουν από την καθη-
μερινότητα. 

4. Επιδεικνύουν μια μοναδικότητα στο 
χρόνο. 

5. Χρειάζονται μια πόλη που θα 
αναλάβει τη διοργάνωσή τους. Οι α-
παιτήσεις τους για ειδικές υποδομές 
μπορούν να αλλάξουν το αστικό 
περιβάλλον της διοργανώτριας πό-
λης. 

6. Κατά κανόνα φιλοξενούνται σε δια-
φορετικές πόλεις ανά τον κόσμο. 

7. Απαιτούν μια πολυσύνθετη ορ-
γάνωση και θεσμοθέτηση σε τοπικό/ 
εθνικό/ διεθνές επίπεδο, καθώς και 
υψηλή εξειδίκευση στο ανθρώπινο 
δυναμικό. 
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8. Έχουν μια σημαντική οικονομική 
διάσταση. 

9. Συνδέονται στενά με την τεχνο-
λογική ανάπτυξη. 

 
Τώρα θα πρέπει να εξηγήσουμε αυτά 

τα χαρακτηριστικά ομαδοποιώντας τα 
κάτω από συγκεκριμένες υποενότητες. 

Η πρώτη ομάδα θα μπορούσε να 
σχετίζεται με το διεθνή χαρακτήρα των 
μέγα-γεγονότων. Τα δύο πρώτα χαρα-
κτηριστικά που αναφέρθηκαν θα μπο-
ρούσαν να ενταχθούν στην ομάδα αυτή. 
Η παγκόσμια σημαντικότητα που ανα-
φέραμε σημαίνει ότι τα γεγονότα αυτά 
προσελκύουν και υποδέχονται επι-
σκέπτες από όλο τον κόσμο και είναι 
δημοφιλή, αφού έχουν μαζική αντα-
πόκριση. Ειδικά τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης καθιστούν τα γεγονότα 
αυτά προσεγγίσιμα από όλα τα επίπεδα 
των κοινωνικών τάξεων, μέσω των 
τηλεοπτικών μεταδόσεων. 

Τα κολοσσιαία αυτά γεγονότα 
παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο χαρακτη-
ριστικό, καθώς προσπαθούν να 
αγκαλιάσουν όλες τις κοινωνίες του 
κόσμου, πλούσιες και φτωχές, ανα-
πτυγμένες και μη,...κτλ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν έχουν ως μοναδικούς σκοπούς την 
ενότητα και την πρόοδο, αλλά επίσης 
τον έλεγχο και την προβλεψιμότητα 
όλων όσων συνεπάγεται το Σχέδιο Εκ-
συγχρονισμού (Modernity Project).  

Μπορούν να χαρακτηριστούν περισ-
σότερο παγκόσμιες παρά διεθνείς οι εν 
λόγω μεγάλου βεληνεκούς διορ-
γανώσεις. Μπορούν να χαρακτη-
ριστούν ως κανονιστικές διαδικασίες, 
όπου έχουν μια πολύπλοκη θεσμο-
θετημένη οργάνωση. 

Η δεύτερη ομάδα χαρακτηριστικών 
που καλύπτει τα χαρακτηριστικά 3 και 4 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, σχετίζε-
ται με τη χρονική σημαντικότητα των 
γεγονότων. Καθότι είναι βραχυχρόνια 
και έχουν ένα κλειστό χρονοδιάγραμμα, 
τα κορυφαία αυτά αθλητικά γεγονότα 
αποτελούν εξαιρέσεις στην καθημερινή 
ζωή. Με άλλα λόγια δημιουργούν 
συνθήκες έξω από τη ρουτίνα της καθη-
μερινότητας. Αναφορικά με αυτό, 
εισάγουν μια χρονική διάρκεια στο 
πλαίσιο των κοινωνικών συστημάτων με 
τον ασυνήθιστο χαρακτήρα τους. Ο 
Roche τα διατυπώνει, λέγοντας ότι “σε 
έναν κόσμο που ο χωροχρόνος 
υποστηρίζεται   ότι    «συμπιέζεται»    με 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3. Γραφικό μοντέλο χώρου και χρόνου στην αντίληψη μέγα-γεγονότων. 
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αυξανόμενο ρυθμό, τα χρονοδια-
γράμματα και οι περίοδοί τους 
δημιουργούν απόσταση και χώρο1” 

Τα μεγα-γεγονότα, στην πραγματι-
κότητα, συντελούν σε απελευθέρωση του 
συμπιεσμένου χρόνου   και  χώρου,   
καθότι ανοίγουν το χρόνο και στο 
πλαίσιο αυτού του χρόνου, διαχέονται 
στο χώρο.   

Αυτού του είδους η χωροχρονική 
διάσταση μπορεί να αποδοθεί σχη-
ματικά ως ακολούθως:  

Τα μεγα-γεγονότα εισάγουν τα δικά 
τους χωροταξικά και χρονικά 
υποδείγματα στη διοργανώτρια πόλη. 
Δεν είναι μια περίπτωση, όπου απλά μια 
ομάδα ανθρώπων (αθλητές, τύπος, 
θεατές, τουρίστες, επιχειρηματίες...κτλ.) 
μετακινούνται στο πλαίσιο μιας 
περιοχής. Το κεφάλαιο κοινωνικό-
χωροταξική δομή είναι κατά ένα μέρος 
προκαθορισμένο. Θα πρέπει να υπάρχει 
συγκεκριμένη χωροταξική δομή για τα 
κορυφαία αυτά αθλητικά γεγονότα, ένα 
συγκρότημα αθλητικών εγκαταστάσεων 
για τα διάφορα αγωνίσματα, μια 
συγκεκριμένη υποδομή για τις συ-
γκοινωνίες και τις τηλεπικοινωνίες προς 
εξυπηρέτηση των αθλητικών γεγονότων 
και κυρίως ένας συγκεκριμένος αριθμός 
καταλυμάτων για τη φιλοξενία και την 
κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών. 
Όλα αυτά συνθέτουν το αστικό 
περιβάλλον της διοργανώτριας πόλης. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά μαζί με τη 
μοναδικότητα των μεγα-γεγονότων στο 
χρόνο και στο χώρο συνθέτουν την 
τρίτη ιδιότητά τους. Τα χαρακτηριστικά 
5 και 6 μπορούν να καταλογισθούν 
κάτω από αυτή τη γενική ιδιότητα. 

Τέταρτον, υπάρχει μια θεσμο-
θετημένη οργάνωση των μεγα-γεγο-
νότων, που είναι αρκετά περίπλοκη και 
για το λόγο αυτό έχει απαιτεί υψηλό 
βαθμό εξειδίκευσης του εργατικού 
δυναμικού. Υπάρχουν πάντα κυρίαρχες  

                                                 
1 Roche (2000) “Mega-events and Modernity. 
Olympics and Expos in the Growth of Global 
Culture”, Routledge, London.p.7 

κοινωνικές τάξεις στη διοργάνωση γεγο-
νότων μέσω διαφορετικών διαρθρω-
τικών επιπέδων, όπως τοπικό, εθνικό, 
διεθνές και άλλα ενδιάμεσα επίπεδα.  

Με απλά λόγια, απαιτείται ένας 
τρόπος διαχείρισης των τεράστιων ροών 
από θεατές στο χώρο. Τα χαρα-
κτηριστικά 7, 8 και 9 μπορούν να 
ειδοθούν ως μέρη αυτής της ομάδας, 
καθότι αλληλοεμπλέκονται μεταξύ τους.  

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 
υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες 
και δομές που σχετίζονται με την έννοια 
των μεγα-γεγονότων. Κάποια πράγματα 
που χαρακτηρίζουν τα μεγα-γεγονότα 
είναι τα ακόλουθα: 

Ένα μεγα-γεγονός αποτελεί μια 
πύλη που λειτουργεί ως διπλός «επε-
ξεργαστής» μεταξύ των παγκόσμιων και 
τοπικών οικονομικών επιπέδων. Οι 
δυναμικές της παγκόσμιας οικονομίας 
απαιτούν τοποθεσίες για δημιουργία 
υπεραξίας και για ίδρυση νέων αγορών 
στις νέες αυτές τοποθεσίες. Οι δυναμικές 
του τοπικού επιπέδου, από την άλλη 
πλευρά, απαιτούν οικονομική ανάπτυξη 
που είναι δυνατή μέσω της κατασκευής 
νέων δικτύων και της σύνδεσής τους με 
τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα. Οι σκοποί 
της ανάπτυξης και της προόδου 
υπάρχουν πάντα στο πλαίσιο της φύσης 
των μεγα-γεγονότων. Δεν μπορούν όλες 
οι τοποθεσίες να φιλοξενήσουν ένα 
μεγα-γεγονός. 

 Απαιτείται ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο αστικής ικανότητας, που θα 
μπορούσε να περιγραφεί ως η 
ικανότητα της τοποθεσίας να τα βγάλει 
πέρα με μια πολύπλοκη οργάνωση με 
όλους τους πόρους της. Συγκεκριμένες 
δυναμικές της εν λόγω ικανότητας 
μπορούν να αναπτυχθούν σε σύντομο 
χρονικό διάστημα (τεχνικές υποδομές 
για παράδειγμα), τη στιγμή που άλλα 
κομμάτια της απαιτούν πολιτισμική και 
ιστορική οικοδόμηση, που σημαίνει ότι 
χρειάζονται μια μεγάλη περίοδο χρόνου 
(αθλητική κουλτούρα και διαδικασίες 
λειτουργίας θεσμών, για παράδειγμα). 
Και υπάρχουν, επίσης, και συγκε-
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κριμένα κριτήρια στο πλαίσιο της 
αστικής ικανότητας που είναι σταθερά 
και δεν επιδέχονται πρόοδο ή άλλες 
διαδικασίες (φυσική γεωγραφία, για 
παράδειγμα). 

Η αστική ικανότητα αποτελεί μια 
δυναμική έννοια, που μπορεί να 
βελτιωθεί μέσω της φιλοξενίας μεγάλου 
βεληνεκούς διοργανώσεων. Αυτό ση-
μαίνει ότι μια πόλη μπορεί να κερδίζει 
σε εμπειρία από τη διοργάνωση μικρό-
τερου βεληνεκούς γεγονότων και να 
βελτιώνει την ικανότητά της σε όρους 
φιλοξενίας μεγα-γεγονότων. 
 
Η Περίπτωση της 
Κωνσταντινούπολης... 
 

Μέχρι το σημείο αυτό προσπα-
θήσαμε να καταλάβουμε το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον στο πλαίσιο της δεκαετίας 
για την διοργάνωση κορυφαίων 
αθλητικών γεγονότων. Και αναπτύξαμε 
επίσης το επιχείρημα ότι απαιτείται μια 
αστική υποδομή για να φιλοξενήσει 
κανείς τέτοια αθλητικά γεγονότα. Στη 
συνέχεια προσπαθήσαμε να ανα-
πτύξουμε έναν εννοιολογικό σκελετό 
πάνω στις έννοιες των μεγα-γεγονότων 
και της αστικής υποδομής. Και τώρα 
είναι η στιγμή να συζητήσουμε όλες 
αυτές τις έννοιες αναφορικά με την 
περίπτωση της Κωνσταντινούπολης. 

Η Κωνσταντινούπολη υπήρξε η 
πρωτεύουσα δύο μεγάλων πολιτισμών, 
της Βυζαντινής και της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και είναι πραγματικά 
μια αξιοθαύμαστη πόλη με τη 
γεωγραφική και την ιστορική της 
τοποθέτηση. Την ίδια στιγμή αποτελεί 
μια πόλη που επιθυμεί να αξιοποιήσει 
την κληρονομιά της προς ένα σύνολο 
ευκαιριών και να προσεγγίσει την 
παγκόσμια οικονομία. Με έναν ταχύ-
τατα αναπτυσσόμενο πληθυσμό της 
τάξης των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων 
και ένα τεράστιο μερίδιο στην 

οικονομία1 της Τουρκίας, η Κωνσταντι-
νούπολη προβάλλεται ως πρωταγω-
νιστής για την εθνική ανάπτυξη, 
πράγμα που σημαίνει ότι η πόλη 
αναμένεται να επωμισθεί ποικίλους 
ρόλους για χάρη όλης της χώρας. 

Και η πόλη αυτή είναι μέρος ενός 
έθνους που επιδιώκει από το 1992 την 
ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αν 
και οι Ολυμπιακοί Αγώνες ανατίθονται 
σε μια πόλη και όχι σε μια χώρα, 
παρόλα αυτά λειτουργούν ως ένα εθνικό 
πρόγραμμα ειδικά για την ανάπτυξη 
των χωρών. H ιδέα για την διοργάνωση 
των Ολυμπιακών Αγώνων παρου-
σιάστηκε για πρώτη φορά το 1981 και το 
θέμα συζητήθηκε στη Βουλή (Greater 
Assembly) για μια περίοδο2. Στην 
πραγματικότητα οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
ήρθαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
αρχικά με τον Henry Prost, που 
προσκαλέστηκε στην Κωνσταντινού-
πολη το 1930 για να καταστρώσει σχέδια 
για την πόλη. Ο ίδιος προσχεδίασε ένα 
Ολυμπιακό Χωριό στην ιστορική Χερσό-
νησο, κοντά στην περιοχή Vefa, αλλά το 
σχέδιο αυτό δεν προχώρησε. Η κυβέρ-
νηση επιθυμούσε να είναι ικανή να 
φιλοξενήσει μια Ολυμπιάδα. Επομένως, 
αυτές οι μικρότερου μεγέθους αθλητικές 
διοργανώσεις θα μπορούσαν να φανούν 
χρήσιμες στην αξιολόγηση της ικα-
νότητας της Κωνσταντινούπολης να 
διοργανώσει και να διαχειριστεί τέτοια 
αθλητικά γεγονότα. 

Παρόλα αυτά, περισσότερο 
σημαντική από την εμπειρία που ανα-
φέρθηκε είναι η πτυχή της αστικής 
υποδομής που αφορά την κοινωνικο- 
χωροταξική οργάνωση. Μια πόλη που 
αναμένεται να φιλοξενήσει διοργάνωση 
των Ολυμπιακών Αγώνων στην Κων-
σταντινούπολη. Ο Prost σχεδίασε ένα 
μεγάλο στάδιο, με αθλητικές εγκατα-
                                                 
1Η Κωνσταντινούπολη κατέχει ένα μερίδιο του 22.8% 
του ΑΕΠ, 26.9% του τομέα εμπορίου, 22.8% του 
βιομηχανικού τομέα, και 49.95% του οικονομικού 
τομέα (Κρατικό Ινστιτούτο Στατιστικής - State 
Institute of Statistics). 
2 Erdem (1997) “Olimpiyatların Ekonomik Analizi”, 
18.03.1997, a speech in Olympic House. 
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στάσεις και ιππόδρομο ανάμεσα στο 
Topkapi και στο Edirnekapi, που θα 
αποτελούσε το βασικό αθλητικό κέντρο 
της πόλης1. 

Με τη θέσπιση του Τούρκικου 
Ολυμπιακού νόμου που θεσπίστηκε το 
1992, η πολιτεία επίσπευσε τις δραστη-
ριότητες διεκδικώντας επίσημα την 
ανάληψη των Αγώνων του 2000. Η 
πρώτη προσπάθεια για ανάληψη των 
Αγώνων εκτιμήθηκε ως μια καλή υπο-
ψηφιότητα που υποστηριζόταν από 
σχετικό νόμο, πράγμα πρωτοφανές στον 
κόσμο που αποτελούσε ένα από τα 
δυνατότερα πλεονεκτήματα της υπο-
ψηφιότητας: 

‘’O Ολυμπιακός νόμος είναι σίγουρα 
κάτι άξιο προσοχής και ένας από τους 
δυνατότερους παράγοντες της υπο-
ψηφιότητας. Υπογραμμίζει την καθολική 
υποστήριξη της κυβέρνησης, καθότι ψηφι-
στηκε σχεδόν ομόφωνα. Δίνει στην αρμόδια 
Οργανωτική Επιτροπή τη δύναμη να 
δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων...Παρέχει  [...] ελεύθερη πρόσβαση 
σε περιοχές κρατικής ιδιοκτησίας και νομική 
προστασία για τα Ολυμπιακά εμβλήματα και 
λογότυπα..’’   

Αν και υπήρχε αμέριστη υποστήριξη 
από την κυβέρνηση, αλλά και από τους 
πολίτες, τα προβλήματα της έλλειψης 
αθλητικών εγκαταστάσεων, των απαι-
τούμενων οδικών δικτύων, καθώς και 
διάφορα προβλήματα περιβαλλοντικής 
φύσης επηρέασαν αρνητικά την 
υποψηφιότητα. Η Βραζιλία, για παρά-
δειγμα, μια από τις ανταγωνιστικές 
πόλεις για την διεκδίκηση των ίδιων 
Αγώνων, εκτιμήθηκε ότι οι συνθήκες 
που παρείχε ήταν πολύ κάτω από τις 
προσδοκώμενες για μια Ολυμπιακή 
υποψηφιότητα. 

                                                 
1 Tekeli (1992) “Development of Urban 
Administration and Planning in the Formation of 
Istanbul Metropolitan Area”, Development of Istanbul 
Metropolitan Area and Low Cost Housing, Turkish 
Social Science Association, Municipality of Greater 
Istanbul, IULA-EMME. 
 

 
Σχήμα 4. Το κυρίαρχο πλαόνο του Henry 
Prost για την χερσόνησο της ιστορικής 
Κωνσταντινούπολης.  Η σημαδεμένη 
περιοχή ήταν το Ολυμπιακό  χωριό 
αλλά δεν είχε γίνει συνειδητό.2 
 
 

 
Σχήμα 5. Ιστορική Κωνσταντινούπολη, 
η χερσόνησος σήμερα. 
 

 
 
 
 

                                                 
2 Archives de l’Architecture Moderne 1982. 
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Η δεύτερη φορά που έθεσε υποψη-
φιότητα η Τουρκία ήταν για τους 
Αγώνες του 2004  και αυτή τη φορά η 
Κωνσταντινούπολη είχε στα χέρια της 
ένα προσχέδιο του Ολυμπιακού Πάρ-
κου, που ήταν στην πραγματικότητα 
πολύ ανέτοιμο τη δεδομένη περίοδο. Ο 
Τούρκικος Ολυμπιακός νόμος που είχε 
σκοπό να τηρήσει τις νομικές και 
οικονομικές προδιαγραφές της δι-
οργάνωσης, εντυπωσίασε και πάλι την 
Επιτροπή αξιολόγησης της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία με τη 
σειρά της υπογράμμισε και πάλι τα 
προβλήματα προϋπολογισμού, πληθω-
ρισμού και συγκοινωνιών. Στην τελευ-
ταία υποψηφιότητα του 2001 (για τους 
Αγώνες του 2008) η Κωνσταντινούπολη 
είχε πλέον ένα Ολυμπιακό Στάδιο 
χωρητικότητας 80.000 θεατών. Η Διε-
θνής Ολυμπιακή Επιτροπή ισχυρίστηκε 
ότι: 
      “ Είναι μια υποψηφιότητα από την 
Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (NOC-Natio-
nal Olympic Committee) που βασίζεται στο 
μοναδικό Ολυμπιακό νόμο της χώρας, ο 
οποίος παρέχει οικονομική υποστήριξη για 
την ανάπτυξη του αθλητισμού και των 
υποδομών, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινού-
πολη. Η Επιτροπή πιστεύει ότι υπάρχουν 
ασάφειες αναφορικά με την καθολική εικόνα 
και τον σχεδιασμό της χρηματοδότησης των 
Αγώνων. Τα χρονικά περιθώρια και το κο-
στος για όλες τις απαραίτητες συγ-
κοινωνιακές υποδομές, καθιστά δύσκολο το 
γεγονός να έρθουν εις πέρας, και είναι 
απαραίτητες για την επιτυχία των Αγώνων. 
Την κατάσταση αυτή δεν βοηθούν οι 
παρούσες οικονομικές συνθήκες’’ (Επιτροπή 
Αξιολόγησης της ΔΟΕ για τους Αγώνες της 
29ης Ολυμπιάδας, 2008). 

Υπήρχαν 10 πόλεις που αιτήθηκαν 
για την ανάληψη των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2008. Ως αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης της ΔΟΕ για τις πόλεις 
αυτές, οι 5 από τις 10 πόλεις απορ-
ρίφθηκαν (Μπανγκόγκ, Κάιρο, Αβάνα, 
Κουάλα Λουμπούρ και Σεβίλλη). Οι 
υπόλοιπες πέντε, Κωνσταντινούπολη, 

Οσάκα, Τορόντο, Παρίσι και Πεκίνο 
έγιναν αποδεκτές ως υποψήφιες. 

 
Σχήμα 6.  Η ανάπτυξη της 
Κωνσταντινούπολης πριν από την 
Οθωμανική Περίοδο.1 
 

 
Σχήμα 7. Η ανάπτυξη της 
Κωνσταντινούπολης κατά τον 20ο αιώνα.2 
 

Είναι φανερό ότι η Κωνστα-
ντινούπολη διαφέρει  από τις άλλες 
πόλεις που απορρίφθηκαν, οι περισ-
σότερες από τις οποίες είναι πόλεις 
αναπτυσσόμενων χωρών. Σύμφωνα με 
τα σχόλια της Εθνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής (NOC) επιβεβαιώθηκε 
επίσημα ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν 
ικανή για τη φιλοξενία των Ολυμπια-
κών Αγώνων. Όμως η ΔΟΕ ανησυχούσε 
                                                 
1 Kuban (1998) “From Byzantium to Istanbul: The 
Growth of a City”, Istanbul Biannual. 
2 Ibid. 
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σχετικά με την έλλειψη εμπειρίας της 
πόλης αναφορικά με την διοργάνωση 
μεγάλου βεληνεκούς διοργανώσεων. 

Το πρώτο στάδιο για την τέταρτη 
υποψηφιότητα (για τους Αγώνες του 
2012) ολοκληρώθηκε πρόσφατα, καθο-
ρίζοντας τις 5 υποψήφιες πόλεις από το 
σύνολο των 9 πόλεων  που αιτήθηκαν 
για υποψηφιότητα. Η Κωνσταντινού-
πολη απορρίφθηκε και πάλι, διότι δεν 
είχε τον απαιτούμενο βαθμό ικανότητας 
για την φιλοξενία των Αγώνων. Αλλά 
αυτή τη φορά η ΔΟΕ χρησιμοποίησε μια  
νέα μαθηματική μέθοδο ανάλυσης για 
την επιλογή των υποψήφιων πόλεων. Το 
μοντέλο βασίζεται στην πλήρωση συγκε-
κριμένων κριτηρίων, που η ΔΟΕ απαιτεί 
από όλες τις πόλεις που αιτούνται για 
υποψηφιότητα. Τα κριτήρια αυτά συν-
θέτουν την τεχνική πλευρά της αστικής 
υποδομής. 

Θεωρώντας ξανά την έννοια της 
αστικής υποδομής στο πλαίσιο της περί-
πτωσης της Κωνσταντινούπολης, αξίζει 
να αναφέρουμε ότι κοντά στα δέκα 
παγκόσμια πρωταθλήματα διοργα-
νώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη τα 
τελευταία δέκα χρόνια. Κατά συνέπεια  
δεν μπορεί να ειπωθεί ότι η Κωνστα-
ντινούπολη δεν έχει επαρκή εμπειρία. 
Είναι μικρότερου βεληνεκούς μοντέλα 
των Ολυμπιακών Αγώνων, αν και οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες διαφέρουν από 
κάθε πλευρά. Είναι σίγουρο ότι οι 
Ολυμπιακοί απαιτούν μεγαλύτερη ικα-
νότητα και υποδομές από τη διοργα-
νώτρια πόλη. Παρόλα αυτά δεν είναι 
τόσο εύκολο να αξιολογήσεις μια πόλη 
για το εάν ένα κορυφαίο αθλητικό 
γεγονός θα πρέπει να έχει έναν 
συγκεκριμένο βαθμό ελαστικότητας σε 
όρους κοινωνικόχωροταξικών χαρα-
κτηριστικών της πόλης. Αυτό είναι 
απαραίτητο προκειμένου να διαχει-
ριστεί την υπερσυγκέντρωση στον αστι-
κό χώρο. Η κοινωνική δραστηριότητα 
μεγιστοποιείται για μια περίοδο 16 
ημερών και η διοργανώτρια πόλη γίνε-
ται αντικείμενο ασυνήθιστης κινητικό-
τητας και υπερσυγκέντρωσης πληθυ-

σμού, την ίδια στιγμή που η καθημερινή 
ζωή συνεχίζεται. Νέες οργανωτικές 
οντότητες εμφανίζονται στο προσκήνιο 
με σκοπό να διαχειριστούν νέες μορφές 
οργάνωσης με συγκεκριμένο βαθμό 
δυσκολίας.  

Μια άλλη κοινωνική πτυχή της 
έννοιας της αστικής υποδομής είναι η 
προθυμία των κατοίκων της πόλης να 
ζήσουν στους ρυθμούς μιας Ολυμπιά-
δας. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που 
διεξήχθησαν τόσο από εθνικούς όσο και 
από διεθνείς οργανισμούς, η λαϊκή 
υποστήριξη στην Κωνσταντινούπολη 
είναι μεγαλύτερη από το 80% του 
πληθυσμού της χώρας. Αυτό όμως δεν 
επιβεβαιώνει τη συνέχεια της εν λόγω 
υποστήριξης με την μορφή της 
προσέλευσης θεατών κατά τη διάρκεια 
των Αγώνων. Το θέμα της προσέλευσης 
θεατών στα στάδια σχετίζεται τόσο με 
τον βαθμό της αγοραστικής δύναμης, 
όσο και με το επίπεδο της αθλητικής 
κουλτούρας. 

Κατά περίεργο τρόπο ο 
«ανθρώπινος» παράγοντας παραγνωρί-
ζεται κάπως κατά την εξέταση αυτού του 
τεράστιου εγχειρήματος, αν και απο-
τελεί την πιο σημαντική πτυχή αστικής 
ικανότητας, πέρα από τα τεχνικά ζητή-
ματα. Το εγχείρημα αυτό συσχετίζεται 
με απτά και τεχνικά ζητήματα, όπως οι 
συγκοινωνιακές υποδομές, κατασκευές, 
αθλητικές εγκαταστάσεις...κτλ. Και λαμ-
βάνεται μόνο υπόψη η τεχνική πλευρά 
της αστικής υποδομής. Η κοινωνικο-
χωροταξική υποδομή είναι δαπανηρή, 
μη ορατή και απαιτεί μεγαλύτερη 
χρονική περίοδο. Για το λόγο αυτό πολύ 
εύκολα αγνοείται. Παρόλα αυτά το να 
είναι μια πόλη υποψήφια για μια τόσο 
μεγάλη διοργάνωση σημαίνει ότι πρέπει 
να διαθέτει τόσο τεχνική, όσο και 
κοινωνικό-χωροταξική υποδομή. 

Εν συντομία μπορούμε να πούμε 
ότι το επίπεδο της αστικής ικανότητας 
δεν μορφοποιείται μόνο από παγκό-
σμιες δυναμικές, αλλά και από τοπικές 
κοινωνικό  -  χωροταξικές     διαδικασίες 
(βλέπε σχήμα 4).  
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Μια πόλη θα πρέπει να διαθέτει και 
άλλα χαρακτηριστικά εκτός από το να 
είναι οικονομικά επαρκής απέναντι 
στην παγκόσμια οικονομία. Η Κωνστα-
ντινούπολη μπορεί να είναι ικανή για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες καθότι έχει 
μια τέτοια γεωγραφική θέση που είναι 
προσιτή από πλευράς απόστασης από 
όλες σχεδόν τις χώρες. Και η χρονική 
ζώνη πάνω στην οποία βρίσκεται η 
Κωνσταντινούπολη είναι η πλέον 
κατάλληλη, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι 
δραστηριότητες της τηλεόρασης κατά τη 
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Με 
άλλα λόγια η χρονική ζώνη της 

Κωνσταντινούπολης θα παράσχει πλεο-
νέκτημα για το κύκλωμα τηλεθέαση-
διαφήμιση (βλέπε σχήμα 1). Εκτός από 
αυτά τα πλεονεκτήματα της Κωνσταν-
τινούπολης σε όρους παγκόσμιας οικο-
νομικής, η πόλη θα πρέπει επίσης να 
επιδείξει γηγενή χαρακτηριστικά με 
σκοπό να φθάσει στο απαιτούμενο, για 
την φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, επίπεδο αστικής υποδομής. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά δεν σχετίζονται 
μόνο με τεχνικές δραστηριότητες, όπως 
τα συγκοινωνιακά δίκτυα, κατασκευ-
αστικά έργα κ.λ.π., αλλά και με την 
κοινωνικό - χωροταξική υποδομή. 
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ετά το γεγονός της 
χρεωκοπίας της ITV 
Digital και τον ολοένα 
αυξανόμενο αριθμό α-
θλητικών σωματείων 
που αντιμετωπίζουν 

σοβαρά διοικητικά και οικονομικά 
προβλήματα, ήρθε έντονα στο 
προσκήνιο η ρύθμιση των εσωτερικών 
ζητημάτων του αθλήματος από τις αρχές 
του ποδοσφαίρου. Οικονομικά μερίδια 
μεταξύ αθλητικών ομοσπονδιών, ένα 
ασθενικό κανονιστικό πλαίσιο λει-
τουργίας και τα μεγάλα προσωπικά 
οφέλη από το ποδόσφαιρο, επι-
κέντρωσαν την προσοχή στην ικανότητα 
των διοικητικών φορέων του 
ποδοσφαίρου για αποτελεσματική 
διακυβέρνηση. Το άρθρο αυτό εξετάζει 
τις έννοιες της κατανομής μεριδίων και 
αμοιβαίων κεφαλαίων, που παρουσιά-
ζονται ως τρόποι για την αύξηση της 
ανάμειξης των οπαδών και της 
δημοκρατικοποίησης της ιδιοκτησίας 
και της διακυβέρνησης των ποδο-
σφαιρικών συλλόγων.  Ξεκινάει  με τη 
σκιαγράφηση της ανάπτυξης των 
συνδέσμων οπαδών, που αποτελούν 
πλέον κομμάτι του περιβάλλοντος του 
ποδοσφαίρου και παρέχουν ενεργά λύ-
σεις σε συλλόγους που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα διοίκησης. Στη συνέχεια το 
άρθρο διερευνά το βαθμό στον οποίο   
οι σύνδεσμοι   αντιπροσωπεύουν     έναν  

μηχανισμό για τη  βελτίωση της δια-
κυβέρνησης και της υπευθυνότητας των  
ποδοσφαιρικών συλλόγων.    Το   άρθρο  
ανακεφαλαιώνει δίνοντας το στίγμα της  
χρησιμότητας της έννοιας της δια-
κυβέρνησης και της συσχετιζόμενης 
μ’αυτήν μεριδιοποίησης, με σκοπό να 
ερευνήσει τις πολυσύνθετες σχέσεις 
μεταξύ των διαφόρων ομάδων συμ-
φερόντων στη διαδικασία χάραξης της 
πολιτικής. 
 
Ερωτηματικά για την 
Διακυβέρνηση 
 

Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου επήλ-
θε σε εξονυχιστική έρευνα. Σύμφωνα με 
τους Cannon και Hamil (2000) τα 
θέματα που άπτονται της διακυβέρ-
νησης και των κανονισμών είναι θε-
μελιώδη για το μέλλον του εθνικού 
αθλήματος. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι το 
ποδόσφαιρο στερείται ουσιαστικής δια-
χείρισης και απαιτεί ένα σύστημα δια-
κυβέρνησης που να είναι «καλά δο-
μημένο, σαφές, προσβάσιμο και δρα-
στήριο». Αντίθετα το ποδόσφαιρο 
σήμερα χαρακτηρίζεται από ένα 
περιβάλλον διαφθοράς και αναπο-
τελεσματικής διαχείρισης, με τις σχέσεις 
μεταξύ των συντελεστών πολιτικής του 
αθλήματος και των μετόχων να  
χειροτερεύουν ολοένα και περισσότερο.  

  MM

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
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Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία-FA 
αποτελεί το κυρίαρχο κυβερνητικό 
σώμα αποτελεί το κυρίαρχο κυβερνη-
τικό σώμα του Αγγλικού Ποδοσφαίρου 
φεροντας την ευθύνη της θεσμοθέτησης 
και ενδυνάμωσης των κανόνων του 
αθλήματος, καθώς και της διάδοσής του, 
ενώ έχει, επίσης, την απόλυτη ευθύνη 
για τη διασφάλιση της ακεραιότητας στο 
πλαίσιο του αθλήματος. Κάτω από την 
FA βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος 
αριθμός ποδοσφαιρικών οργανισμών 
που θεσπίζουν κανονισμούς για τα μέλη 
τους.  

Εδώ συμπεριλαμβάνονται πρωτα-
θλήματα, αθλητικοί σύλλογοι, καθώς και 
μεμονωμένα άτομα που σχετίζονται με 
αυτούς. Είναι, επομένως, σύνηθες για 
τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους να 
λειτουργούν κάτω από την αρμοδιότητα 
περισσοτέρων του ενός σωμάτων, όπως 
για παράδειγμα, συγχρόνως στην FA 
και στην Ποδοσφαιρική Λίγκα (Football 
League). Η οικονομική επιτυχία της α-
γγλικής Premier League από την ίδρυσή 
της το 1992 και η αυξανόμενη εμπορική 
επιρροή των πρωτοκλασάτων ομάδων 
της, ανέγειραν ερωτήματα σχετικά με 
την ικανότητα της FA να λειτουργεί ως 
αποτελεσματικός διασφαλιστής του α-
θλήματος. Κατά την παρατήρηση του 
Holt (2003) «οι ταραχώδεις αλλαγές που 
εισήχθησαν από την εμπορευματο-
ποίηση κατά τη δεκαετία του 1990, 
κατέστησαν την FA ως έναν οργανισμό 
με αμφίβολο ρόλο στο πλαίσιο του 
αθλήματος», ενώ ο Βoon (2000:33) 
υποστηρίζει: «Οι αθλητικοί σύλλογοι 
κατέχουν την πραγματική δύναμη στο 
ποδόσφαιρο.....η γέννηση του πλαισίου 
της  ‘super league’, την πρώτη εν-
σάρκωση του οποίου αποτέλεσε η 
αγγλική Premier League, υπήρξε το 
αρχικό μανιφέστο της εν λόγω δύναμης 
σε όρους διαπραγματευτικής δύναμης.  

Αντιπροσώπευε μια προσπάθεια εκ 
μέρους των μεγαλύτερων αθλητικών 
σωματείων να έχουν ένα λόγο 
παραπάνω σχετικά με τη λειτουργία του 

αθλήματος, τη μελλοντική πορεία του, 
καθώς και την κατανομή των οικο-
νομικών ωφελειών.» 

Ένα σχετικό δείγμα της αποτυχίας 
της FA για την αποτελεσματική δια-
κυβέρνηση του αθλήματος είναι η 
παραίτησή της από την Κανονιστική 
Διάταξη 34, που καθόριζε ότι κανένας 
αθλητικός σύλλογος δεν θα έπρεπε να 
έχει έμμισθο Διοικητικό Συμβούλιο και 
έθετε έναν φραγμό σε κάθε είδους 
μερισματική πληρωμή πέρα από ένα 
περιορισμένο ποσό. Ο Κανονισμός 
αυτός στόχευε στο να προστατεύσει τους 
αθλητικούς συλλόγους, είτε από α-
φαίμαξη στα έσοδά τους, είτε απλά από 
αποτυχία επανεπένδυσης των κερδών 
του συλλόγου (Conn, 1999). Οι τρόποι, 
όμως, που οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι 
οργανώνονται και λειτουργούν έχουν 
γνωρίσει σημαντικές αλλαγές και δί-
νεται πλέον μεγαλύτερη έμφαση στην 
εκμετάλλευση των ευκαιριών που δίνει η 
φίρμα (brand) και στη διαφοροποίηση 
των εσόδων. Ο Κανονισμός 34  δεν 
αντιτιθόταν ενάντια σε συλλόγους που 
επέλεγαν το καθεστώς Plc, και έφεραν 
σαφώς την ευθύνη ότι οι διοικήσεις τους 
στερούνταν πραγματικού ενδιαφέρο-
ντος για τους «στόχους του αθλήματος» 
και ενδιαφέρονταν απλά και μόνο για 
τα οικονομικά οφέλη. Μετά απο το 
γεγονός της εισόδου ενός αριθμού 
αθλητικών σωματείων στο χρηματι-
στήριο, η FA κατήργησε τον Κανονισμό 
34 (Brown, 2000). Ένα άλλο παράδειγμα 
που φανερώνει την αδυναμία της FA να 
αντιδράσει στην οικονομική πραγμα-
τικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου 
είναι η αποτυχία της να  επιλύσει το 
πρόβλημα της αυξανόμενης ανισορ-
ροπίας στους κόλπους του εθνικού 
αθλήματος. Οι περισσότερες επαγγελ-
ματικές ποδοσφαιρικές λίγκες δι-
οικούνται σε μεγάλο βαθμό με το σκε-
πτικό ότι αναδιανέμουν κέρδη ή βάζουν 
φραγμούς στις αμοιβές με σκοπό να 
επιτύχουν ένα βαθμό ανταγωνιστικής 
ισορροπίας. Με την ουσιαστική απουσία 
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κανονιστικού πλαισίου, οι λίγκες τεί-
νουν να βρεθούν σε ανισορροπία και το 
αποτέλεσμα των αγώνων θα καταστεί 
προβλέψιμο. Όταν συμβαίνει αυτό υ-
πάρχει πίεση από τους δυνατότερους 
αθλητικούς συλλόγους να σχηματίσουν 
ξεχωριστές λίγκες με σκοπό να απο-
σπάσουν μεγαλύτερα μερίδια κερδών. 
Όμως, όπως πιστοποιεί η εμπειρία της 
αγγλικής Premier League, το φαινόμενο 
αυτό ενθαρρύνει τους αθλητικούς 
συλλόγους στο να ξοδεύουν υπέρογκα 
ποσά στην προσπάθειά τους να κερ-
δίσουν προβολή ή να  σιγουρέψουν  μια 
θέση στο περιζήτητο Champions League 
της UEFA. 

Ένα άλλο παράδειγμα της έλλειψης 
αποτελεσματικού κανονιστικού πλαι-
σίου στο Αγγλικό ποδόσφαιρο είναι η 
απόφαση που πήρε μια επιτροπή δι-
ορισμένη κάτω από κανονισμούς και 
διαδικασίες  της FA στις 28 Μαΐου του 
2002 να επιτρέψει στον ποδοσφαιρικό 
σύλλογο του Wimbledon (Wimbledon 
Football Club) να θέσει την έδρα του στο 
Milton Keynes. Κι αυτό παρά την πλα-
τιά αντίθεση για την κίνηση αυτή, τόσο 
από την FA και την Football League, 
όπως επίσης και από πολλούς οπαδούς 
της ομάδας που είχαν δημιουργήσει το 
δικό τους σωματείο AFC Wimbledon. Εν 
τω μεταξύ η Ποδοσφαιρική Λίγκα και η  
FA είχαν αποτύχει στην υπόσχεσή τους 
να αλλάξουν τους κανονισμούς τους, 
έτσι ώστε να μην μπορεί κανένας άλλος 
αθλητικός σύλλογος να θέσει την έδρα 
του σε περιοχή μακριά από την γεω-
γραφική περιοχή από την οποία ο 
σύλλογος παίρνει το όνομά του και τους 
παραδοσιακούς οπαδούς του. 

Για να έρθουμε στη σημερινή 
πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι 
στερείται της ικανότητας για απο-
τελεσματική και προνοητική διακυβέρ-
νηση, η FA έχει κατορθώσει μέχρι τώρα 
να αποκρούσει επαναλαμβανόμενες 
συστάσεις για να τεθεί επικεφαλής ένας 
ανεξάρτητος διαχειριστής. Οργανώσεις 
οπαδών, η κυβέρνηση, ακαδημαϊκοί 

φορείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
έχουν όλοι προτείνει αλλαγές στον 
τρόπο που κυβερνάται το ποδόσφαιρο, 
καθώς επίσης και μεγαλύτερη προ-
στασία για τους συλλόγους από προ-
βλήματα κακής οικονομικής διαχείρισης 
και αφαίμαξης των κερδών και εσόδων. 
Oι αναφορές του Sir John Smith, πρώην 
αναπληρωτή Διευθυντή της Μητρο-
πολιτικής Αστυνομίας και της Ομάδας 
Εργασίας για το Ποδόσφαιρο (Football 
Task Force) το 1998 αντιπροσωπεύουν 
μια δρυμήτατη κριτική της 
διακυβέρνησης του αθλήματος από την 
FA. Πιο πρόσφατα, η Ανεξάρτητη 
Ποδοσφαιρική Επιτροπή (Independent 
Football Commission), (2004) υπο-
στήριξε ότι τα κυβερνητικά σώματα του 
αθλήματος απέτυχαν να αναστρέψουν 
τη δημόσια αίσθηση για την κακή 
διακυβέρνηση των επιχειρηματικών του 
ποδοσφαίρου και σύστησε μια λεπτο-
μερή εξέταση του τρέχοντος κανο-
νιστικού πλαισίου λειτουργίας, με 
έμφαση για μεγαλύτερη διαφάνεια και 
βελτιωμένη διακυβέρνηση. Οι προτάσεις 
αυτές ακολούθησαν την έρευνα της 
κοινοβουλευτικής ομάδας για το ποδό-
σφαιρο, σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση του αθλήματος που έβγαλε 
το πόρισμα ότι: 

“Για πολύ καιρό, τα επίπεδα της 
διακυβέρνησης στους κόλπους του 
ποδοσφαίρου υπήρξαν πολύ χαλαρά. 
Αυτό ήταν αρκετά κακό σε μια περίοδο 
που κυκλοφορούσε πολύ λίγο χρήμα 
στους κόλπους του αθλήματος. Η σημε-
ρινή κατάσταση είναι εντελώς απαρά-
δεκτη.’’ 

Παρόλα αυτά, σταμάτησε η προ-
ώθηση της ιδέας ενός ανεξάρτητου 
διαχειριστή με το σκεπτικό ότι: “είναι 
στα χέρια των αρχών του ποδοσφαίρου 
να μην χρειαστούν την παρέμβαση 
ανεξάρτητου διαχειριστή’’. Η αναφορά, 
μάλλον, δεχόταν την ίδρυση της Α-
νεξάρτητης Ποδοσφαιρικής Επιτροπής 
(Independent Football Commission-IFC) 
ως μια ανεξάρτητη οντότητα για να 
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καταγράψει τη δημόσια γνώμη σχετικά 
με τους φορείς διακυβέρνησης του ποδο-
σφαίρου και πρότεινε να δοθεί με-
γαλύτερη αυτονομία και πόροι κατά τα 
πρώτα τρία χρόνια της. 

 Καθώς τα πορίσματα και των δύο 
σωμάτων έγιναν ευρύτατα αποδεκτά – η 
Ένωση Οπαδών του Ποδοσφαίρου 
(Football Supporters Federation) υπο-
δέχθηκε την αναφορά της κυβέρνησης 
ως «εξαιρετικά θετική» και τη χαρα-
κτήρισε ως μια «πνοή φρέσκου αέρα» - η 
έλλειψη νομοθετημένης αρχής για την 
υλοποίηση των συστάσεων αυτών δεί-
χνει ότι  παρά  τις  συνεχείς αποτυχίες, η  
ευθύνη για τη διασφάλιση της ακεραιό-
τητας στο πλαίσιο του αθλήματος συνε-
χίζει να έγκειται στη δράση της FA. 
 
Η άνοδος των συνδέσμων οπαδών  
 

Σύμφωνα με το Ζακ Ρογκ, «βασικές 
αρχές καλής διακυβέρνησης θα δώσουν 
στα αθλητικά σωματεία ένα σημείο ανα-
φοράς, ώστε να διασφαλίσουν ότι 
κυβερνούν το άθλημά τους με λογική 
και συνέπεια απέναντι στα μέλη τους. 
Θα βοηθήσει επίσης να βασιστούν όλες 
οι ενέργειες και οι αποφάσεις τους σε 
επαρκή κίνητρα, ανοικτά σε ελεγκτικές 
διαδικασίες και συζήτηση» (Οι Κανόνες 
του Αθλήματος- Τhe Rules of the Game, 
2001). H έννοια της κατανομής μεριδίων 
είναι χρήσιμη στο να εξακριβώσουμε 
αυτούς που εμπλέκονται και την 
επηρεαζόμενη εξ’ αυτών πολιτική- και 
να θέσουμε κριτικά ερωτήσεις για το 
πως θα τους εμπλέξουμε στη διαδικασία 
της πολιτικής. Στην περίπτωση του 
Αγγλικού επαγγελματικού ποδοσφαί-
ρου οι ιδέες των μεριδίων και των 
αμοιβαίων κεφαλαίων προέβαλαν ως 
τρόποι για την αύξηση της ανάμειξης 
των οπαδών και τη δημοκρατικοποίηση 
της ιδιοκτησίας και της διακυβέρνησης 
των αθλητικών σωματείων (Michie, 
1999). Αυτό αποτέλεσε το μανιφέστο για 
την δημιουργία της Κίνησης Οπαδών 
(Supporters Direct) το 2000, μιας 

πρωτοβουλίας υποστηριζόμενης από 
την κυβέρνηση, που παρείχε νομική και 
πρακτική υποστήριξη σε ομάδες οπαδών 
για τη δημιουργία συνδέσμων, όπου θα 
τους επέτρεπαν να έχουν έναν ισχυ-
ρότερο λόγο στη λειτουργία των αθλη-
τικών συλλόγων τους. Η Ομάδα εργα-
σίας για το Ποδόσφαιρο, επίσης, συνέ-
βαλε αποφασιστικά στην ίδρυση 
Σωματείων Οπαδών (Customer 
Charters) σε κάθε αθλητικό σύλλογο της 
Αγγλικής Premier League, που εισή-
γαγαν πολιτικές σχετικά με τη διάθεση 
εισιτηρίων, τα εμπορικά προϊόντα της 
ομάδας και τις σχέσεις αθλητικού συλ-
λόγου και οπαδών. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές αντιπροσωπεύουν μια μορφή 
«υποβοηθούμενης  αυτονομίας»  (super- 
vised autonomy) (Foster, 2000), όπου η 
κυβέρνηση μπορεί  να  προωθήσει  καλή  
διακυβέρνηση χωρίς την επιβολή αυ-
στηρής εξωτερικής νομοθεσίας. 

Παρά τα αυξανόμενα έσοδα στο 
χώρο του ποδοσφαίρου από την πώληση 
των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, το 
άθλημα εξαρτάται θεμελιωδώς από τους 
οπαδούς του για την εμπορική βιωσι-
μότητά του, είτε αυτό προέρχεται από 
την πώληση εισιτήριων, το εμπόριο 
αθλητικών προϊόντων ή τις συνδρομές 
στην καλωδιακή τηλεόραση. Όπως υπο-
στηρίζει ο Lee (1998:46): «Η σημασία της 
δραστηριοποίησης των οπαδών του 
ποδοσφαίρου είναι μεγάλη, αν και η 
οικονομική δέσμευσή τους στον αθλη-
τικό σύλλογο περιορίζεται στην αγορά 
εισιτηρίων και στην αγορά αθλητικών 
ειδών της ομάδας, η δραστηριοποίηση 
των οπαδών έγκειται σε κάτι ισχυρό και 
χειροπιαστό συνάμα, που δεν είναι άλλο 
από μια μακράς διάρκειας (πιθανόν για 
όλη τους τη ζωή) πίστη και αφοσίωση 
στο αθλητικό τους σύλλογο.» 

Αν και υπάρχουν στοιχεία που 
φανερώνουν ότι υπήρξε βαθμιαία αλ-
λαγή στον τρόπο εσωτερικής δια-
κυβέρνησης του ποδοσφαίρου, οι σχέ-
σεις μεταξύ των κυβερνητικών σωμάτων 
του αθλήματος και των παραγόντων - 
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είτε αυτοί είναι αθλητικοί σύλλογοι, 
παίκτες, διοικητικά στελέχη είτε οπαδοί- 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη ουσια-
στικής συνεργασίας και ανταλλαγής 
απόψεων. Σύμφωνα με τον Hamil (2001) 
στην πλειοψηφία των αθλητικών συλ-
λόγων υπάρχει αναποτελεσματική επι-
κοινωνία και συναντάται έλλειψη συ-
νεργασίας μεταξύ των αθλητικών συλ-
λόγων, των οπαδών τους και της τοπι-
κής κοινωνίας. Ισχυρίζονται ότι: «Στην 
παρούσα φάση η βιομηχανία του ποδο-
σφαίρου στερείται την ύπαρξη απο-
τελεσματικής δράσης και ένας από τους 
λόγους του γεγονότος αυτού είναι ότι οι 
αθλητικοί σύλλογοι δεν γνωρίζουν 
πάντα τι εννοούμε όταν λέμε απο-
τελεσματική δράση, ή σε ορισμένες περι-
πτώσεις, τι απαιτείται από αυτούς βάσει 
της νομοθεσίας.» 

Για να αλλάξει η κατάσταση αυτή 
προς μια αποτελεσματική λειτουργία, 
επιβάλλεται να συνεχίσει η FA να 
προωθεί την καλή διακυβέρνηση μεταξύ 
των αθλητικών συλλόγων σε συμμόρ-
φωση με την εταιρική νομοθεσία, τις 
λογιστικές διαδικασίες και τους κώδικες 
καλής λειτουργίας. Το έργο του 
Τμήματος Υποστήριξης για Οικονομικά 
θέματα της FA (FA’s Financial Advisory 
Unit), που είναι εντεταγμένο να 
αξιολογεί εάν είναι υγιής ο τρόπος 
διακυβέρνησης των ποδοσφαιρικών 
συλλόγων, υπήρξε οργανικό στη 
διάδοση της καλής πρακτικής και της 
διαφάνειας σχετικά με τις νομικές 
υποχρεώσεις των αθλητικών συλλόγων. 
Το Τμήμα Υποστήριξης για Οικονομικά 
Θέματα  δεν έχει την εξουσία να εισάγει 
αλλαγές, αλλά μπορεί να κάνει 
συστάσεις με τη μορφή συμβουλευτικής 
έκθεσης προς τους διευθυντές των 
αθλητικών συλλόγων. Παρομοίως η 
προσφάτως ιδρυθείσα Ανεξάρτητη 
Ποδοσφαιρική Επιτροπή (Independent 
Football Commisssion-IFC) δεν έχει την 
εξουσία της επιβολής κυρώσεων, αλλά 
καταγράφει και εκθέτει τις δραστηριό-
τητες των κυβερνητικών σωμάτων, 

καθώς και εμπορικά και οικονομικά 
θέματα που άπτονται του αθλήματος. 

Ο Rogan Taylor, παρότι ανα-
γνωρίζει τη δυνατότητα του stake-
holding να δράσει ως μηχανισμός για 
την εκμετάλλευση του θετικού ρόλου 
των οπαδών, εκθέτει από την άλλη 
πλευρά μια αντίθετη άποψη, σύμφωνα 
με την οποία η χρήση του θεσμού 
περιορίζεται σε μικρούς, τοπικούς 
ποδοσφαιρικούς συλλόγους: “Το πρό-
βλημα είναι, ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις, αναφορικά με τους μεγα-
λύτερους αθλητικούς συλλόγους, ο 
ρόλος των οπαδών είναι πάντα πολύ 
μικρός και ασήμαντης συνεισφοράς, τη 
στιγμή που το παράδειγμα  της πόλης 
του Northampton φανερώνει ότι οι 
μικρότεροι σύλλογοι δραστηριοποι-
ούνται πολύ γύρω από την κοινότητά 
τους, επιδιώκουν καλές σχέσεις με τις 
τοπικές αρχές και κατά συνέπεια 
λειτουργούν ως τοπικά εμβλήματα. 
Είναι κατανοητό, γιατί οι προσδοκίες 
τους δεν είναι να πάρουν το 
πρωτάθλημα ή το Champions League 
της UEFA και επομένως σ’ αυτό το επί-
πεδο του αθλήματος υπάρχουν πολλές 
ευκαιρίες για την ύπαρξη καλά οργα-
νωμένων οπαδών ή ομάδων μερι-
διούχων που να δραστηριοποιούνται 
έντονα στη λειτουργία του αθλητικού 
συλλόγου τους” (Συνέντευξη, 13 
Δεκεμβρίου 2000). 

Επομένως, οι οπαδοί και οι τοπικές 
κοινωνίες στις οποίες οι αθλητικοί σύλ-
λογοι έχουν την έδρα τους, αποτελούν 
παράγοντες που παίζουν έναν αυξη-
μένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση 
της καλής διακυβέρνησης μέσω του 
σχηματισμού συνδέσμων οπαδών, που 
ισχυροποιούν τους δεσμούς μεταξύ του 
συλλόγου και της κοινωνίας και προ-
ωθούν μεγαλύτερη ανάμειξη των οπα-
δών στη λειτουργία της ποδοσφαιρικής 
ομάδας τους. “Ένας σύνδεσμος είναι ένα 
ιδανικό μέσο για να δοθεί δύναμη 
ιδιοκτησίας στους οπαδούς. Αποτελεί 
ένα αληθινό εργαλείο αμοιβαιότητας 
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στην ιδιοκτησία” (Michie και Rama-
lingam,1999:166). Η λογική του συνδέ-
σμου είναι ότι αποτελεί μια δημοκρατική, 
λογοδοτούμενη και περιεκτική μορφή οργά-
νωσης των οπαδών με σκοπό να παίξουν 
έναν περισσότερο ενεργό ρόλο στη 
διοίκηση του ποδοσφαιρικού συλλόγου 
τους. Τυπικά οι σκοποί των συνδέσμων 
οπαδών είναι τρεις:  

Επιρροή -  ο σχηματισμός και η λει-
τουργία αντιπροσωπευτικών σωμάτων 
των οπαδών. 

Ιδιοκτησία - η απόκτηση μεριδίων 
του ποδοσφαιρικού συλλόγου, που θα 
συνενώσει τη δύναμη ψήφου των 
μεμονωμένων οπαδών με στόχο την 
περαιτέρω προώθηση των στόχων και 
σκοπών του συνδέσμου των οπαδών.  

Αντιπροσώπευση - διασφάλιση της 
δημοκρατικής εκλογής των αντι-
προσώπων των οπαδών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο των ποδοσφαιρικών συλ-
λόγων (Κίνηση Οπαδών, 2003). 

Ο πρώτος δημοκρατικός σύνδεσμος 
οπαδών ιδρύθηκε στο πλαίσιο του ποδο-
σφαιρικού συλλόγου της πόλης του 
Northampton το 1992. Ο Σύνδεσμος 
σχηματίστηκε για να σώσει την ομάδα 
από τη χρεωκοπία και να διασφαλίσει 
τη σωστή διαχείρισή της στο μέλλον 
(Lomax, 1999). Τα οφέλη του Συνδέσμου 
οπαδών της πόλης του Northampton 
υπήρξαν πολλαπλά: o σύνδεσμος συ- 
γκέντρωσε σημαντικούς πόρους για τον 
αθλητικό σύλλογο, βοήθησε στο να 
δημιουργηθούν κοντινότεροι δεσμοί με-
ταξύ του αθλητικού συλλόγου και της 
τοπικής κοινωνίας, προώθησε την ανά-
πτυξη της κοινότητας, παρουσίασε μια 
σειρά από αντιρατσιστικές εκδηλώσεις 
στα παιχνίδια και σχημάτισε μια 
πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο 
του αθλητικού συλλόγου, που υιο-
θετήθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό 
Συμβούλιο το 1996 (Frampton et 
al,2001). Από την ίδρυση της Κίνησης 
Οπαδών το Σεπτέμβριο του 2000 και 
μετά, – μια πρωτοβουλία χρηματο-
δοτούμενη από την κυβέρνηση που 

παρέχει νομική και πρακτική καθο-
δήγηση σε δημοκρατικής λειτουργίας 
συνδέσμους οπαδών- σημειώθηκε μια 
δραματική αύξηση στον αριθμό των 
συνδέσμων στο πλαίσιο ολόκληρης της 
ποδοσφαιρικής βιομηχανίας. Από τους 
102 συνδέσμους που ιδρύθηκαν, οι 
πενήντα περίπου είχαν μερίδια στους 
αθλητικούς συλλόγους τους, ενώ τριά-
ντα σύνδεσμοι είχαν έναν εκλεγμένο 
από τους οπαδούς διευθυντή σε επίπεδο 
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περί-
πτωση των πόλεων Chesterfield, Exeter 
City, Lincoln City και York City, οι 
σύνδεσμοι είχαν την πλειοψηφία των 
μεριδίων στους συλλόγους που υπο-
στήριζαν. 
 
Σύνδεσμοι Οπαδών: μηχανισμός 
αλλαγής; 
 

O σχηματισμός της Κίνησης Ο-
παδών και η αύξηση των συνδέσμων 
οπαδών συνθέτουν έναν αποτελε-
σματικό μηχανισμό που θα καταστήσει 
τους συλλόγους περισσότερο υπόλογους 
απέναντι στις ευρύτερες προσδοκίες των 
πολιτών (Hamil et al,2001). Είναι 
ευρύτατα αναγνωρισμένο ότι αυτή η 
νέα τάση της ανάμειξης των οπαδών 
ωφέλησε τους συλλόγους, στους οποίους 
εφαρμόστηκε, βοηθώντας στην ανά-
πτυξη δημοκρατικών διαδικασιών, απο-
κεντρώνοντας τη λήψη αποφάσεων και 
επιτρέποντας στους οπαδούς να έχουν 
μια περισσότερο υπεύθυνη συμμετοχή 
στον τρόπο λειτουργίας των συλλόγων 
τους. Οι σύνδεσμοι παρέχουν ένα 
εύρωστο, δημοκρατικό και αντι-
προσωπευτικό μηχανισμό που εμπλέκει 
τους οπαδούς να συλλογικοποιούν και 
να συνενώνουν τις δυνάμεις τους για 
την απόκτηση μεριδίου ιδιοκτησίας στο 
σύλλογο. Το τελευταίο σχετίζεται συχνά 
με τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 
οπαδών και συλλόγου, είτε επειδή ο 
σύλλογος διαβουλεύεται με το σύν-
δεσμο, είτε επειδή ο σύνδεσμος αποκτά 
αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμ-
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βούλιο. Σε κάθε περίπτωση δίνεται η 
δυνατότητα στον σύνδεσμο των οπαδών 
να βελτιώσει τη διακυβέρνηση της 
ομάδας και να ανοίξει νέες ροές εσόδων. 

Οι σύνδεσμοι των οπαδών μπορούν 
να βοηθήσουν να ξεπεραστεί η υπάρ-
χουσα ασυμφωνία συμφερόντων και να 
διασφαλίσουν ότι οι σύλλογοι 
λειτουργούν προς όφελος των οπαδών 
και της τοπικής κοινωνίας. Όπως 
υποστηρίζει ο Hamil (2003) “οι σύν-
δεσμοι αποτελούν κλειδιά σε μια τέτοια 
διαδικασία, με τους καταστατικούς 
χάρτες τους αφοσιωμένους στην εν-
δυνάμωση των δεσμών μεταξύ των 
ποδοσφαιρικών συλλόγων και της 
κοινωνίας”. Υπάρχει σαφής επίγνωση 
του γεγονότος ότι για την επιβίωση του 
ποδοσφαίρου από την τρέχουσα οικο-
νομική κρίση που διέρχεται, θα πρέπει 
οι σύλλογοι να ενσωματώσουν την 
υποστήριξη ολόκληρης της κοινωνίας 
και να ερευνήσουν τρόπους χρήσης των 
ποδοσφαιρικών σταδίων προς όφελος 
της κοινωνίας για εκδηλώσεις αθλη-
τισμού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινω-
νικών θεμάτων. 

Τα παραπάνω παραδείγματα συνι-
στούν ότι οι σύνδεσμοι οπαδών 
μπορούν να αποτελέσουν τη θεμέλιο 
λίθο ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης 
των συλλόγων, που θα λαμβάνει ώθηση, 
χρηματοδότηση και κατευθύνσεις από 
τις βάσεις. Όπως παρατηρεί ο Binns 
(2002:6): “Οι σύνδεσμοι των οπαδών 
μπορούν να παίξουν έναν θετικό ρόλο 
στη διακυβέρνηση των ποδοσφαιρικών 
συλλόγων διασφαλίζοντας υψηλότερα 
επίπεδα διαφάνειας και υπευθυνότητας, 
προωθώντας δεσμούς με την τοπική 
κοινωνία, ενθαρρύνοντας νέα υπο-
στήριξη, εισάγοντας επιχειρηματικές, 
νομικές και επαγγελματικές δεξιότητες 
στο διοικητικό συμβούλιο και προ-
ωθώντας τη χρηματοδότηση.” 

Με άλλα λόγια, οι σύνδεσμοι των 
οπαδών παρέχουν ένα εποικοδομητικό 
μάθημα σχετικά με τις θετικές ευκαιρίες 
που προκύπτουν όταν ενεργοποιείται η 

δύναμη ή η επιρροή των πολιτών πάνω 
σε οργανισμούς που είναι διατεθειμένοι 
για κάτι τέτοιο. 
 
Το Παράδειγμα του Συνδέσμου 
Οπαδών της Πόλης του 
Nottingham 
 

Ο σύνδεσμος Οπαδών της πόλης 
Nottingham (Notts Country Supporters’ 
Trust-NCST) ιδρύθηκε επίσημα τον 
Απρίλιο του 2003, ακολουθώντας μια 
μεγάλη δημόσια συγκέντρωση με περισ-
σότερους από 400 οπαδούς. Η συ-
γκέντρωση αυτή είχε συγκαλεσθεί από 
μια ομάδα απλών οπαδών σε αντα-
πόκριση προς την οικονομική κρίση του 
συλλόγου που αγωνιζόταν για την 
προσέλκυση νέων επενδύσεων και 
παρουσίαζε χρέη που ξεπερνούσαν τα 6 
εκατομμύρια σε αγγλικές λίρες. Ένα 
επιπρόσθετο κίνητρο για τη δημιουργία 
του συνδέσμου ήταν η έλλειψη ουσια-
στικής επαφής μεταξύ του συλλόγου και 
των οπαδών. Ο σύνδεσμος (NCST) 
ιδρύθηκε με τρεις κύριους σκοπούς: 
πρώτων, να ισχυροποιήσει τους δεσμούς 
μεταξύ του συλλόγου και της πολιτείας 
και να αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντα 
της πολιτείας στο πλαίσιο λειτουργίας 
του ποδοσφαιρικού συλλόγου. Δεύτε-
ρον, να επιδιώξει αποτελεσματική ανά-
μειξη και αντιπροσώπευση των οπαδών 
στη λειτουργία του συλλόγου, ενθαρ-
ρύνοντας το σύλλογο να λάβει σοβαρά 
υπόψη του τα συμφέροντα των οπαδών 
και της κοινωνίας στη λήψη απο-
φάσεων. Τρίτον, ο σύνδεσμος δε- 
σμεύεται να ενθαρρύνει και να προ-
ωθήσει την αρχή της αντιπροσώπευσης 
των οπαδών στο διοικητικό συμβούλιο 
κάθε εταιρείας που έχει την ιδιοκτησία ή 
ελέγχει τον σύλλογο και να προωθήσει 
τις δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής 
στο διοικητικό συμβούλιο. 

Η αρχική στρατηγική του συν-
δέσμου ήταν να επικεντρωθεί στο να κα-
ταστεί ως αξιόπιστος οργανισμός οπα-
δών, διασφαλίζοντας ότι τα συμφέροντα 
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των οπαδών αντιπροσωπεύονται στις 
διαπραγματεύσεις που αφορούν το 
μέλλον του συλλόγου.  Στους πρώτους 
μήνες λειτουργίας του είχε επαφές με τη 
διοίκηση, πιθανούς μετόχους, το Συμ-
βούλιο της πόλης του Nottingham και 
την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ενώ 
επιδόθηκε στη συλλογή συμβουλευτικής  
και άλλης υποστήριξης από άλλους 
συνδέσμους που είχαν παρόμοιες 
εμπειρίες. 

Για να καταλάβουμε, όμως, την 
αβέβαιη οικονομική κατάσταση του 
συλλόγου, είναι απαραίτητο να ανα-
τρέξουμε πίσω μερικά χρόνια, στην 
άφιξη του πρώην διοικητή της West 
Ham, Peter Storrie και του Albert 
Scardino, κατόχου του βραβείου Πού-
λιτζερ και πρώην συμβούλου του Bill 
Clinton. Το ζευγάρι αυτό ξεκίνησε έ-
χοντας μεγάλες φιλοδοξίες για τον 
παγκοσμίως αρχαιότερο επαγγελματικό 
ποδοσφαιρικό σύλλογο του πρωτα-
θλήματος, με σκοπό να τον καταστήσει 
ως την κύρια ποδοσφαιρική ομάδα του 
Nottingham. Πολλοί παίκτες υπέ-
γραψαν μακροχρόνια συμβόλαια, με 
μισθούς ανάλογους με το υποτιθέμενο 
ταλέντο τους και όλα έδειχναν ρόδινα. 
‘Όμως η προεξοφλημένη άνοδος της 
ομάδας απέτυχε στο να πραγματο-
ποιηθεί και τις προηγούμενες φιλο-
δοξίες αντικατέστησε ο πιο ρεαλιστικός 
στόχος της σταθεροποίησης, τη στιγμή 
που η ομάδα οριακά μόνο απέφευγε τον 
υποβιβασμό. Το οικονομικό έλλειμμα 
που προκλήθηκε από τη χρεοκοπία της 
ITV Digital, όπως επίσης και οι αποτυ-
χημένες προσπάθειες από τον Scarpino 
να εξασφαλίσει επενδυτές, οδήγησαν το 
σύλλογο σε μια καθοδική πορεία. Οι 
πιστωτές αποδέχθηκαν τελικά την πρό-
ταση της διοίκησης να πουλήσει το 
σύλλογο το Μάιο του 2003, που για 
μήνες περίμενε από τον Scardino να 
κλείσει μια συμφωνία. Δύο επιχει-
ρηματίες, οι Frank Strang και Raj Bhatia, 
ανακοινώθηκαν ως προνομιακοί πλειο-
δότες. Τελικά, όμως, η συμφωνία 

Bhatia/Strang κατέρρευσε την εβδο-
μάδα πριν την έναρξη της νέας σεζόν 
του Ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. 

Στη φάση αυτή, μια μαζική κινη-
τοποίηση τοπικών επιχειρηματιών και 
προηγούμενων διοικητών παρενέβησαν 
με σκοπό να προσπαθήσουν να προστα-
τεύσουν την ιστορία 141 χρόνων του 
συλλόγου. Ένα αναπόσπαστο μέρος της 
εξαγοράς ήταν ο ενεργός ρόλος που 
έπαιξε ο σύνδεσμος των οπαδών με το 
να συγκεντρώσει 250000£ για τη χρη-
ματοδότηση του συλλόγου. Η εξαγορά 
ολοκληρώθηκε τελικά στις 3 Δεκεμβρίου,  
λιγότερο από μια εβδομάδα πριν το 
χρονικό όριο που έθετε η Λίγκα. Η 
συνεισφορά των οπαδών, προκειμένου 
να διασφαλίσουν την επιβίωση της 
ομάδας τους διαφαίνεται από τα σχόλια  
του Προέδρου της Ποδοσφαιρικής 
Λίγκας, Brian Mawhinney: “Θα ήθελα 
να τονίσω την ακούραστη προσπάθεια 
του συνδέσμου των οπαδών και 
συγκεκριμένα τη συγκέντρωση του πο-
σού των 250000£ που βοήθησε το 
σύλλογο στην έξοδό του από τα προ-
βλήματα διοίκησης.” Σε οικονομικούς 
όρους, ο σύνδεσμος των οπαδών ε-
πένδυσε 151000£ στον αθλητικό σύλλογο 
του Nottingham, εξασφαλίζοντας ένα 
μερίδιο του 30,2%, βάζοντας στην άκρη 
99000£ για την αγορά επιπρόσθετων 
μεριδίων. Στη βάση αυτής της ε-
πένδυσης, ο σύνδεσμος των οπαδών 
(NCST) αντιπροσωπεύεται, επίσης, σε ε-
πίπεδο διοικητικού συμβουλίου, ε-
κλέγοντας έναν εκπρόσωπο των οπαδών 
στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να μετατρέψει τους 
οπαδούς από αμέτοχους παρατηρητές με 
πολύ περιορισμένη επιρροή στο δι-
οικητικό συμβούλιο, σε μέλη με ενεργό 
συμμετοχή και δέσμευση απέναντι στη 
λειτουργία του ποδοσφαιρικού συλ-
λόγου τους. Από την πλευρά του 
συλλόγου, το επιχειρηματικό όφελος 
προέρχεται από την ύπαρξη μιας καλής 
σχέσης με τους οπαδούς του και ενός 
δημοκρατικού, μη κερδοσκοπικού συν-
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δέσμου που είναι αντιπροσωπευτικός 
και εμπλέκεται στην επίλυση ζητημάτων 
του συλλόγου. Αυτό δεν σημαίνει 
βέβαια ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες και 
εντάσεις - σίγουρα υπάρχουν - και ότι ο 
σύνδεσμος έχει ψευδαισθήσεις σχετικά 
με το μέγεθος των ζητημάτων που 
καλείται να αντιμετωπίσει.       

Η μετάβασή της από μια ομάδα 
συμφερόντων στο δεύτερο μεγαλύτερο 
μεριδιούχο μέσα σε εννιά μήνες φα-
νερώνει την απότομη αλλαγή ρόλου για 
το Σύνδεσμο των οπαδών. Η κύρια 
μάχη για να σωθεί η παγκοσμίως 
αρχαιότερη επαγγελματική ποδο-
σφαιρική ομάδα κερδήθηκε και η 
πρόκληση είναι τώρα να διασφαλιστεί 
το μακροπρόθεσμο μέλλον του συλ-
λόγου και η οικονομική βιωσιμότητά 
του. Στη βάση του σκοπού αυτού 
βρίσκεται η ανάγκη για ίδρυση απο-
τελεσματικών εργασιακών σχέσεων με-
ταξύ του συλλόγου και των οπαδών, οι 
οποίες σύμφωνα με τον Watkins- πρώην 
πρόεδρο της AFC Bournemouth- πρέπει 
να βασιστούν στην εμπιστοσύνη: 

“Θα οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστο-
σύνης μόνο εάν ο σύλλογος κι οι οπαδοί 
του είναι έτοιμοι να δουλέψουν μαζί για 
να διδαχθούν και να μοιραστούν ένα 
κοινό στόχο - την ανάπτυξη του 
συλλόγου, τόσο μέσα, όσο και έξω από 
τους αγωνιστικούς χώρους”(Watkins, 
2001:61). 

Από την οπτική γωνία του 
συλλόγου, η έντονη ανάμειξη των 
οπαδών έχει δυνατή συμβολική αξία, 
παρουσιάζοντας μια ισχυρή εικόνα του 
συλλόγου, που είναι πρόθυμος να κα-
ταστεί περισσότερο υπεύθυνος απέναντι 
στους μεριδιούχους του. “Εάν οι σύν-
δεσμοι των οπαδών παρουσιάζονται ως 
υπεύθυνοι και λογοδοτούμενοι οργανι-
σμοί, τότε αποτελεί επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον για το σύλλογο να συ-
νεργαστεί μαζί τους”(Watkins,2001:62). 
Επιπρόσθετα, η αντιπροσώπευση των 
οπαδών είναι δυνατόν να έχει επίσης 
οφέλη για τους διοικητές του συλλόγου. 

Το καθήκον της διοίκησης απαιτεί να 
λαμβάνει υπόψη και να δίνει το απαι-
τούμενο βάρος στις στρατηγικές σχέσεις 
της εταιρείας και ως εκ τούτου “δεν θα 
είναι καλό για τους μεριδιούχους εάν η 
εταιρεία έχει δυσαρεστημένους πελάτες, 
να αντιμετωπίζει μια ανταγωνιστική 
κεντρική ή τοπική κυβέρνηση και να 
έχει απέναντί της δυσαρεστημένες 
ομάδες πίεσης που παρενοχλούν τις 
διαδικασίες των ετήσιων γενικών 
συνελεύσεων”(Danies, 1997:604).   
 
Ανακεφαλαίωση  
  

Η εργασία αυτή ασχολήθηκε με 
θέματα διακυβέρνησης και νομοθετικού 
πλαισίου, φωτογραφίζοντας την περι-
ορισμένη ικανότητα των κυβερνητικών 
σωμάτων του αθλήματος να δια-
χειριστούν ένα πολύπλοκο περιβάλλον. 
Όπως ισχυρίζεται ο Hamil (2003:3): “οι 
δομές διακυβέρνησης του Αγγλικού 
ποδοσφαίρου έχουν χαρακτηριστεί από 
διενέξεις, ανταγωνισμό μεταξύ κε-
κτημένων συμφερόντων για οικο-
νομικούς πόρους που απορρέουν από το 
εθνικό άθλημα και διαφωνίες μεταξύ 
των αντιπροσώπων και της διοίκησης 
του αθλήματος”. Συστάσεις για 
μηχανισμούς συμμόρφωσης με σκοπό 
να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθε-
ρότητα και διαφάνεια του αθλήματος, 
(Smith, 1997: The Football Task Force, 
1999) είτε αγνοήθηκαν,  είτε εφαρ-
μόστηκαν σε περιορισμένο βαθμό. Είναι 
ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα σημεία 
προόδου δεν εμφανίστηκαν μεταξύ των 
κυβερνητικών φορέων των συλλόγων, 
που έχουν μια έμφυτη αποστροφή 
απέναντι σε εξωτερικές παρεμβάσεις, 
αλλά μέσω της ανάπτυξης της κίνησης 
των συνδέσμων οπαδών, που αντι-
προσωπεύουν έναν αποτελεσματικό 
μηχανισμό για να γίνουν οι σύλλογοι 
περισσότερο υπεύθυνοι. Τα παρα-
δείγματα εδώ φανερώνουν ενεργό 
συνεργασία μεταξύ των συλλόγων με 
τους μεριδιούχους τους και ιδιαίτερα με 

        Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 4ος Τεύχος 4ο Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004 
 

38



τους οπαδούς και την τοπική κοινωνία. 
Η αύξηση των συνδέσμων οπαδών 
βοηθά στην ενδυνάμωση και δόμηση 
της ανάμειξης των οπαδών, όπως επίσης 
ισχυροποιεί τη γνώμη των μεριδιούχων. 
Με τον τρόπο αυτό, οι οπαδοί βοηθούν 
στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας 
βελτιωμένης διακυβέρνησης και οικο-
νομικής απόδοσης των αθλητικών 
συλλόγων.  
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ΤΤαα  ΟΟιικκοοννοομμιικκάά  ττοουυ  
ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  ΚΚυυππέέλλλλοουυ  
ΠΠοοδδοοσσφφααίίρροουυ

e

  
 
του Benno Torgler, Berkeley University of California 
 
 

οικονομική ανάλυση του 
αθλητισμού είναι κυρίως 
μία αμερικανική υπό-
θεση. Αυτό τουλάχιστον, 
παρατηρεί, σε πρόσφατο 
άρθρο του ο καθηγητής 

Benno Torgl r σε μελέτη του για τα 
οικονομικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου 
Ποδοσφαίρου (βλέπε Benno Torgler 
“The Economics of the FIFA Football 
Wordlcup”, Kyklos, Volume 57, No. 2, 
2004, pp. 287-300). Σύμφωνα με το 
συγγραφέα αποτελεί έκπληξη το 
γεγονός ότι δεν πραγματοποιηθεί 
περισσότερες μελέτες για το ποδό-
σφαιρο, αφού αποτελεί ιδεώδες πεδίο 
εμπειρικών μελετών, λόγω του μεγάλου 
αριθμού καταγεγραμμένων στοιχείων.       
Η έρευνα κυρίως εστιάζεται στη 
διάρθρωση της αθλητικής αντα-
γωνιστικής ισορροπίας και στην α-
βεβαιότητα του αποτελέσματος, τις 
μεταγραφές  και τις αμοιβές των ποδο-
σφαιριστών (η υπόθεση Μπόσμαν), η 
διάκριση μεταξύ των ποδοσφαιριστών 
και οι αλλαγές που επέρχονται μετά την 
αλλαγή της διοίκησης της ομάδος ή της 
ομοσπονδίας.  

Οι πιο πολλές εμπειρικές μελέτες για 
το   ποδόσφαιρο    επικεντρώνονται   στο  

 
 

σωματείο και λιγότερο στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο ή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.  

Είναι αλήθεια ότι πολλές μελέτες 
χρησιμοποιούν τη διαβάθμιση της FIFA, 
χωρίς όμως να αναλύουν τους 
παράγοντες που επηρεάζουν  την  
κατηγοριοποίηση των εθνικών ομάδων 
ποδοσφαίρου.  

Ο συγγραφέας του άρθρου επιχειρεί 
μία τέτοια εμπειρική μελέτη, χρησιμο-
ποιώντας στοιχεία από το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 2002. Πα-
ράγοντες όπως η έδρα, η δύναμη της 
ομάδος και οι διαιτητές και άλλες 
μεταβλητές χρησιμοποιούνται σε ένα 
μοντέλο παλινδρόμησης για τον προσ-
διορισμό της πιθανότητας νίκης. 

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της 
Κορέας και της Ιαπωνίας το 2002, 
συνολικά 32 χώρες συμμετείχαν και 
έπαιξαν 64 παιγνίδια. Ο συγγραφέας 
αναλύει την απόδοση των ομάδων στα 
63 παιγνίδια, διότι το παιγνίδι για την 
3η θέση δεν είχε και μεγάλη σημασία.  

Μεταβλητές που επηρεάζουν την 
πιθανότητα νίκης είναι η δύναμη της 
εθνικής ομάδος, όπως μετράται από το 
σχετικό δείκτη της FIFA, την έδρα της 
χώρας, στη συγκεκριμένη περίπτωση την 

 

  ΗΗ

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΣΣκκέέψψηη  
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Κορέα και την Ιαπωνία, την απόδοση 
μέσα στο παιγνίδι, χρησιμοποιώντας 
δείκτες όπως λακτίσματα προς τα 
αντίπαλα δίκτυα, ελεύθερα κτυπήματα, 
γωνιακά κτυπήματα (corner), εκτός 
περιοχής (offside), προειδοποιήσεις με 
κίτρινες κάρτες, αποβολές και χρόνος 
κατοχής της μπάλας. 

Τα αποτελέσματα της παλιν-
δρόμησης δείχνουν ότι η υψηλή 
βαθμολογία της FIFA συνδέεται με 
μεγαλύτερη πιθανότητας νίκης, αλλά ο 
σχετικός συντελεστής είναι οριακά 
στατιστικά σημαντικός. Η έδρα παίζει 
πολύ  σημαντικό   ρόλο   αυξάνοντας  τη 
πιθανότητα νίκης κατά 45 ποσοστιαίες 
μονάδες. Αυτό είναι πολύ αξιοπρόσεκτο 
αποτέλεσμα με δεδομένο την πολύ χα-
μηλή κατάταξη της Κορέας (40) και της 
Ιαπωνίας (32) στη σχετική λίστα στη 
FIFA. 

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι όσο πιο 
πολλά λακτίσματα γίνονται προς τα 
αντίπαλα δίκτυα, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πιθανότητα νίκης. Η αποβολή αυξάνει 
την πιθανότητα νίκης της αντιπάλου 
ομάδος κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες. 
Για τις άλλες μεταβλητές απόδοσης δεν 
βρέθηκαν ότι επηρεάζουν σημαντικά 
την πιθανότητα νίκης της ομάδος.  

Ο συγγραφέας βελτιώνει το στα-
τιστικό υπόδειγμα της πιθανότητας 
νίκης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου, ενσωματώνοντας το ρόλο του 
διαιτητή. Δύο στοιχεία χρησιμο-
ποιούνται: (α) ο διαιτητής να είναι από 
την ίδια περιοχή σε ποδοσφαιρικούς 
όρους (UEFA, AFC, CAF, CONCACAF, 
CONMEBOL & OFC) και (β) ο διαιτητής 
μιλάει την ίδια γλώσσα με τους παίκτες 
της ομάδος.  

Τα στατιστικά αποτελέσματα 
δείχνουν ότι όταν ο διαιτητής είναι από 
την ίδια περιοχή, η πιθανότητα νίκης 
της ομάδος είναι πολύ μεγάλη. Όμως, τα 
στατιστικά αποτελέσματα δεν είναι 
σταθερά σε ό,τι αφορά τη στατιστική 
μέθοδο εκτίμησης. Η κοινή γλώσσα του 

διαιτητή με την ομάδα που παίζει δεν 
φαίνεται να επηρεάζει το αποτέλεσμα. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον αποτέλεσμα 
είναι ότι η μεταβλητή διαιτητής από την 
ίδια περιοχή μειώνει την επίδραση της 
μεταβλητής ταξινόμηση σύμφωνα με τη 
FIFA. Αυτό δείχνει ότι ο διαιτητής που 
είναι από την ίδια περιοχή σφυρίζει 
υπέρ της ομάδος, αν η ομάδα βρίσκεται 
ψηλά στην κατάταξη της FIFA. 

Ο συγγραφέας εκτιμά ότι τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 
κυριαρχούν οι εκπλήξεις και υπάρχει 
μεγαλύτερη αθλητική ανταγωνιστική 
ισορροπία από ότι μερικοί νομίζουν. 
Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι η 
αβεβαιότητα τους ποδοσφαιρικού απο-
τελέσματος τρέφει το άθλημα. 

Ο συγγραφέας δεν τελειώνει εδώ τη 
μελέτη του, αλλά θέλει να διερευνήσει 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
απόδοση του διαιτητή. Χρησιμο-
ποιώντας τον αριθμό των αγώνων που 
διαιτήτευσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
(39% από τους 36 διαιτητές είχαν μόνο 
έναν αγώνα, το 47% δύο αγώνες και το 
14% τρεις αγώνες).  

Και ο ίδιος ο συγγραφέας ανα-
γνωρίζει ότι αυτός ο τρόπος μέτρησης 
της απόδοσης ενός διαιτητή είναι 
μεροληπτικός, κυρίως διότι η επιτροπή 
της FIFA που ορίζει τους διαιτητές δεν 
είναι πάντοτε αξιοκρατική και λαμ-
βάνονται υπόψιν άλλοι παράγοντες, 
όπως η περιοχή από την οποία προ-
έρχεται ο διαιτητής.  

Η πιο σημαντική μεταβλητή που 
επηρεάζει την απόδοσή του είναι η 
συμμετοχή του σε προηγούμενο Παγ-
κόσμιο Κύπελλο. Σχετικά μικρότερη 
είναι η επίδραση της εμπειρίας που έχει 
κάποιος να διαιτητεύει παιγνίδια και 
ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι 
τα χρόνια που διαιτητεύει κάποιος δεν 
δείχνουν και τη σοβαρότητα των 
παιγνιδιών που έχει διαιτητεύσει. Η 
ηλικία  του  διαιτητή  δεν παίζει  κανένα  
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Το ενδιαφέρον ερώτημα είναι αν η 
φιλοξενία τέτοιων αγώνων βοηθάει τις 
χώρες    υποδοχής   να    αναπτύξουν   το  

ρόλο στην απόδοσή του. Οι διαιτητές 
από τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια 
Αμερική είχαν καλύτερη απόδοση σε 
σχέση με την ομάδα των διατηρών που 
ήταν το σημείο αναφοράς (ΟΥΕΦΑ). 

άθλημα και να γίνουν μακροχρόνια 
ανταγωνιστικές.  

Ο συγγραφέας προβαίνει σε μία 
εκτεταμένη συζήτηση των απο-
τελεσμάτων και καταλήγει σε κάποιες 
προτάσεις. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο 
γεγονός ότι η ταξινόμηση των ομάδων 
που κάνει η FIFA δεν επηρεάζει το 
αποτέλεσμα και συνεπώς η αβεβαιότητα 
των αγώνων λειτουργεί προς τη θετική 
κατεύθυνση.  

Το παράδειγμα των ΗΠΑ και της 
απόδοσής της στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα  του     1998   δείχνει    ότι    
ίσως κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αλλά 
συμπεράσματα από μία χώρα δεν 
μπορούν να εξαχθούν.  

Μία   άλλη    πρόταση    που    κάνει  
ο   συγγραφέας   αφορά  του  διαιτητές. 
Η FIFA δεν θα πρέπει να ορίζει 
διαιτητές από την ίδια ποδοσφαιρική 
περιοχή. Ένα πρόβλημα μπορεί να είναι 
ο μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών ομάδων 
και διαιτητών, 14 από τους 36 διαιτητές 
προέρχονταν από την Ευρώπη και 15 
από τις 32 ομάδες ήταν από την 
Ευρώπη. Αποτελεί έκπληξη ότι μόνο 7 
από τους 36 διαιτητές είχαν σφυρίξει σε 
προηγούμενο    Παγκόσμιο   Κύπελλο. Ο 
συγγραφέας προτείνει στη FIFA να δίνει 
τη δυνατότητα σε διαιτητές να 
συμμετέχουν σε πιο πολλά Παγκόσμια 
Κύπελλα.   Ο    συγγραφέας     προβαίνει  

Η επίδραση της έδρας είναι ένα 
άλλο ζήτημα που αξίζει σχολιασμού. 
Από το 1930 τα Παγκόσμια Κύπελλα 
Ποδοσφαίρου γίνονται σε χώρες με 
πολύ δυνατές εθνικές ομάδες ποδο-
σφαίρου – Ιταλία (1934, 1990), Γαλλία 
(1938, 1998), Βραζιλία (1950), Αγγλία 
(1966), Γερμανία (1974), Αργεντινή 
(1978), Ισπανία (1982) – με δύο 
εξαιρέσεις των ΗΠΑ (1994) και Ιαπωνία-
Κορέα (2002). Η οργάνωση τέτοιων 
αγώνων σε χώρες με λιγότερο δυνατές 
εθνικές ομάδες θα βοηθήσει στη 
διατήρηση της αθλητικής αντα-
γωνιστικής ισορροπίας και στην 
αβεβαιότητα του αποτελέσματος.  

και σε άλλες προτάσεις που, όμως, δεν 
στηρίζονται στα εμπειρικά απο-
τελέσματα. 
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ΗΗ  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΣΣύύγγκκρριισσηη  ττωωνν  
ΑΑθθλληημμάάττωωνν  μμεεττααξξύύ  ΒΒόόρρεειιααςς    
ΑΑμμεερριικκήήςς  κκααιι  ΕΕυυρρώώππηηςς

ύ

  

Η

    
  
ε όλη τη σχετική βι-
βλιογραφία και αρθο-
γραφία των οικονο-
μικών και της διοίκη-
σης του επαγγελ-

ματικού αθλητισμού γίνεται μία 
σύγκριση μεταξ  του Ευρωπαϊκού και 
του Βορειοαμερικανικού μοντέλου 
οργάνωσης των λιγκών και των 
επαγγελματικών ομάδων. Στο βιβλίο 
που παρουσιάζουμε στο παρόν τεύχος 
γίνεται μία σύγκριση των δύο μοντέλων 
(βλέπε  Carlos Pestana Barros, Professor 
of Economics, Muradali Ibrahímo, 
Professor of Economics, Instituto 
Superior de Economia e Gestao, 
Technical University of Lisbon, Portugal 
and Stefan Szymanski, Tanaka Business 
School, Imperial College London, UK. 
Transatlantic Sport: The Comparative 
Economics of North American and 
European Sports. Aldershot and Lyme, 
NH: Edward Elgar, 2003). 

ε όλη τη σχετική βι-
βλιογραφία και αρθο-
γραφία των οικονο-
μικών και της διοίκη-
σης του επαγγελ-

ματικού αθλητισμού γίνεται μία 
σύγκριση μεταξύ του Ευρωπαϊκού και 
του Βορειοαμερικανικού μοντέλου 
οργάνωσης των λιγκών και των 
επαγγελματικών ομάδων. Στο βιβλίο 
που παρουσιάζουμε στο παρόν τεύχος 
γίνεται μία σύγκριση των δύο μοντέλων 
(βλέπε  Carlos Pestana Barros, Professor 
of Economics, Muradali Ibrahímo, 
Professor of Economics, Instituto 
Superior de Economia e Gestao, 
Technical University of Lisbon, Portugal 
and Stefan Szymanski, Tanaka Business 
School, Imperial College London, UK. 
Transatlantic Sport: The Comparative 
Economics of North American and 
European Sports. Aldershot and Lyme, 
NH: Edward Elgar, 2003). 

Το βιβλίο οργανώνεται σε εννέα 
κεφάλαια σε τρία μέρη: του Ευρωπαϊκού 
και του Βορειοαμερικανικού μοντέλου 
οργάνωσης του αθλητισμού. Οι δια-
φορές των δύο μοντέλων είναι τέτοιες 
που διαμορφώνουν ένα τέλειο δια-
φορετικό πλαίσιο ανταγωνισμού.  Κατά 
πρώτο, στις ΗΠΑ οι ομάδες των 
επαγγελματικών δεν υποβιβάζονται 
διότι η οργάνωση τους είναι κλειστή και  

Το βιβλίο οργανώνεται σε εννέα 
κεφάλαια σε τρία μέρη: του Ευρωπαϊκού 
και του Βορειοαμερικανικού μοντέλου 
οργάνωσης του αθλητισμού. Οι δια-
φορές των δύο μοντέλων είναι τέτοιες 
που διαμορφώνουν ένα τέλειο δια-
φορετικό πλαίσιο ανταγωνισμού.  Κατά 
πρώτο, στις ΗΠΑ οι ομάδες των 
επαγγελματικών δεν υποβιβάζονται 
διότι η οργάνωση τους είναι κλειστή και  

  
νέες ομάδες μπορούν να μπουν μόνο 
όταν υπάρξει συμφωνία με την 
οργανωτική αρχή και τις άλλες ομάδες. 
Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι αντί-
στοιχο και όλα τα Εθνικά Επαγγ-
ελματικά Πρωταθλήματα ακολουθούν 
τον κανόνα του υποβιβασμού των 
τελευταίων ομάδων του πρωταθλήματος 
και των αντίστοιχων σε αριθμό ομάδων 
προαγωγή από την υποδεέστερη κατη-
γορία στην ανώτατη κατηγορία. 

νέες ομάδες μπορούν να μπουν μόνο 
όταν υπάρξει συμφωνία με την 
οργανωτική αρχή και τις άλλες ομάδες. 
Στην Ευρώπη δεν υπάρχει κάτι αντί-
στοιχο και όλα τα Εθνικά Επαγγ-
ελματικά Πρωταθλήματα ακολουθούν 
τον κανόνα του υποβιβασμού των 
τελευταίων ομάδων του πρωταθλήματος 
και των αντίστοιχων σε αριθμό ομάδων 
προαγωγή από την υποδεέστερη κατη-
γορία στην ανώτατη κατηγορία. 

Μια δεύτερη κατηγορία διαφορών 
μεταξύ των δύο κυρίαρχων μοντέλων 
αθλητικών επαγγελματικών ομάδων 
αφορά την αγορά των παικτών. Στο 
Βορειοαμερικανικό μοντέλο υπάρχουν 
αρκετοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις 
μεταγραφές νέων παικτών (ο κανόνας 
πρώτης επιλογής της χειρότερη ομάδας 
σε μεταγραφή νέου παίκτη, συνήθως 
από το κολεγιακό πρωτάθλημα ή από 
πρωταθλήματα άλλων χωρών), περι-
ορισμό στον αριθμό των παιχτών που 
μπορεί να έχει μια ομάδα (roster limit) 
και τα σύμβολα των παικτών δια-
πραγματεύονται μέσω της διαδικασίας 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 
Στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οι 
κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της 
αγοράς των παικτών είναι διαφορετικοί 
και τα τελευταία χρόνια έχουν  ανα-
τραπεί πολλά δεδομένα μετά την Υπό-
θεση Μπούσμαν και την απελευθέρωση

Μια δεύτερη κατηγορία διαφορών 
μεταξύ των δύο κυρίαρχων μοντέλων 
αθλητικών επαγγελματικών ομάδων 
αφορά την αγορά των παικτών. Στο 
Βορειοαμερικανικό μοντέλο υπάρχουν 
αρκετοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις 
μεταγραφές νέων παικτών (ο κανόνας 
πρώτης επιλογής της χειρότερη ομάδας 
σε μεταγραφή νέου παίκτη, συνήθως 
από το κολεγιακό πρωτάθλημα ή από 
πρωταθλήματα άλλων χωρών), περι-
ορισμό στον αριθμό των παιχτών που 
μπορεί να έχει μια ομάδα (roster limit) 
και τα σύμβολα των παικτών δια-
πραγματεύονται μέσω της διαδικασίας 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 
Στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα οι 
κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της 
αγοράς των παικτών είναι διαφορετικοί 
και τα τελευταία χρόνια έχουν  ανα-
τραπεί πολλά δεδομένα μετά την Υπό-
θεση Μπούσμαν και την απελευθέρωση

 
  

Η  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΣΣύύγγκκρριισσηη  ττωωνν  
ΑΑθθλληημμάάττωωνν  μμεεττααξξύύ  ΒΒόόρρεειιααςς    
ΑΑμμεερριικκήήςς  κκααιι  ΕΕυυρρώώππηηςς  
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της, τόσο μεταξύ των χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και έξω από 
αυτές. Τέλος, στο Βορειοαμερικανικό 
μοντέλο οργάνωσης του ομαδικού 
επαγγελματικού αθλητισμού, ισχύουν 
κανόνες που περιορίζουν την έκταση 
του οικονομικού ανταγωνισμού, 
υπάρχει κοινή διάθεση αναμνηστικών 
προϊόντων, κοινή πώληση τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων, κ.λπ. Η αντίφαση που 
δημιουργείται είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν 
ως το αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας 
του ανταγωνισμού στην οικονομία τους, 
κάτι που δεν εφαρμόζεται στην αγορά 
του επαγγελματικού αθλητισμού. 

Τα εννέα κεφάλαια του βιβλίου 
κατανέμονται σε τρία μέρη που το 
καθένα ασχολείται με θέματα α) 
δημόσιας πολιτικής β) οικονομικής 
θεωρητικής προσέγγισης των ομαδικών 
επαγγελματικών αθλημάτων και γ) 
αναλύσεων κόστους-οφέλους. Τα πρώτα 
τρία κεφάλαια συνθέτουν το 1ο μέρος 
του βιβλίου και εξετάζουν το παρόν και 
τις μελλοντικές προοπτικές της ρυθ-
μιστικής παρέμβασης του κράτους στην 
αγορά του επαγγελματικού αθλητισμού 
στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. 
Ενδιαφέρον αποτελεί η ανάλυση μεταξύ 
του μοντέλου της μεγιστοποίησης της 
χρησιμότητας που βασίζεται στην 
ερασιτεχνική οργάνωση του αθλητισμού 
που προϋπήρχε στην Ευρώπη. 

Στο θεωρητικό 2ο Μέρος του βιβλίου 
εξετάζεται το πολύ σημαντικό ζήτημα 
της διατήρησης της ανταγωνιστικής 
αγωνιστικής ισορροπίας των πρωτα-
θλημάτων εάν ένα εμπειρικό κεφάλαιο 
ασχολείται με τους τρόπους μέτρησης 
αυτής της ανταγωνιστικής ισορροπίας. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου 
υπάρχουν τέσσερα κεφάλαια που πολύ 
λίγο έχουν να κάνουν με διαφορές 
μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης.  

Παρ’ όλα αυτά τα ζητήματα όπως η 
διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων 
(6ο κεφάλαιο), η οικονομική επίδραση 
των αθλητικών γεγονότων (7ο κε-
φάλαιο), το Παγκόσμιο Κύπελλο του 
2006 στην Γερμανία (8ο κεφάλαιο) και η 
περιφερειακή αθλητική πολιτική (9ο 
κεφάλαιο) είναι πολύ σημαντικά αλλά 
δεν δένουν με το σκοπό του βιβλίου 
όπως αυτό αναφέρεται στον τίτλο του. 
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