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Από τον  
Δ

 
 

Διιεευυθθυυννττήή  ΈΈκκδδοοσσηηςς   
 
 
 
 
 
 
 

το τεύχος αυτό επελέ-
γησαν να αναπτυχθούν 
κάποια ιδιαίτερα εν-
διαφέροντα θέματα.  

Αρχικά στην
Επικαιρότητας

 στήλη της Αθλητικής 
 γίνεται αναφορά στο 

Ποδόσφαιρο και τις Τοπικές Κοινωνίες, 
στην προέλευση του από τις συνοικίες 
και στους δεσμούς των ομάδων και των 
φιλάθλων τους με τις περιοχές προ-
έλευσης τους. 

Στο 1ο Επιστημονικό Άρθρο του 
τεύχους αυτού επιχειρείται μια ανάλυση 
ενός βασικού στοιχείου προσδιορισμού 
των στρατηγικών μάρκετινγκ που 
αφορά την ταχύτητα με την οποία ένας 
καταναλωτής προβαίνει σε μια αγορά. 
Εξετάζεται εδώ, ειδικότερα, η παρορ-
μητική συμπεριφορά των καταναλωτών 
κατά την αγορά επώνυμων αθλητικών 
προϊόντων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Το 2ο Επιστημονικό Άρθρο αποτελεί 

μια μεθοδολογική προσέγγιση και περι-
γραφή των αποτελεσμάτων έρευνας που 
αφορά την οργανωσιακή κουλτούρα 
των Αθλητικών Οργανισμών. 

Στο 3ο Επιστημονικό Άρθρο παρου-
σιάζεται η λογιστική των Ιταλικών Πο-
δοσφαιρικών Εταιρειών, τα χρηματοοι-
κονομικά προβλήματα τους και η δη-
μιουργική λογιστική που παρατηρείται 
σε αυτές. 
 Η Αθλητική Επιστημονική Σκέψη 
του τεύχους αυτού παρουσιάζει την 
συνεισφορά του αθλητισμού στην 
αναγέννηση των πόλεων και τη 
βελτίωση αυτών μέσω της ανάληψης της 
ευθύνης διοργάνωσης σημαντικών 
αθλητικών γεγονότων. 
 Το Επιστημονικό Βιβλίο που προτεί-
νεται τέλος εδώ, είναι των B. Ritchie και 
D. Adair με τίτλο «Αθλητικός Τουρι-
σμός» που επικεντρώνεται σε τρείς 
τομείς: την επίδραση, τα θέματα και την 
πολιτική του αθλητικού τουρισμού. 
 
 
 

 Σ
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ΠΠοοδδόόσσφφααιιρροο    
κκααιι  ΤΤοοππιικκέέςς  ΚΚοοιιννωωννίίεεςς    
 

ε όλα τα επίπεδα το πο-
δόσφαιρο δυσφημείται 
ως μια ανήθικη δρα-
στηριότητα. Ως κύρια 
πηγή αυτής της ανηθι-
κότητας πολλοί θεω-

ρούν τη μετάβαση από την ερασιτεχνική 
φύση του ποδοσφαίρου στη σημερινή 
του εμπορευματοποίηση και επαγγελ-
ματοποίηση. Όλοι όσοι αναμειγνύονται 
στο ποδόσφαιρο θεωρούνται ύποπτοι 
χαλαρών ηθικών αντιστάσεων: παράγο-
ντες, προπονητές, παίκτες ομοσπονδίες, 
ιδιοκτήτες, κ.α. Το ζήτημα αποκτάει 
γενικότερο ενδιαφέρον και αφορά την 
κοινωνική ευθύνη πλην όσων ασχολού-
νται με το ποδόσφαιρο, κυρίως λόγω της 
μεγάλης επιρροής που έχει στα νεαρής 
ηλικίας άτομα, αλλά και σε ένα ευρύ 
πλήθος ατόμων που μπορεί να θεωρεί τα 
μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου ως 
παραδείγματα προς ηθική μίμηση. 

Είναι, όμως, το κέρδος το μόνο μέ-
λημα των ποδοσφαιρικών επαγγελμα-
τικών ομάδων; Η απάντηση δεν είναι 
εύκολη. Αλλά ακόμη και αν είναι το 
κέρδος, αρκεί αυτό από μόνο του να 
καταστήσει τις ποδοσφαιρικές εταιρείες 
ανήθικες; 

Για να μπορέσει κανείς να απα-
ντήσει στα ηθικά ζητήματα που συν-
δέονται με το ποδόσφαιρο θα πρέπει να 
ανατρέξει στην ιστορική του ανάπτυξη. 
Όπως και αλλού, έτσι και στην Ελλάδα, 
το ποδόσφαιρο αναπτύχθηκε κατά κύ-
ριο λόγο σε φτωχογειτονιές εργατικών 
συνοικιών και αποτελούσε μέρος της 
διασκέδασης τις ημέρες της σχολής τους  

 

που ήταν οι Κυριακές. Η οργάνωση του 
σε επαγγελματικές ομάδες δεν έχει αλ-
λάξει τον τρόπο με τον οποίο ο φίλαθλος 
και ο οπαδός βλέπει τις ομάδες. Όλες οι 
ομάδες συνδέονται με μια εντοπιότητα, 
συνήθως πόλης, αλλά και συνοικίας 
μέσα σε μια μεγάλη πόλη. Πολύ λίγες 
ομάδες έχουν καταφέρει να έχουν 
φίλους και οπαδούς έξω από το επίπεδο 
της πόλης-συνοικίας ή ακόμη και της 
χώρας τους. 

Συνεπώς, ακόμη και αν οι ομάδες 
έχουν πλέον πλούσιους ιδιοκτήτες και 
είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια, 
αποτελούν την υπερηφάνεια μιας 
τοπικής ομάδας πληθυσμού που πολλές 
φορές έχει και εθνικές και πολιτικές 
διαστάσεις. Για παράδειγμα στην Ελ-
λάδα δύο ομάδες, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, 
διατηρούν στο όνομα τους το όνομα 
μιας άλλης πόλης, της Κωνσταντι-
νούπολης, για να δηλώσουν ότι οι ο-
παδοί τους αποτελούν μέρη ενός πλη-
θυσμού που ζούσε σε αυτή την πόλη ή 
την ευρύτερη περιοχή του Πόντου. Οι 
ηθικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών 
αυτών των ομάδων και των παιχτών 
αποκτούν μια διαφορετική χροιά. Ακό-
μη και η εκκλησία εκμεταλλεύτηκε την 
σύνδεση των οπαδών για να προωθήσει 
τα δικά της μηνύματα και να ενισχύσει 
την «ηθική» της θέση μέσα στην κοι-
νωνία. 

Πώς έχει διαμορφωθεί το ηθικό 
μέρος του ποδοσφαίρου στις νέες 
συνθήκες της εμπορευματικοποίησης; Το 
πρόβλημα δεν εστιάζεται τόσο στο 
χρήμα που κυκλοφορεί στο ποδόσφαι-
ρο, όσο στην αφαίμαξη των ομάδων από 
ο,τιδήποτε με το οποίο ο φίλαθλος και ο 

  ΣΣ

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα  
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οπαδός θα συνδεθεί ηθικά. Για 
παράδειγμα, το πλήθος των ξένων 
παικτών σε αυτές τις ομάδες περιορίζει 
το δέσιμο που αισθάνεται ο φίλαθλος με 
την ομάδα αφού στις περισσότερες των 
περιπτώσεων οι παίκτες των μεγάλων 
ομάδων δεν έχουν καμία σχέση με την 
τοπική κοινωνία. Ακόμα και μεγάλες 
πόλεις, όπως ο Πειραιάς, αδυνατούν να 
τροφοδοτήσουν τον Ολυμπιακό με 
ντόπιους παίκτες. Συνεπώς, γιατί, ένας 
Πειραιώτης να αισθάνεται ως δική του 
την ομάδα, όταν κανένα από τα παιδιά 
του Πειραιά δεν αγωνίζεται στην 
ομάδα; Σε λίγα, ίσως, χρόνια η ομάδα 
του Ολυμπιακού να έχει περισσότερους 
Βραζιλιάνους φιλάθλους από τους 
Πειραιώτες αν το κριτήριο είναι η 
καταγωγή των παικτών. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το πρόβλημα έχει και μια άλλη ηθι-
κή διάσταση. Συνήθως, οι φίλαθλοι 
έχουν περισσότερες απαιτήσεις από τους 
ντόπιους παίκτες από ό,τι από τους 
ξένους. Απαιτούν να παίζουν για τη 
φανέλα, όταν πλέον όλος ο επαγ-
γελματικός κόσμος αγωνίζεται για το 
ψωμί του. Αυτός είναι και ένας από τους 
λόγους που πολλοί παίκτες απο-
φασίζουν να παίξουν στο εξωτερικό, 
διότι η ψυχολογική πίεση από τους 
φιλάθλους είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  

Το ζητούμενο είναι, αν μακρο-
πρόθεσμα οι φίλαθλοι θα αρχίσουν να 
αδιαφορούν για ομάδες που παίζουν 
στην γειτονιά τους και δεν έχουν τίποτε 
κοινό με αυτήν. 
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Ε
 Εππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  

 

ΠΠααρροορρμμηηττιικκήή  ΑΑγγοορράά  ΕΕππώώννυυμμωωνν  
ΑΑθθλληηττιικκώώνν  ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν

rkey 

ρίζεται με την ταχύτητα 

η
 κ

ϊ
ν το λο-

γότ

ε

ρισμός 

 
 προσπάθεια ορισ-

ού της παρορμητικής αγοράς απέτυχε 
τώσει την ψυχολογία που 

βρίσκεται πίσω από την παρορμητική 
αγο

φ

σ  

οιες 
αρχ

ιφορά αυτή ως μια ατομική ιδιαι-
ερότητα, αντί ως μια αντίδραση σε 
ροσφορές μη ακριβών προϊόντων. Ένα 
έμα που κυριαρχεί στη σχετική έρευνα 

  
  
του Ibrahim Kircova, Yildiz Technical University, Tu
 

αρορμητική αγορά, ο- Στο παρελθόν, η

που πραγματοποιείται, 
η καταναλωτική από-
φαση. Είναι μία ξεχω-

ριστή έκφρασ  του τρόπου ζωής των 
καταναλωτών αι σημείο της δραστη-
ριότητας της διοίκησης - μάρκετινγκ. Οι 
υπεύθυνοι μάρκετινγκ πρέπει να κα-
τανοήσουν αυτή την καταναλωτική συ-
μπεριφορά για να διαμορφώσουν την 
κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ, να 
προϋπολογίσουν και να σχεδιάσουν 
αποτελεσματικές τακτικές μάρκετινγκ. 
Η λιανική πώληση και η άμεση πώληση 
χρειάζονται να γνωρίζουν πως μπορούν 
να ελκύουν και να κατακτήσουν ένα 
σημαντικό μερίδιο της τυχαίας και 
παρορμητικής κατανάλωσης. 

Τα επώνυμα προ όντα των ομάδων 
είναι αγαθά τα οποία φέρου

υπο (έμβλημα) της ομάδος. Τα α-
θλητικά προϊόντα έχουν όλα τα χα-
ρακτηριστικά που ενθαρρύνουν την 
παρορμητική αγορά τους. Πρόσφατες 
μελέτες έχουν εξετάσ ι τις επιδράσεις της 
αναγνωρισιμότητας της ομάδος στις 
αγορές αθλητικών προϊόντων και τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τις πα-
ρορμητικές αγορές. 
 
 
 
 
 
Ο

μ
να ενσωμα

ραστική συμπεριφορά. Οι πρώιμες 
προσπάθειες ορισμού, αυτές πριν το 
1987, αφορούσαν κυρίως θέματα προσ-
διορισμού και κατηγοριοποίησης της 
παρορμητικής αγοράς, αντί για την 
κατανόηση της συχνότητας με την οποία 
οι καταναλωτές αγόραζαν παρορμη-
τικά. Αυτή η βιβλιογραφία ταξινόμησης 
αγνόησε τα κίνητρα συμπεριφοράς που 
οδηγούσαν στην παρορμητική αγο-
ραστική συμπεριφορά για μια μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων και αντί αυτού 
εστίαζε το ενδιαφέρον της σε λίγα μη 
ακριβά προϊόντα. Οι πιο πρόσ ατες 
μελέτες αναφέρουν παρορμητική αγο-
ραστική υμπεριφορά για ένα μεγάλο 
εύρος προσφερόμενων προϊόντων για 
ένα διαφοροποιημένο διάνυσμα τιμών. 
(Cobb, J.C. and Hoyer, W.D., (1986). 

Η έκταση της παρορμητικής αγο-
ραστικής συμπεριφοράς, ακόμη και για 
σχετικώς ακριβά προϊόντα, φαίνεται 
αντιφατική και οδήγησε κάπ

ικές μελέτες να δουν την  συμπε- 
 
 
 
 
ρ
τ
π
θ

Π 
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του μάρκετινγκ είναι η απεικόνιση της 
παρορμητικής αγοράς ως τυχαίας μη 
σχεδιασμένης συμπεριφοράς (Rook, 
D.W. 1987). 

Τυχαίες είναι εκείνες οι αγορές που 
ο καταναλωτής δεν σχεδιάζει να κάνει 
πριν μπει στο ατάστημα. Δεν χρειαζό-
ταν απόφασ

κ
η μη αγοράς, απλώς δεν το 

είχε 

 

ά ισχυρή και επίμονη 
ώθη

 

 

Η εξέταση της παρορμητικής συ-
ά

ωτών και 
ην κατάσταση που επικρατεί κατά τη 
στιγ

ώ
οράζονται συχνά, 

άμε

οδικά) αγορά-
ζον

 

η

962) αναφέρει εννέα παράγοντες 
σχε

τ ω

 να χαρακτηρισθούν και να 
κολ

α α

ν  

Σ ο

που μπορούν να αποθηκευτούν για μελ-

καν σκεφθεί. Οι παρορμητικές 
αγορές είναι ακραίες αγορές. Οι αγορές 
αυτές γίνονται αυθόρμητα και χωρίς 
καμία προμελέτη. Ο καταναλωτής 
νιώθει μια ξαφνική επιθυμία αγοράς. 
Γίνονται γρήγορα χωρίς καμία αξιο-
λόγηση της ανάγκης (Rook, D.W. and 
Fisher, R.J. (1995). 

Σύμφωνα με το Rook (1987) πα-
ρορμητική αγοραστική συμπεριφορά 
απαντάται όταν ο καταναλωτής νιώθει 
μια ξαφνική, συχν

ση να αγοράσει κάτι αμέσως. Η 
παρόρμηση για αγορά είναι σύνθετη και 
μπορεί να διεγείρει συναισθηματική 
εσωτερική πάλη. Επίσης, αυτή συμβαίνει 
με ελάχιστη προσοχή για τις συνέπειες. 

 
Παράγοντες που επηρεάζουν την 
Παρορμητική Συμπεριφορά 
 

μπεριφοράς σε καταστήματα αφορ  τα 
χαρακτηριστικά των καταναλ
τ

μή της αγοράς (Kwon H. and 
Armstrong K(2002)). 

Τα καταναλωτικά αγαθά μπορούν 
να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγο-
ρίες. Στην πρ τη κατηγορία ανήκουν τα 
συνήθη αγαθά που αγ

σα και με ελάχιστη προσπάθεια. Τα 
συνήθη αγαθά μπορούν να χωριστούν 
σε τρεις υποκατηγορίες. 

Ευρείας χρήσεως αγαθά (οδοντό-
κρεμες, ψωμί) που αγοράζονται με μία 
συνήθη περιοδικότητα. Αυθόρμητες α-
γορές (σοκολάτες, περι

ται χωρίς σχεδιασμό και έρευνα. 
Επείγοντα αγαθά (ομπρέλα σε περί-
πτωση έκτακτης βροχής) αγοράζονται 

όταν προκύψει μια επείγουσα ανάγκη. 
Διαρκή αγαθά (έπιπλα, ρούχα, αυτο-
κίνητα και λ. συσκευές) είναι προϊόντα 
που ο καταναλωτής, στη διαδικασία της 
ανταγωνιστικής αγοράς, συγκρίνει σε 
ό,τι αφορά την καταλληλότητα, την 
ποιότητα, την τιμή και την εμφάνιση. 
Ειδικά αγαθά (στερεοφωνικά, ξεχωρι-
στός ρουχισμός) είναι προϊόντα που οι 
καταναλωτής αφιερώνει μεγαλύτερη 
προσπάθεια της ζήτησης. Μη επιδιω-
χθέντα αγαθά (ειδικές ασφάλειες ζωής, 
εγκυκλοπαίδειες) είναι προϊόντα που 
συνήθως οι καταναλωτής δεν γνωρίζει ή 
δεν έχει σκεφθεί να αγοράσει (Kotler, 
2000). 

Διάφοροι ερευνητές έχουν προτείνει 
παράγοντες που μπορούν να επη-
ρεάζουν την παρορμητική αγορά. O 
Stern (1

τιζόμενους με το προϊόν που επηρε-
άζουν τον κα αναλ τή να προβεί σε πα-
ρορμητική αγορά. Αυτοί είναι, η χαμη-
λή τιμή, η ανάγκη για το προϊόν, η μα-
λακή διάθεση, η αυτοεξυπηρέτηση, η μα-
ζική διαφήμιση, η επίφανης θέση στο 
ράφι του καταστήματος, η μικρή ζωή 
του προϊόντος, το μικρό μέγεθος ή ελα-
φρύ και η ευκολία αποθήκευσης. Σύμ-
φωνα με τους Rook & Hock (1985) α-
γαθά που έχουν χαμηλή τιμή και απαι-
τούν λίγη διανοητική διεργασία μπορεί 
να θεωρηθούν παρορμητικής αγοράς 
αγαθά. 

Χρήσιμη είναι η διάκριση μεταξύ 
παρορμητικής αγοράς και παρορμη-
τικού προϊόντος. Είναι ουσιαστικά 
αδύνατο

λήσουμε την ετικέτα του παρορμη-
τικού προϊόντος σε προϊόντα, διότι τα 
κίνητρ  της ατομικής γοράς, το 
επίπεδο πληροφόρησης για το προϊόν, 
οι περιβαλλοντικές μεταβλητές, οι 
χρηματικοί και χρονικοί περιορισμοί 
αποτελού  ένα μείγμα μεταβλητών που 
διαφέρουν από άτομο σε άτομο. 

ύμφωνα με τ υς Kollat & 
Willett(1967), ευρείας χρήσεως αγαθά 
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οντική χρήση, πολύ δύσκολα αγορά-
ζονται χωρίς προγραμματισμό σε σχέση 
με α υ

λογ

 
θ

 
υ  τ

κ ν

αλωτή για παρορμητικές αγο-
ρές

ε ο

 
τη 

υπό

ροβεί σε πα-
ρορ

τάζουν για να προ-
βλέ

ο

ό  ς

 
της

. Ο πρώτος είναι η διαθε-
σιμ

 

τα προϊόντ  πο  δεν μπορούν να 
αποθηκευτούν. Τα τελευταία αγορά-
ζονται συνήθως χωρίς προγραμματισμό. 

Η ζήτηση για επώνυμα ρούχα δίνει 
τη δυνατότητα σε επαγγελματικά και 
ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία να ω-
φεληθούν οικονομικά με την μεταβί-
βαση του δικαιώματος χρήσης του 

ότυπου και του εμβλήματος της 
ομάδος σε προϊόντα (καπέλα, σημαίες, 
μπλουζάκια κ.λπ) αντί ενός αντιτίμου 
(Sawyer T. and Smith O.(1998)). Αυτά τα 
αγαθά θα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά 
προϊόντων που συνή ως αγοράζονται 
κάτω από την επίδραση της πα-
ρόρμησης. Είναι συνήθως μικρά σε 
μέγεθος, ελαφριά σε βάρος, και  αποθη-
κεύονται εύκολα. Αυτά μπορούν να τα-
ξινομηθούν ως διαρκή αγαθά παρά  ως 
αγαθά ευρείας χρήσης. Σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά το  δεύτερου προϊόν ος 
που φέρουν το όνομα μιας ομάδος, αυτά 
μπορούν να θεωρηθούν ως αγαθά 
παρόρμησης (Kwon H. και Armstrong 
K(2002)). 

Πέρα από τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος υπάρχει ανάγκη ανάλυσης 
των χαρακτηριστικών του ατα αλωτή 
τα οποία επίσης επηρεάζουν την τάση 
του καταν

. Στην παρούσα μελέτη χρησιμο-
ποιείται η μέτρηση που αναπτύχθηκε 
από τους Kwon & Armstrong (2002). 
Στη μελέτη τους, συγκεκριμένες μετα-
βλητές όπως το επίπεδο απόλαυσης από 
τη διαδικασία των αγορών και η 
ταύτιση του καταναλωτή με το προϊόν 
θεωρούνται ότι επηρεάζουν την πα-
ορμητική αγοραστική συμπεριφορά. 

Μερικοί καταναλωτές βλέπουν τις 
αγορές ως μια δραστηριότητα ελ ύθερ υ 
χρόνου. Η διασκέδαση από τις αγορές 
είναι μια μεταβλητή που επηρεάζει την 
παρορμητική αγορά. Συνεπώς η πρώ

θεση είναι η ακόλουθη. 
Υπόθεση 1η : Όσο μεγαλύτερη είναι η 

ευχαρίστηση που απολαμβάνει ο κατα-

ναλωτής από την διαδικασία της αγο-
ράς, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθα-
νότητα ο καταναλωτής να π

μητική αγορά ενός επώνυμου αθλη-
τικού προϊόντος. 

Μια άλλη μεταβλητή είναι η ταύ-
τιση του καταναλωτή με το προϊόν. Η 
ταύτιση με την αθλητική ομάδα είναι ο 
βασικός ψυχολογικός παράγοντας που 
οι ερευνητές εξε

ψουν την καταναλωτική συμπε-
ριφορά σε διάφορες καταστάσεις (Kwon 
H. and Armstrong K (2002)). Τα άτομα 
μπορούν και πραγματικά αναπτύσσουν 
μία έντονη ψυχολογική σύνδεση με την 
ομάδα τους χωρίς άμεση συμμετοχή 
(James J.D. and Tcall G.T. (2002)). 
Σύμφωνα με τον Madrigal (1995) όταν η 
απόδοση της ομάδας είναι πάνω από τις 
προσδοκίες και ο αντίπαλος είναι 
ισχυρότερος, ι θεατές που ταυτίζονται 
με την ομάδα απολαμβάνουν περισ-
σότερο τον αγώνα από ό,τι οι φίλαθλοι 
με λιγότερη ταύτιση. Αρκετές εμπειρικές 
μελέτες δείχνουν τι καταναλωτέ  που 
ταυτίζονται με μια ομάδα παρακολου-
θούν περισσότερους αγώνες και πληρώ-
νουν περισσότερο για εισιτήρια (Trail 
G.T., Fink J.S. και Anderson D.F.(2003)). 

Υπόθεση 2η : Όσο υψηλότερη είναι η 
ταύτιση του καταναλωτή με την ομάδα 
που υποστηρίζει, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πιθανότητα ο καταναλωτής να προβεί 
σε παρορμητικές αγορές των προϊόντων

 ομάδας. 
Εκτός από τα χαρακτηριστικά του 

καταναλωτή και του προϊόντος υπάρ-
χουν και άλλοι παράγοντες που επη-
ρεάζουν την παρορμητική αγοραστική 
συμπεριφορά

ότητα του χρόνου. Οι αγορές είναι 
χρονοβόρες. Το κίνητρο του αγοραστή 
να τις τελειώσει γρήγορα αυξάνεται 
όταν υπάρχει πίεση χρόνου. Μία από τις 
μελέτες που έγινε από τον Iyer (1989) 
έδειξε ότι όσο ο διαθέσιμος χρόνος αυ-
ξάνει και το μέγεθος των παρορμητικών 
αγορών αυξάνει.  
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Υπόθεση 3η: Όσο περισσότερο δια-
θέσιμο χρόνο έχουν οι καταναλωτές 
αθλητικών προϊόντων, τόσο αυξάνει η 
πιθανότητα να προβούν σε παρορμη-
τική

ους Beatty & Ferrell (1998) 
η α

Αντι

π

πιθανότητα ο καταναλωτής να 
προ

ομάδα. 

ν  
πρα  

 αγορά επωνύμων προϊόντων της 
ομάδας τους. 

Ένας άλλος παράγοντας που ανα-
μένεται να επηρεάσει την παρορμητική 
αγορά είναι το διαθέσιμο εισόδημα. 
Σύμφωνα με τ

ντίληψη των καταναλωτών για το 
διαθέσιμο εισόδημα τους επηρεάζει τη 
διαδικασία. λήψεις μεγαλύτερης 
διαθεσιμότητας τείνουν να μειώσουν τις 
πιθανές ενοχές και δημιουργούν πιο 
θετικά συναισθήματα στη διάρκεια των 
αγορών, τα ο οία ωθούν σε μεγαλύτερη 
παρορμητική αγορά αυτών  των προϊ-
όντων. 

Υπόθεση 4η: Όσο πιο μεγάλο είναι 
το διαθέσιμο εισόδημα των αγορών των 
αθλητικών προϊόντων, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η 

βεί σε παρορμητική αγορά. Μια 
άλλη υπόθεση αφορά το φύλο.  

Υπόθεση 5η: Υπάρχουν διαφορές 
κατά φύλο στην παρορμητική αγορά. 

Υπόθεση 6η: Υπάρχουν διαφορές 
κατά φύλο στην ταύτιση με την 

Υπόθεση 7η: Υπάρχουν διαφορές 
κατά φύλο στην διασκέδαση κατά τη

γματοποίηση των αγορών.

Μεθοδολογία 
 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμο-
ποιήθηκε μια έρευνα πεδίου 362 φοι-
τητών πανεπιστημίου που είναι μέλη 
οργανωμένων οπαδών των πιο δημο-
φιλών ομάδων της Τουρκίας. Οι γυναί-
κες ήταν 120 και οι υπόλοιποι άντρες 
(Πίνακας 1). Από αυτούς, 290 φοιτητές 
δήλωσαν ότι είχαν αγοράσει επώνυμα 
προϊόντα της ομάδας που υποστηρί-
ζουν. 

Ένα ερωτηματολόγιο χρησιμοποιή-
θηκε για την συλλογή στοιχείων, το 
οποίο αποτελούνταν από τρία μέρη. Το 
πρώτο μέρος περιλάμβανε την ταύτιση 
με την ομάδα, την παρορμητική αγορα-
στική συμπεριφορά, τη διαθεσιμότητα 
χρόνου, τη διαθεσιμότητα του εισοδή-
ματος και την διασκέδαση από την 
πραγματοποίηση των αγορών. Η μέτρη-
ση γίνεται με την 5-βάθμια κλίμακα 
Likert, σύμφωνα και με την μελέτη των 
Kwon and Armstrong (2002). Στο 
δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, οι 
φοιτητές ρωτήθηκαν για τις αγορές τους 
των επώνυμων προϊόντων της ομάδας 
τους. Το τελευταίο μέρος περιλάμβανε 
στοιχεία για τα δημογραφικά τους 
χαρακτηριστικά. Οι φοιτητές συμπλή-
ρωσαν το ερωτηματολόγιο κάνοντας και 
σχόλια για την σαφήνεια των ερω-
τήσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1.   -test ΓένοςT  κ ία Κλίμακας αι Σ οιχετ

τρες n=242     Γυναίκες    n=120 Άν     
. mean s.d t df p  mean s.d

*Ταύτιση 
με την ομάδα 3,573 

360 0,000 2,6167 0,78658 2,9013 0,67438 -

*Παρορμητική 
αγορά

2 0,636 360 0,525 ,6917 0,67438 2,6446 0,67348 
 

*Ευχαρίστηση 
α

2, 9 
πό τις αγορές 

2,2806 0,76452 2,0317 0,82011 77 360 0,005 
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Ο συντελεστής άλφα του Cronbach 
(α=0,802) χρησιμοποιήθηκε για την μέ-
τρηση της εσωτερικής συνέπειας της 
μελέτης. Ο έλεγχος της t-κατανομής χρη-
σιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό 
διαφορών κατά φύλο.  

Η ανάλυση ANOVA χρησιμοποιή-
θηκε για τον  έλεγχο διαφορών κατά το 
εισόδημα. Ο συντελεστής συσχέτισης 
χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει τη 
σχέση μεταξύ της εξαρτημένης μετα-
βλητής (παρορμητική αγορά) και των 
ανεξάρτητων μεταβλητών (ταύτιση με 
την ομάδα, διαθεσιμότητα χρόνου, 
διαθέσιμο εισόδημα και ευχαρίστηση 
από την πραγματοποίηση των αγορών). 
Μετά την ανάλυση συσχέτισης, εφαρμό-
στηκε και η ανάλυση παλινδρόμησης. 

 

Αποτελέσματα 
 
Για τον προσδιορισμό αν υπάρχει 

διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ο 
έλεγχος t έγινε για εννέα στοιχεία σωμα-
τειακής ταύτισης. Σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα, οι γυναίκες συμπεριφέρονταν 
διαφορετικά από τους άντρες στα επτά 
στοιχεία. Διαφέρουν στα εξής: “Συμπε-
ριφέρομαι ως οπαδός”, “Η αποτυχία της 
ομάδος μου είναι και δική μου αποτυ-
χία” “Όταν κάποιος κάνει κριτική στην 
ομάδα το θεωρώ προσωπική προσβολή“, 
“Αισθάνομαι ως ιδιοκτήτης της ομάδας 
παρά ένας απλός οπαδός“, “ Με ενδια-
φέρει η γνώμη των άλλων για την ομά-
δα μου”, “Αισθάνομαι υπερηφάνεια 
όταν μιλώ στους άλλους για την ομάδα 
μου”, “Όταν μιλάω για την ομάδα μου 
προτιμώ να λέω εμείς αντί αυτοί”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ταύτιση με 
την Ομάδα 

 
Παρορμητική 
Αγοραστική 
Συμπεριφορά 

 
Εισόδημα 

 
Χρόνος 

 
 

 

 
Ευχαρίστηση 
από τις 
αγορές 

* Ταύτιση με 
την Ομάδα 

 
1.00 

    

* Παρορμητική 
Αγοραστική 
Συμπεριφορά 

 
0,338** 

 
1.00 

   

*Εισόδημα  
0,124* 

 
0,318** 

 
1.00 

  

*Χρόνος  
0,146** 

 
0,147** 

 
0,132* 

 
1.00 

 

*Ευχαρίστηση 
από τις  
αγορές 

 
0,093 

 
0,483** 

 
0,451** 

 
0,120* 

 
1.00 

Πίνακας 2.  Συσχέτιση  
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Διαφορές φύλου βρέθηκαν και στην 

ταύτιση με την ομάδα και στην δια-
σκέδαση από τις αγορές. Τα αγόρια 
ήταν πιο δεμένα με την ομάδα από ό,τι 
τα κορίτσια. Επίσης, στα κορίτσια 
αρέσει περισσότερο να κάνουν ψώνια 
από ό,τι στα αγόρια. Η υπόθεση της μη 
διαφοράς μεταξύ αγοριών και κορι-
τσιών απορρίφθηκε και για τα δύο 
στοιχεία. Οι υποθέσεις 6 και 7 ενισχύ-
θηκαν από τα ευρήματα της μελέτης. Η 
υπόθεση 5 απορρίφθηκε. 

Σύμφωνα με την ανάλυση συσχέ-
τισης, σημαντικές βρέθηκαν οι σχέσεις 
μεταξύ της εξαρτημένης και όλων των 
ανεξάρτητων μεταβλητών. ‘Ολες ήταν 
στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 1%.  

Τα αποτελέσματα δίνονται στον 
Πίνακα 2.   

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πα-
λινδρόμησης (Πίνακας 3), οι συντε-
λεστές για την ταύτιση με την ομάδα 
ήταν 0,226, για το εισόδημα 0,141, για το 
χρόνο 0,083 και για την ευχαρίστηση 
των αγορών 0,409. Ο συντελεστής  προσ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
διορισμού είναι 0,561. Τα αποτελέσματα 
ενισχύουν τις υποθέσεις 1, 2, 3 και 4. 

 
Συμπεράσματα  

 
Με βάση προηγούμενες έρευνες, 

αναπτύχθηκαν τέσσερις υποθέσεις. Όλες 
αυτές οι υποθέσεις αφορούσαν την 
επίδραση δύο χαρακτηριστικών των 
καταναλωτών (ταύτιση με την ομάδα 
και ευχαρίστηση από την πραγμα-
τοποίηση των αγορών) και δύο πα-
ραγόντων συνθηκών (χρόνος και ει-
σόδημα, διαθέσιμα για αγορές) στην 
παρορμητική αγοραστική συμπεριφορά 
προϊόντων που φέρουν το λογότυπο και 
το έμβλημα μιας αθλητικής ομάδας. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλοι 
οι παράγοντες ήταν σημαντικοί. Ο πιο 
σημαντικός ήταν η ευχαρίστηση από 
την πραγματοποίηση των αγορών. Την 
μικρότερη επίδραση  είχαν η διαθεσι-
μότητα του χρόνου  και του χρήματος. 
Με δεδομένο τα αποτελέσματα, οι υπεύ-
θυνοι μάρκετινγκ των ομάδων θα 

Μοντέλο SS MS F-Value p 
Παλινδρόμηση 113,8 10,345 14,589 0,000 
Κατάλοιπα 248,2 0,709   
Σύνολο 362    
R2= 0,561 
Συντελεστές Τυποποιημένοι Συντελεστές   
Ανεξάρτητες  
Μεταβλητές 

 
β 

 
Std. Error 

 
F 

 
p 

*Παρορμητική 
Αγοραστική 
Συμπεριφορά 

 
0,226 

 
0,045 

 
25,885 

 
0,000 

*Εισόδημα  
0,141 

 
0,047 

 
9,001 

 
0,000 

*Χρόνος  
0,083 

 
0,045 

 
3,337 

 
0,035 

* Ευχαρίστηση 
από τις αγορές 

 
0,409 

 
0,047 

 
74,989 

 
0,000 

Εξαρτημένη Μεταβλητή: Παρορμητική Αγοραστική Συμπεριφορά 

Πίνακας 3. Παλινδρόμηση 

Συσχέτιση σημαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed). 
Συσχέτιση σημαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed). 
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Οι μελέτες έχουν μερικούς περι-
ορισμούς: 

πρέπει να εστιάσουν την στρατηγική  
τους στην αύξηση της ταύτισης των 
δυνητικών αγοραστών με την ομάδα και  Πρώτον, δεν συμπεριλαμβάνονται 

όλες οι μεταβλητές που μπορεί να 
επηρεάζουν την παρορμητική αγορά. 
Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και η 
τοποθέτηση μέσα στο κατάστημα αγνοή-
θηκαν.  

την διευκόλυνση των αγορών με σκοπό 
την αύξηση της ευχαρίστησης που 
απολαμβάνουν οι καταναλωτές όταν 
πραγματοποιούν τις αγορές.  

Με αυτό τον τρόπο θα αυξάνουν 
τις παρορμητικές αγορές. Ανάλογα, οι 
υπεύθυνοι μάρκετινγκ μπορεί να προ-
σαρμόσουν και την τιμολογιακή τους 
πολιτική. Εξίσου σημαντικό είναι και η 
τοποθέτηση των προϊόντων μέσα στο 
εμπορικό κατάστημα. 

Δεύτερον, μόνο φοιτητές συμπε-
ριλήφθηκαν στο δείγμα κάτι που επη-
ρεάζει τη γενίκευση των συμπερασμά-
των. 

 

Βιβλιογραφία  
Η βιβλιογραφία είναι διαθέσιμη από 
τον εκδότη. 
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 οργανωσιακή θεωρία 
τον 20ο αιώνα έγινε 
αντικείμενο μιας με-
γάλης ποικιλίας επι-
στημονικών προσεγ-

γίσεων που συνεισέφεραν στην καλύ-
τερη κατανόηση της ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς και αλληλεπίδρασης σε οργα-
νωσιακό επίπεδο.  

Παρουσιάστηκαν ποικίλες αλλαγές 
και σε κάθε νέα προσέγγιση υπήρχε η 
ελπίδα ότι αυτό θα ήταν το επα-
ναστατικό βήμα στην κατανόηση της 
οργάνωσης. Άμεσα συνδεδεμένη ήταν 
και η ελπίδα των διοικητικών στελεχών 
να εισάγουν κατευθυντήριες γραμμές 
για το πώς θα βελτιώσουν τη δόμηση και 
τη διοίκηση των οργανισμών σε περισ-
σότερο πρακτικό επίπεδο. Μετά από μια 
αρχική περίοδο αισιοδοξίας, όμως, οι 
περιορισμοί κάθε προσέγγισης γίνονταν 
γρήγορα ορατοί. Αυτό είχε ήδη συμβεί 
με κλασικές θεωρίες, όπως η θεωρία 
επιστημονικής διοίκησης του Taylor στις 
αρχές του 20ου αιώνα, καθώς και η 
ενδεχομενική προσέγγιση στη δεκαετία 
του 60 ή οι σημερινές προσεγγίσεις της 
οργανωσιακής ανάπτυξης και οργα-
νωσιακής μάθησης. Μια από τις προσεγ-
γίσεις που υπόσχεται να δώσει α-

παντήσεις σε μια πλειάδα ερωτήσεων 
είναι η έννοια της οργανωσιακής 
κουλτούρας. Η τελευταία έχει λάβει μια 
κεντρική θέση στο πεδίο των μελετών 
οργανωσιακής θεωρίας μέσα από 
δημοφιλείς επιστημονικές δημοσιεύσεις 
στη δεκαετία του 80 και έχει ειδοθεί ως 
καθοριστικός παράγοντας για την επι-
τυχία ή την αποτυχία μιας οργάνωσης. 

 
Το μεγάλο ενδιαφέρον για την 

οργανωσιακή κουλτούρα ενισχύθηκε 
από την επιτυχία των Ιαπωνικών εται-
ριών τη δεκαετία του 1980. Η καλύτερη 
κατανόηση της οργανωσιακής κουλ-
τούρας ειδόθηκε ως παράγοντας κλειδί 
για τη βελτίωση της οργανωσιακής 
αποτελεσματικότητας, δίνοντας έμφαση 
στη σημαντικότητα της κουλτούρας στη 
προαγωγή κινήτρων και στη μεγιστο-
ποίηση της αξίας του ανθρώπινου 
δυναμικού. (Baker 2002). Ο Freeze τονί-
ζει ότι καταλήγει κανείς πάντα στο 
σημαντικό συμπέρασμα ότι εάν αγνο-
ηθεί η έννοια της οργανωσιακής 
κουλτούρας, οι στάσεις των μελών σε 
μια οργάνωση μπορούν να κατα-
νοηθούν μόνο ανεπαρκώς. Η έρευνα 
πάνω στην οργανωσιακή θεωρία 
συνέβαλλε επίσης γενικά στο αποκορύ-
φωμα της πραγμάτευσης της οργα-

Η

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
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νωσιακής θεωρίας. Ο Martin υποστη-
ρίζει ότι η πραγμάτευση αυτή βοήθησε 
να εξακριβώσουμε και να εξετάσουμε τις 
αδυναμίες μιας μονόπλευρης ορθολογι-
στικής διοικητικής προσέγγισης (2003, 
σελ.259). 

Παρόλα αυτά, σπάνια γίνεται μια 
επιστημονική συζήτηση γύρω από την 
κουλτούρα στο πλαίσιο των αθλητικών 
οργανισμών. Αυτό είναι αξιοπρόσεχτο 
καθότι οι αθλητικοί οργανισμοί προ-
βάλλουν ως υποσχόμενα αντικείμενα 
για τη μελέτη της οργανωσιακής 
κουλτούρας. Συνδέονται συνήθως με 
συγκεκριμένες αξίες και μια μεγάλη 
ποικιλία συμβόλων. «Η επικέντρωση 
στην οργανωσιακή κουλτούρα παρέχει 
μια διαφορετική προσέγγιση στην 
κατανόηση των πεδίων δράσης στους 
αθλητικούς οργανισμούς.  Η προσέγγι-
ση αυτή, εάν συνδυαστεί με την 
παραδοσιακή μακροοικονομική οργα-
νωσιακή θεωρία, μπορεί να παράσχει 
μια πιο διεισδυτική ματιά στους 
οργανισμούς που μελετάμε. Μια προ-
σέγγιση που επικεντρώνεται στην οργα-
νωσιακή κουλτούρα θα έχει επίσης 
μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτούς που 
ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό, γιατί 
οι οργανισμοί στον τομέα αυτό είναι 
γεμάτοι με χαρακτηριστικά, όπως 
ιστορίες, μύθοι, σύμβολα και τελετουρ-
γικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 
μερικά μόνο από τις βασικές εκφάνσεις 
μιας οργανωσιακής κουλτούρας» (Slack 
1997, σελ.271). Καθώς η έννοια της 
οργανωσιακής κουλτούρας φαίνεται να 
είναι κατάλληλη να δώσει μια νέα πνοή 
στην κατανόηση των αθλητικών οργα-
νισμών και υπάρχει στον τομέα αυτό 
μια φανερή έλλειψη τόσο θεωρητικής 
γνώσης, όσο και εμπειρικών στοιχείων, 
τα Ινστιτούτα Αθλητικής Οικονομίας 
και Αθλητικής Διοίκησης, Αθλητικής 
Κοινωνιολογίας και Αθλητικής Ψυχο-
λογίας του Γερμανικού Αθλητικού Πα-
νεπιστημίου της Κολωνίας ξεκίνησαν 
μια έρευνα πάνω στην οργανωσιακή 
κουλτούρα στο πλαίσιο του αθλητισμού. 

Η έρευνα αυτή που χρηματοδοτείται 
εσωτερικά από το Γερμανικό Αθλητικό 
Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, προγραμ-
ματίστηκε να τρέξει από τον Ιανουάριο 
του 2005 εώς το Δεκέμβριο του 2005. 
Κύριοι σκοποί της μελέτης αυτής ήταν η 
κατανόηση των παρακάτω: 

 
(1) ποιά είναι τα δείγματα εκείνα που 
συνθέτουν και κάνουν αντιληπτή την 
κουλτούρα στο πλαίσιο των αθλητικών 
οργανισμών, 
 
(2) ποιές ιδιαιτερότητες αναφορικά με την 
κουλτούρα έχουν οι αθλητικοί οργανισμοί 
εν συγκρίσει με άλλους οργανισμούς (είτε 
μέσα, είτε έξω από τον χώρο του 
αθλητισμού) και 
 
(3) ποιά επίδραση έχει η οργανωσιακή 
κουλτούρα στη δράση και τη συμπεριφορά 
των αθλητικών διοικητικών στελεχών.   

 
Το άρθρο αυτό θα παρουσιάσει την 

έκθεση της έρευνας πάνω στην οργα-
νωσιακή κουλτούρα, καθώς και την 
έκθεση της έρευνας πάνω στην οργα-
νωσιακή κουλτούρα στο πλαίσιο του 
αθλητισμού. Οι κύριες θεωρητικές προ-
σεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο 
ερευνητικό πρόγραμμα, όπως το μο-
ντέλο τριών επιπέδων του Shein, θα 
συζητηθούν εκτενώς, προτού φτάσουμε 
στην μεθοδολογική προσέγγιση και στην 
περιγραφή των πρώτων αποτελεσμάτων 
της έρευνας. 
 
Έρευνα πάνω στη συμπεριφορά και τις 
δραστηριότητες των αθλητικών διευθυντικών 
στελεχών. 

 
Η διοίκηση αθλητισμού, τόσο ως 

επάγγελμα όσο και ως ακαδημαϊκή 
ενότητα, γνώρισε μια εξαιρετική ανά-
πτυξη τα τελευταία χρόνια (Soucie 
1998). Ένα από τα καίρια ερωτήματα 
για τη βελτίωση της διοίκησης στους 
αθλητικούς οργανισμούς είναι να βρού-
με παράγοντες που εξηγούν τη συμπε-
ριφορά και τη δράση των ανθρώπων στο 
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πλαίσιο μιας οργάνωσης. Το Γερμανικό 
Αθλητικό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας 
συνεισέφερε στην έρευνα στο πεδίο αυτό 
συγκεντρώνοντας ποικίλες μελέτες σε 
επαγγελματικά πεδία αθλητικών διοικη-
τικών στελεχών (cf. Kaiser 2004). Τρείς 
τομείς εξετάσθηκαν:  

 
(1) κερδοσκοπικός τομέας (πρακτορεία διορ-
γάνωσης αθλητικών γεγονότων, Hove-
mann, Kaiser και  Schutte 2003; Fitness 
management, Kaiser 2005)  
(2) μη κερδοσκοπικός τομέας (αθλητικές ομ-
οσπονδίες και σωματεία, Horch, Niessen & 
Schütte 2003) και  
(3) δημόσιος τομέας (δημοτική αθλητική 
οργάνωση και διοίκηση, Horch & Schütte 
2003).  
 

Οι μελέτες αυτές έδωσαν πολύτιμα 
στοιχεία στα πρότυπα εργασίας και συ-
μπεριφοράς των αθλητικών διοικητικών 
στελεχών. Η γνώση και τα εμπειρικά 
στοιχεία πάνω στις δραστηριότητες και 
τις ικανότητες των Γερμανών αθλητικών 
στελεχών διοίκησης μεγάλωσαν και δια-
φοροποιήθηκαν με τον καιρό. Εξα-
κριβώνοντας τα χαρακτηριστικά των 
απαιτούμενων δεξιοτήτων των αθλη-
τικών στελεχών σε διάφορα επαγγελμα-
τικά πεδία και περιεχόμενα εργασιών, 
μπορούμε να εξάγουμε εμπειρικά επαρ-
κή στοιχεία για τις έννοιες μιας ανταγω-
νιστικής προσέγγισης στην οργάνωση.     
Στις μελέτες αυτές, που βασίστηκαν στην 
ενδεχομενική θεωρία, το μέγεθος και η 
διαστρωμάτωση αναγνωρίστηκαν ξανά 
και ξανά ως καθοριστικές μεταβλητές 
της οργανωσιακής δομής. Η συμπε-
ριφορά των διοικητικών στελεχών δεν 
θα μπορούσε να ερμηνευτεί επαρκώς 
μόνο με την εφαρμογή της ενδεχομε-
νικής θεωρίας. Έτσι η έρευνα χρεια-
ζόταν να επεκταθεί ώστε να λάβει μια 
διαφοροποιημένη άποψη πάνω στην 
(αθλητική) διοικητική εργασία, ειδικά 
προς την κατεύθυνση μιας περαιτέρω 
βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων. 

Ο Slack (1997) υποστηρίζει ότι υπάρ-
χουν διαφορετικοί τρόποι εξέτασης των 
αθλητικών οργανισμών και η διοικητική 
εργασία δεν μπορεί να εξηγηθεί επαρ-
κώς στη βάση μιας και μόνο προσέγ-
γισης.  

«Εξετάζοντας διαφορετικές πλευρές 
των οργανισμών, είμαστε σε θέση να 
καταλάβουμε καλύτερα την πολυσύν-
θετη φύση τους και να γίνουμε έτσι κα-
λύτεροι μάνατζερς» (Slack 1997, σελ.12).  

Υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία που 
τονίζουν την ανάγκη να λάβουμε 
υπόψη μας την εταιρική κουλτούρα. 
Έρευνα πάνω στην απασχόληση έδειξε 
ότι η δραστηριότητα των διοικητικών 
στελεχών είναι αποσπασματική (Mint-
zberg 1991, p. 28; Schirmer 1992, p. 40). 
Τα αποτελέσματα των γερμανικών μελε-
τών ανταγωνισμού υποστηρίζουν τα ευ-
ρήματα του Mintzberg: Οι κλασικές δι-
οικητικές λειτουργίες (σχεδιασμός, ορ-
γάνωση, διοίκηση και έλεγχος) δεν 
μπορούν να χαρακτηρίσουν επαρκώς 
την πραγματική λειτουργία των αθλη-
τικών διοικητικών στελεχών. Επικοινω-
νία μεταξύ του προσωπικού, λειτουργίες 
πληροφόρησης, εσωτερική και εξωτερική 
αντιπροσώπευση, όπως επίσης και κοι-
νωνικές δραστηριότητες αποτελούν κε-
ντρικά στοιχεία της διοικητικής δραστη-
ριότητας. Επιπλέον ο βαθμός γραφειο-
κρατίας είναι αναλογικά χαμηλός και η 
ανάλυση δείχνει ότι οι δραστηριότητες 
καθορίζονται επίσης από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα 
των διοικητικών στελεχών (Kaiser 2005). 
Είναι μεγάλη ανάγκη, όμως, να ερευνή-
σουμε τη σχέση μεταξύ κουλτούρας και 
αποτελεσματικότητας στους αθλητικούς 
οργανισμούς (Slack 1997). 

 
Τί είναι οργανωσιακή κουλτούρα; 

 
Οι ορισμοί της οργανωσιακής κουλ-

τούρας είναι άφθονοι, αλλά διαφέρουν 
σε μεγάλη έκταση. Oι Sridhar, Gudmun-
dson και Feinauer  (2004)  υποστηρίζουν  
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ότι μέρος από τη σύγχυση στην έρευνα 
πάνω στην κουλτούρα οφείλεται στους 
πολλούς ορισμούς της «κουλτούρας». 
Μια βαθύτερη ανάλυση, όμως, δείχνει 
ότι το πλήθος των ορισμών μπορεί να 
διαιρεθεί σε δύο διαφορετικές κατη-
γορίες, που μπορούν να αναφερθούν ως 
στενή και ανοικτή θεώρηση. Στην 
κλειστή θεώρηση η οργανωσιακή κουλ-
τούρα θεωρείται ως μεταφορά των ρι-
ζών. Η βασική υπόθεση είναι ότι οι 
οργανισμοί αποτελούν κουλτούρες. Οι 
Οργανισμοί υπάρχουν ως μικρές κοινω-
νίες με όλα τα χαρακτηριστικά της 
κουλτούρας τους, όπως η γλώσσα, οι 
κανόνες, οι συνήθειες και τα πρότυπα 
κτλ. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, οι 
οργανισμοί πρέπει να μελετηθούν ως 
ολότητα και δεν μπορούν να διαιρεθούν 
σε μικρότερα μέρη. (Ebers 1985). H 
κουλτούρα ενός οργανισμού θεωρείται 
ως ένα σύστημα χρήσιμης επικοινωνίας 
που μπορεί να κατανοηθεί μόνο εάν 
ερμηνευτεί. (Sandner 1988). O Hofstede 
(1980) ορίζει την οργανωσιακή κουλ-
τούρα ως «συλλογικό προγραμματισμό 
του μυαλού που διαχωρίζει τα μέλη μιας 
οργάνωσης από μια άλλη». Oι 
Deal/Kennedy (1982) περιορίζουν την 
έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας 
σε μια «συνοχή αξιών, μύθων, ηρώων 
και συμβόλων που σημαίνουν πολλά 
για τους αναθρώπους που δουλεύουν 
εδώ». Ο Shein (1985) ορίζει την οργα-
νωσιακή κουλτούρα ως ένα «πρότυπο 
κοινά αποδεκτών συμπεριφορών που η 
ομάδα εισάγει καθώς επιλύει τα προ-
βλήματά της αναφορικά με την εξωτε-
ρική της προσαρμογή και την εσωτερική 
της ολοκλήρωση, που εργάστηκε αρκετά 
ώστε να θεωρείται το πρότυπο αυτό 
έγκυρο και ισχύον και επομένως μπορεί 
να μεταδοθεί και στα νέα μέλη ως 
σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης και 
αντιμετώπισης σε σχέση με τα εν λόγω 
προβλήματα». 

 
 
 

Μια σημαντική έννοια της οργανω-
σιακής κουλτούρας είναι το μοντέλο των 
τριών επιπέδων του Schein. Το μοντέλο 
αυτό είχε μια συνεισφορά με μεγάλη 
επιρροή στην έρευνα πάνω στην οργα-
νωσιακή κουλτούρα, καθώς προσφέρει 
ένα συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης για 
την ανάλυση. Ο Shein αναφέρει ότι η 
οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να γί-
νει αντιληπτή σε τρία διαφορετικά επί-
πεδα που είναι περισσότερο ή λιγότερο 
αντιληπτά με την πρώτη ματιά. 

 Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από 
μύθους, τελετουργικά, ιστορίες και σύμ-
βολα. Είναι συγκριτικά εύκολα προσβά-
σιμο, αλλά μερικές φορές δύσκολο στην 
αποκρυπτογράφηση. Το δεύτερο επίπε-
δο σχηματίζεται από κοινά ασπαζόμενες 
αξίες. Αυτές είναι στρατηγικές, στόχοι ή 
φιλοσοφίες που χαρακτηρίζουν ένα 
συγκεκριμένο τρόπο σκέψης στο πλαί-
σιο της εταιρίας. Η καρδιά της οργα-
νωσιακής κουλτούρας, όμως, δεν είναι 
ορατή και μπορεί να γίνει προσιτή μέσω 
διαδικασιών ερμηνείας. O Shein το ονο-
μάζει ως το επίπεδο των βασικών 
υποθέσεων. Οι βασικές αυτές υποθέσεις, 
όπως η αντίληψη της ανθρώπινης φύ-
σης, η φύση της ανθρώπινης αλληλεπί-
δρασης ή η βασική κατανόηση του χρό-
νου ή της αλήθειας, συχνά υπονοούνται 
και δεν είναι συνειδητά γνωστά στους 
ανθρώπους. Το επίπεδο των βασικών 
υποθέσεων σχηματίζει τη βάση της ορ-
γανωσιακής κουλτούρας και επομένως 
αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα 
για το περισσότερο ορατό επίπεδο των 
υιοθετημένων αξιών και το επίπεδο των 
συμβόλων. Καθώς το επίπεδο των βασι-
κών υποθέσεων συνήθως απλά υπονοεί-
ται, θα πρέπει να προσεγγίζεται μέσω 
της ερμηνείας των άλλων επιπέδων ή να 
εξάγεται με τη χρήση κατάλληλων 
επιστημονικών μεθόδων. 
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Η έννοια της οργανωσιακής κουλ-

τούρας έχει ήδη παρουσιαστεί στα έργα 
των κλασικών θεωρητικών της οργάνω-
σης, όπως για παράδειγμα ο Barnard 
(1938) ή οι Roethlisberger και Dickinson 
(1939), αλλά είχε μια υποτιμημένη 
σημασία. Τα θεμέλια της έννοιας βρί-
σκονταν στη θεωρία των ανθρωπίνων 
σχέσεων στη δεκαετία του 1940, που 
θεωρούσε τις ανεπίσημες, μη υλικές, 
διαπροσωπικές και ηθικές βάσεις συ-
νεργασίας και δεσμεύσεις περισσότερο 
σημαντικές από τις επίσημες, υλικές και 
τους ελέγχους που τονίζονταν από τους 
θεωρητικούς του ορθολογιστικού συστή-
ματος. (Baker 2002). Αν και ο όρος 
«κουλτούρα» δεν χρησιμοποιήθηκε ξε-
κάθαρα, οι βασικές αρχές προσομοι-
άζουν αυτές της μεταγενέστερης προσέγ-
γισης της οργανωσιακής κουλτούρας. Ο 
όρος «οργανωσιακή κουλτούρα» εισή-
χθησε από τον Jaques (1951), αλλά δεν 
αποτέλεσε αντικείμενο ακαδημαϊκής συ-
ζήτησης σε ευρεία έκταση στις Ηνωμένες 
πολιτείες, πριν δημοσιευτεί το άρθρο 
του Pettigrew «Μελέτη οργανωσιακής 
κουλτούρας» το 1979 στην τριμηνιαία 
έκδοση για την επιστήμη της διοίκησης 
(Hofstede et al. 1990, 286). Με τη 
συζήτηση για την κουλτούρα ως κρίσιμη 
μεταβλητή για την οικονομική επιτυχία 
των  Ιαπωνικών  εταιριών  στη  δεκαετία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

του 1980, η έννοια της οργανωσιακής 
κουλτούρας έγινε περισσότερο εμφανής 
στο πλαίσιο της επιστημονικής συζή-
τησης (Pascale & Athos 1981, Peters & 
Waterman 1984, Ouchi 1981). Βρήκε μια 
ισχυρή απήχηση στην συζήτηση περί 
βιομηχανικής ψυχολογίας (Schein 1985, 
Rosenstiel 1993). 

Η έρευνα πάνω στην οργανωσιακή 
κουλτούρα μπορεί να διαιρεθεί σε δύο 
περιοχές, την αλληλεπιδραστική και την 
δομική θεώρηση (Pfeffer 1982, pp. 208 
ff). Οι αλληλεπιδραστικές προσεγγίσεις 
ερευνούν κυρίως τα άτομα και δυαδικές 
αλληλεπιδράσεις. Οι δομικές προσεγ-
γίσεις εξετάζουν συλλογικές κοινωνικές 
δομές που συσχετίζονται με ενέργειες 
(Cultural approach and Theory of 
Institutionalisation, Granovetter 1985). 
Οι Sridhar, Gudmundson & Feinauer 
(2004) υποστηρίζουν ότι η μελέτη της 
κουλτούρας μιας εταιρίας είναι εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα, καθότι αυτή μπο-
ρεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τους 
οργανισμούς. Η περισσότερη από την 
πρόσφατη έρευνα πάνω στις επιδράσεις 
της οργανωσιακής κουλτούρας επικε-
ντρώθηκε πάνω στα λειτουργικά ή ωφέ-
λιμα αποτελέσματά της. 

Η αρχική έρευνα γύρω από την ορ-
γανωσιακή κουλτούρα επικεντρώθηκε 

Μοντέλο τριών επιπέδων κουλτούρας (E.Shein) 
 

 
 
Τεχνήματα                   Ορατές οργανωσιακές δομές και διαδικασίες 
                                               (δύσκολο να αποκρυπτογραφηθούν) όπως 

μύθοι, τελετουργικά, ιστορίες και σύμβολα  
 
Ασπαζόμενες αξίες Strategies, goals, philosophies  
                                               (espoused  justifications) e.g. „respect your 

colleague“ 
 
Βασικές υποθέσεις Ασυνείδητες, δεδομένες, πεποιθήσεις,  

αντιλήψεις, σκέψεις και συναισθήματα (τελική 
πηγή των αξιών και των δράσεων)   
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στη διάκριση των ισχυρών από τις α-
σθενείς κουλτούρες (Baker 2002). 

 Έρευνες που συντάχθηκαν στη 
δεκαετία του 1980 πρόσφεραν εμπειρικά 
στοιχεία για τη σημαντικότητα κατευθυ-
ντήριων υποδειγμάτων συνδεδεμένα με 
οργανωσιακή κουλτούρα για την επι-
τυχία των εταιριών και οδήγησαν σε μια 
ενδυναμωμένη επιστημονική δραστη-
ριότητα στον τομέα αυτό (Peters & 
Waterman 1984, Deal & Kennedy 1982). 

 Σύμφωνα με τον Baker (2002) μια 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω 
στην οργανωσιακή κουλτούρα δείχνει 
ότι (1) η κουλτούρα είναι απαραίτητη 
τόσο για μια επιτυχημένη οργανωσιακή 
αλλαγή όσο και για μεγιστοποίηση της 
αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, (2) η 
διοίκηση με οδηγό την κουλτούρα 
πρέπει να γίνει ένας κρίσιμος ανταγω-
νιστικός παράγοντας και (3) η κατάλ-
ληλη κουλτούρα μπορεί να είναι μια 
απαραίτητη κατάσταση για οργανωσια-
κή επιτυχία, αλλά δεν αποτελεί σε 
καμμία περίπτωση μια επαρκή κατάστα-
ση. 

Μεταξύ των βιβλίων με τη μεγα-
λύτερη επίδραση που υποστήριξαν ότι η 
οργανωσιακή κουλτούρα είναι το κλειδί 
για την οργανωσιακή επίδοση και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας 
εταιρίας ήταν (1) Ouchi’s (1981)  Θεω-
ρία Ζ: Πώς μπορούν οι Αμερικάνικες 
επιχειρήσεις να γνωρίσουν την Ιαπω-
νική πρόκληση, (2) Pascale and Athos’s 
(1982): Η Τέχνη του Ιαπωνικού Μάνα-
τζμεντ: Εφαρμογές για Διευθυντές στην 
Αμερική, 3) Deal and Kennedy’s (1982) 
Εταιρικές Κουλτούρες: Η Τελετουργία 
της Εταιρικής Ζωής και (4) Peters and 
Waterman’s (1984): Στην Αναζήτηση 
της Αρίστευσης: Μαθήματα από τις πιο 
επιτυχημένες Εταιρίες στην Αμερική. 

 
 
 
 

Οργανωσιακή κουλτούρα στον αθλη-
τισμό 

 
Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με 

τον Slack ο τομέας του αθλητισμού είναι 
«γεμάτος με τέτοια χαρακτηριστικά 
όπως ιστορίες, μύθους, σύμβολα και τε-
λετουργικά» και «αυτά τα χαρακτηρι-
στικά είναι μερικά από τα κύρια 
μανιφέστα μιας οργανωσιακής κουλ-
τούρας» (Slack 1997, p. 271), δύσκολα 
βρίσκει κανείς εμπειρικά ευρήματα πά-
νω στην οργανωσιακή κουλτούρα στον 
αθλητισμό. Οι πληροφορίες είναι είτε 
ενέκδοτες είτε περιορισμένες σε γενικά 
θέματα κουλτούρας που διανθίζονται με 
παραδείγματα σχετικά με τον αθλη-
τισμό. Αν και δεν υπήρξε σχεδόν ποτέ 
μια ξεκάθαρη πραγμάτευση γύρω από 
την οργανωσιακή κουλτούρα στα αθλή-
ματα, υπάρχουν πολλά ευρήματα που 
μπορούν να σχετίζονται με το αντικεί-
μενο, ειδικά εάν μιλάμε για μια πλατιά 
κατανόηση της κουλτούρας. Ένα από τα 
σύμβολα μιας κουλτούρας είναι η ση-
μαία ή το έμβλημα του αθλητικού συλ-
λόγου. «Το σύμβολο του γερακιού για 
παράδειγμα είχε επιλεγεί για την 
ποδοσφαιρική ομάδα της Ατλάντα επει-
δή «το γεράκι είναι υπερήφανο και 
προικισμένο με μεγάλο κουράγιο και 
αγωνιστικότητα» (Slack 1997, p. 272).  

Εδώ, το σύμβολο της ποδοσφαιρικής 
ομάδας ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο 
που επιτρέπει να προβληθούν συγκε-
κριμένες αποδεκτές αξίες και αρχές των 
μελών της ομάδας. Η αρχιτεκτονική και 
δόμηση των δραστηριοτήτων κάθε αθλη-
τικού οργανισμού είναι συνήθως χαρα-
κτηριστικά στοιχεία του και επομένως 
μπορούν να απορρέουν από μια συγκε-
κριμένη κουλτούρα. Οι μύθοι και οι 
ιστορίες, για παράδειγμα γύρω από 
διάσημους αθλητές ή τους ιδρυτές του 
αθλητικού οργανισμού, συναντώνται 
συχνά στους αθλητικούς οργανισμούς.  
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Θεωρούνται ως έκφραση μιας συγκε-
κριμένης κουλτούρας. Μεταξύ των τελε-
τουργικών στοιχείων που μπορούμε να 
εντοπίσουμε στους αθλητικούς οργα-
νισμούς είναι για παράδειγμα ο 
διορισμός των αξιότιμων προέδρων και 
αξιότιμων μελών και τα βραβεία για τις 
ξεχωριστές επιδόσεις. Δραστηριότητες 
διασκέδασης, όπως για παράδειγμα το 
τελετουργικό του «να πίνουν μπύρα 
μετά από μια συνάντηση του αθλητικού 
οργανισμού» συναντάται συχνά. Ο 
Heinemann (2004) τονίζει ότι η κουλ-
τούρα ενός αθλητικού οργανισμού μπο-
ρεί να εκφράζεται διαμέσου μιας επί-
σημης φιλοσοφίας, οράματος ή δήλωσης 
αποστολής. Αυτό γίνεται φανερό στο 
πλαίσιο του οργανισμού, μέσω των περι-
οδικών της ομάδας, των ομιλιών, των 
επετειακών δημοσιεύσεων ή τον δημό-
σιων δηλώσεων των μελών. Η πραγμα-
τική φιλοσοφία, όμως, είναι σε ένα 
μεγάλο βαθμό υπονοούμενη και όχι 
πάντα σε ευθεία γραμμή με την επίσημα 
εξεφρασμένη φιλοσοφία. Ο Heinemann 
εξακριβώνει την ύπαρξη στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν την κουλτούρα ενός 
αθλητικού οργανισμού. Οι αθλητικοί 
οργανισμοί είναι προσανατολισμένοι 
είτε στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων 
είτε προς τον ψυχαγωγικό αθλητισμό. Η 
διάσταση αυτή απορρέει από το αν οι 

αθλητικοί οργανισμοί τείνουν προς την 
παράδοση ή εάν είναι περισσότερο 
προσανατολισμένοι στο νεωτερισμό. 

Η κουλτούρα των αθλητικών οργα-
νισμών εκφράζεται μερικές φορές μέσω 
διαφόρων σλόγκανς, όπως “no pain, no 
gain”΄ή το “just do it” της Νike (Slack 
1997). Τα σλόγκαν αυτά χρωματίζουν 
τις κοινά παραδεκτές αξίες και συμπε-
ριφορές που συναντώνται τυπικά στις 
αθλητικές ομάδες. Οι αθλητές θεωρού-
νται συχνά κατάλληλοι για συγκεκρι-
μένες θέσεις σε έναν αθλητικό οργανι-
σμό επειδή πιστεύεται ότι θα φέρουν 
συγκεκριμένες αθλητικές αξίες, όπως φι-
λοδοξία και προσύλωση στον στόχο 
στους κόλπους του οργανισμού και θα 
επηρεάσουν έτσι την οργανωσιακή 
κουλτούρα προς μια θετική κατεύθυνση.  

Αναφορικά με τον τρόπο αυτό 
σκέψης, ο Slack παραθέτει την «πυραμί-
δα της επιτυχίας», σχεδιασμένη από τον 
Αμερικάνο προπονητή μπάσκετ John 
Wooden, που είναι μια συλλογή χαρα-
κτηριστικών κουλτούρας που θεωρού-
νται ότι συνεισφέρουν στην επιτυχία 
στα ομαδικά αθλήματα (Slack 1997, p. 
272). Τα συγκεκριμένα χαρακτηρισττικά 
των ομάδων, είναι η εμπιστοσύνη, η 
ικανότητα, το ομαδικό πνεύμα, ο αυ-
τοέλεγχος, η εγρήγορση κτλ. 

 

C om petitive G reatness
“W hen the go ing gets to ugh, the 
tough get go ing”. Be at yo ur best
w he n yo ur best is needed. Rea l
lo ve of a hard batt le.

P oise
Just be yo urse lf. B e ing at ease in
a ny s ituatio n. N ever f ighting 
yo urse lf.

C onfidence
R espect w itho ut fear. C o nfident 
not cock y. M ay come fro m fa ith
in yo urse lf in k now ing that yo u 
are prepared.

C ondition
M e nta l-M ora l-Ph ysica l, rest,
exercise and d iet m ust be 
co ns idered, moderatio n practiced,
diss ipatio n e lim inated.

Sk ill
A k now ledge of and the a bility to
properly execute the 
fundamenta ls. Be prepared. C o ver
every deta il.

T eam Spirit
A n eagerness to sacr if ice perso na l
interests or g lory for the w e lfare
of all. “The team co me first”.

Self-C ontrol
Emotio ns under co ntro l. D e licate 
adjustment betw een m ind and
bod y. Keep judgeme nt and
com mo n se nse.

A lertness
O bserve co nsta ntly. B e q uick to
spot a w eak ness and correct it or 
use it as the case may w arrant.

Initia tive
C ultivate the ability to make 
decisio ns and th ink a lo ne. D es ire
to excel.

Intentness
A bility to res ist te mptatio n a nd
stay w ith yo ur co urse.
Co ncentrate o n yo ur o bjective
and be determ ined to reach yo ur 
goal.

Industriousness
There is no substitute for w ork.
W orthw h ile th ings co me fro m 
hard w ork and careful p lanning.

F riendship
Comes fro m m utua l estee m,
respect and devotio n. A sincere 
lik ing for a ll.

L oyality
To yo urse lf and a ll those 
depe nda nt o n yo u. Keep yo ur se lf 
respect.

C oopera tion
W ith a ll leve ls of yo ur co -
w orkers. H elp others a nd see the 
other side.

E nthusiasm
Y our heart m ust be in yo ur w ork.
Stim ulate others.
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Θεωρούνται ότι είναι τα χαρακτηρι-
στικά των αθλητικών οργανισμών γενι-
κά. Δεν υπάρχουν, όμως, εμπειρικά 
στοιχεία γι’ αυτό. 

 
Μεθοδολογία 

 
Το ερώτημα για το πώς θα μπορού-

σαμε να μετρήσουμε την οργανωσιακή 
κουλτούρα υπήρξε στην καρδιά της 
επιστημονικής διαμάχης γύρω από την 
οργανωσιακή κουλτούρα για πολύ 
καιρό. Η πολυπλοκότητα του θέματος 
και η μεγάλη ποικιλία των ορισμών της 
οργανωσιακής κουλτούρας κατέστησαν 
δύσκολο να βρεθεί ένας κοινός παρα-
νομαστής για τα στοιχεία και τις 
μεταβλητές που θα εξεταστούν. Η 
έρευνα περιοριζόταν συχνά στο επίπεδο 
των ορατών συμβόλων. «Λόγω του ότι η 
οργανωσιακή κουλτούρα βασίζεται σε 
αξίες, πιστεύω, παραδεκτά πρότυπα κλπ. 
και λόγω του ότι τα χαρακτηριστικά 
αυτά είναι δύσκολο να πραγματευτούν, 
οι ερευνητές που μελετούν την 
κουλτούρα επικεντρώθηκαν στον τρόπο 
που προβάλλονται τα μανιφέστα  από 
τους ίδιους τους οργανισμούς» (Slack 
1997, p. 271). 

Ένα επιπλέον ελάττωμα πολλών δη-
μοσιεύσεων είναι ότι χρησιμοποιούν 
μάλλον μια πρακτική προσέγγιση που 
δεν υπολείπεται σε επιστημονικά στά-
νταρτς. Πολύ επίμαχο είναι το ερώτημα 
εάν η οργανωσιακή κουλτούρα θα πρέ-
πει να ερευνάται με τη χρήση ποσοτικών 
ή ποιοτικών μεθόδων.  Οι εκπρόσωποι 
των ποσοτικών μεθόδων πιστεύουν στη 
χρήση πρότυπων ερωτηματολογίων, τη 
στιγμή που οι εκπρόσωποι των ποιο-
τικών μεθόδων υποστηρίζουν ότι οι 
ποσοτικές προσεγγίσεις δεν αποτελούν 
αποτελεσματικό τρόπο για την εξέταση 
της οργανωσιακής κουλτούρας. Οι τε-
λευταίοι βλέπουν τις ενέργειες στο 
πλαίσιο του οργανισμού περισσότερο ως 
αποτέλεσμα διαδικασιών επικοινωνίας. 
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρητική σχολή, 
η οργανωσιακή κουλτούρα, καθώς είναι 

φαινόμενο που υπονοείται, μπορεί να 
κατανοηθεί μόνο μέσω ποιοτικών με-
θόδων που εισάγουν τη χρήση ερμηνευ-
τικών υποδειγμάτων (e.g. the Phenome-
nological Interactionism according to 
Schütz 1971). 

Καθότι η οργανωσιακή κουλτούρα 
στον αθλητισμό διερευνήθηκε σπάνια, η 
παρούσα μελέτη έχει έναν εξερευνητικό 
χαρακτήρα. Έτσι χρησιμοποιούνται τό-
σο η ποσοτική, όσο και η ποιοτική 
προσέγγιση. Ακολουθώντας την τριγω-
νική προσέγγιση (Flick 2000, 429), 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθο-
δολογικές οδούς μπορούμε να καταλά-
βουμε πιο βαθιά την έννοια της οργα-
νωσιακής κουλτούρας. Ένας συνδυασ-
μός ποιοτικών συνεντεύξεων και πο-
σοτικών μεθόδων επιτρέπουν μια διεξο-
δική κατανόηση της οργανωσιακής 
κουλτούρας και των αποτελεσμάτων 
της. 

 
Ποιοτική προσέγγιση  

 
Μια από τις συνεισφορές με τη μεγα-

λύτερη επίδραση πάνω στην κατανόηση 
της οργανωσιακής κουλτούρας ήταν η 
μεθοδολογική προσέγγιση του Schein  
που βασιζόταν πάνω στο μοντέλο του 
των τριών επιπέδων (1985). Αν και 
αναπτύχθηκε 20 χρόνια πριν, χρησιμο-
ποιείται ακόμα ευρέως. Η μεθοδολογική 
προσέγγιση του Shein παρέχει πρόσβα-
ση στη μελέτη της οργανωσιακής κουλ-
τούρας και αποδείχθηκε ότι είναι αξιό-
πιστη και παραγωγική. Για το λόγο αυτό 
επελέγη ως σημείο εκκίνησης για τη 
μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας 
μελέτης. Σύμφωνα με τον Shein η 
κουλτούρα ενός οργανισμού μπορεί να 
γίνει κατανοητή με τη χρήση μιας 
επαναλαμβανόμενης, κυκλικής μεθόδου 
(cf. Dierkes, Rosenstiel & Steger). Τα 
τρία επίπεδα του μοντέλου του Schein 
(βλέπε κεφάλαιο 2) θα πρέπει να 
αναλυθούν εκτενώς. Το πρώτο βήμα 
είναι να συλλέξουμε και να κατανοή-
σουμε πληροφορίες στο επίπεδο των 
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εμφανών συμβόλων. Εν συνεχεία ο ερευ-
νητής προσπαθεί να συνάγει τις ασπα-
σμένες αξίες, πριν προσπαθήσει να ανα-
λύσει τα στοιχεία κουλτούρας που δεν 
είναι φανερά. Με την ολοκλήρωση της 
ανάλυσης των τριών επιπέδων, ξεκινά 
ένας ακόμα γύρος ερμηνείας της κουλ-
τούρας. Με βάση τα ευρήματα ο ερευ-
νητής θα είναι ικανός να ερμηνεύσει 
βαθύτερα τα φανερά σύμβολα και να α-
νακαλύψει νέα. Με κάθε γύρο έρευνας ο 
ερευνητής θα έχει μια βαθύτερη και με 
περισσότερη ακρίβεια κατανόηση της 
κουλτούρας. Κατά τον Schein o ερευνη-
τής θα πρέπει να καταλάβει ότι τόσο τα 
μέλη της οργάνωσης όσο και ο ερευ-
νητής αποτελούν μέρος της ερμηνευ-
τικής διαδικασίας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, 
μπορούμε να εισπράξουμε μια πρώτη 
εικόνα της οργανωσιακής κουλτούρας 
μέσω ανοικτών ποιοτικών συνεντεύξεων 
(σύμφωνα με τον Witzel 2000; Βλέπε 
επίσης Liebold & Trinczek 2002). Η 
προσέγγιση αυτή βοηθά να αποσπά-
σουμε μια ελεύθερη ροή από σκέψεις, 
στάσεις και βασικά πιστεύω. Οι ειδικοί 
για τις συνεντεύξεις θα προέρχονται από 
αθλητικά σωματεία, γυμναστήρια και 
δημόσιους αθλητικούς φορείς. Η πρώτη 
εξερευνητική έρευνα είναι περιορισμένη 
σε μια μικρή περιοχή και σε λίγους 
οργανισμούς. Πρέπει να λαμβάνει υπό-
ψη ότι η κουλτούρα μπορεί να εξαρτά-
ται πάρα πολύ από την κουλτούρα μιας 
περιοχής ή ενός λαού (cf. Hofstede 
2005). 

Τυπικές αυθόρμητες ερωτήσεις που 
χρησιμοποιούνται για να δημιουργή-
σουν μια ελεύθερη αφήγηση είναι για 
παράδειγμα (1) «Μπορείς να θυμηθείς 
μια περιόδο που ένιωσες ιδιαίτερα χα-
ρούμενος στην εταιρία σου;». (2) «Πότε 
θεωρείς μια ημέρα εργασίας στην εται-
ρία σου ως επιτυχημένη;» ή (3) «Πώς 
αντιδράς όταν παρουσιάζεται ένα πρό-
βλημα στην εταιρία σου;».  Σε δεύτερη 
φάση θα χρησιμοποιηθούν συνεντεύξεις 
σε ομάδες-στόχους. Οι τελευταίες φαίνε-

ται να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες να 
δώσουν πληροφορίες, όπως για παρά-
δειγμα τα βασικά πιστεύω και συγκε-
κριμένες αξίες που συνθέτουν μια οργα-
νωσιακή κουλτούρα. Μέσω της αλλη-
λεπίδρασης των συνεντεύξεων, διεγείρε-
ται μια ανταλλαγή πληροφοριών που 
αναμένεται να εξάγει στοιχεία για την 
εσωτερική κουλτούρα (Liebig & Nen-
twig-Gesemann 2002). 

 
Ποσοτική προσέγγιση 

 
Η ένσταση ότι οι ποσοτικές προσεγ-

γίσεις δεν είναι κατάλληλες για να 
καταλάβουμε την οργανωσιακή κουλ-
τούρα δεν γίνεται παραδεκτή από μια 
δεύτερη σχολή ερευνητών. Σύμφωνα με 
αυτούς οι ποσοτικές έρευνες μπορούν να 
δώσουν πολύτιμα στοιχεία για την 
κουλτούρα  ενός οργανισμού. 

 Υποστηρίζουν ότι με τη χρήση πο-
σοτικών μεθόδων τα ευρήματα γενικο-
ποιούνται, γεγονός που οι ίδιοι θεωρούν 
ότι αποτελεί καθοριστικό μειονέκτημα 
των ποιοτικών μεθόδων. 

Ο στόχος των ποσοτικών μεθόδων 
είναι να δομήσουν τους τύπους ή τις 
πτυχές που χαρακτηρίζουν και διαφο-
ροποιούν τις οργανωσιακές κουλτούρες 
(e.g. Hofstede 1980, Deal & Kennedy 
1982, Kets de Vries & Miller 1986, 
Cochran 1990), και έτσι να εξακριβώ-
σουν ένα «σχήμα κουλτούρας» (Schre-
yögg 2002, p. 446). Kets de Vries & 
Miller (1986) για παράδειγμα να διαχω-
ρίσουν την οργανωσιακή κουλτούρα 
εφαρμόζοντας έννοιες ψυχολογικής 
δυσλειτουργίας. Διαπίστωσαν λοιπόν 
πέντε διακριτούς τύπους κουλτούρας, το 
1) Παρανοϊκό στύλ, 2) Ψυχαναγκαστικό 
στυλ, 3) Δραματικό στυλ, 4) Καταθλι-
πτικό στυλ και 5) Σχιζοϊδές στυλ. Οι 
Dean και Kennedy βρήκαν δύο πτυχές 
που διαμορφώνουν τη βάση μιας οργα-
νωσιακής κουλτούρας. 1. ρίσκο και 2. 
ανάδραση και ανταμοιβή.  

Χρησιμοποιώντας δύο παραμέτρους 
για κάθε μια πτυχή, διαχώρισαν τέσ-
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σερις τύπους κουλτούρας, οι οποίοι πα-
ρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα. 

Μια πρόσφατη ποσοτική μελέτη 
έγινε από τους Sridhar, Gudmundson & 
Feinauer (2004), οι οποίοι έκαναν μια 
έρευνα σε τρία πιστωτικά ιδρύματα σε 
μια μητροπολιτική περιοχή στις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής. Η μελέτη 
έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα προ-
γενέστερων ερευνών και χρησιμοποίησε 
38 ερωτήσεις για να απαντηθούν από 
τους εεργαζόμενους σε μια πενταβάθμια 
κλίμακα. Οι συγγραφείς αναγνώρισαν 
εννέα παράγοντες σε μια μεταγενέστερη 
ανάλυση παραγόντων: Ενδοεταιρική 
συνεργασία, μακροπρόθεσμος προσανα-
τολισμός, προσανατολισμός στον αν-
θρώπινο παράγοντα, γραφειοκρατικός 
προσανατολισμός, σχέση επίδοσης-α-
νταμοιβής, αποφυγή ρίσκου, αίσθηση 
ασφάλειας, ανταπόκριση στις αλλαγές, 
ανταγωνιστικός προσανατολισμός. 

Στη μελέτη το ερωτηματολόγιο απο-
τελείται εν μέρει από στοιχεία που έχουν 
ήδη χρησιμοποιηθεί σε υπάρχουσες πο-
σοτικές μελέτες, όπως αυτή των Sridhar, 
Gudmundson & Feinauer 2004, Cochran 
1990, Hofstede et al. 1990 or Meffert, 
Backhaus & Poggenpohl 1988.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μελλοντικές προοπτικές 
 
Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

πάνω στην οργανωσιακή κουλτούρα και 
μια βαθύτερη ανάλυση των εμπειρικών 
αποτελεσμάτων σε μη αθλητικά επιστη-
μονικά πεδία δείχνουν ότι η οργα-
νωσιακή κουλτούρα μπορεί να αποτε-
λέσει μια προσέγγιση με θετικά αποτε-
λέσματα πάνω στην καλύτερη κατα-
νόηση των αθλητικών οργανώσεων. Αν 
και σπάνια υπήρξε επιστημονική δια-
μάχη γύρω από την κουλτούρα στους 
αθλητικούς οργανισμούς και τα εμπειρι-
κά στοιχεία είναι σπάνια, υπάρχουν 
αρκετά υποσχόμενα εναρκτήρια σημεία 
για έρευνα. Οι πρώτες ποιοτικές συνε-
ντεύξεις που ελήφθησαν για το παρόν 
ερευνητικό πρόγραμμα (στις τρεις 
περιοχές, για κερδοσκοπικό αθλητισμό, 
μη κερδοσκοπικό αθλητισμό και δημο-
τική διοίκηση αθλητισμού) φανερώνουν 
ότι οι αθλητικοί οργανισμοί έχουν συ-
γκεκριμένες ιδιαιτερότητες αναφορικά 
με την κουλτούρα. Τα αδημοσίευτα 
στοιχεία και οι απόψεις πάνω στην 
οργανωσιακή κουλτούρα που μπορούν 
να βρεθούν στη βιβλιογραφιά σχετικά 
με τον αθλητισμό, επιβεβαιώνονται εν 
μέρει από τις συνεντεύξεις.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ρίσκο 

  Χαμηλό 

 

Υψηλό 

Γρήγορο 

Κουλτούρα 
‘εργάσου 
σκληρά,  
παίξε 

σκληρά’ 

Κουλτούρα 
‘άντρας 

σκληρός και 
μάτσο’ Ανατροφοδότηση 

και επιβράβευση 

Αργά Κουλτούρα 
διαδικασίας 

Κουλτούρα 
‘βάζω 

στοίχημα 
την εταιρία’ 
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Στο επίπεδο αυτό της έρευνας θα 
ήταν πρόωρο να κάνουμε οριστικές 
δηλώσεις γύρω από τις πτυχές που 
χαρακτηρίζουν την κουλτούρα των 
αθλητικών οργανισμών. Τα αποτελέ-
σματα των συνεντεύξεων καθώς και 
αυτών με τις στοχευμένες ομάδες, που 
είναι προγραμματισμένες για τον Ιούλιο 
του 2005, πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην ανάλυση, ώστε να καθορίσουν 
περαιτέρω τα ευρήματα. Επιπλέον, τα 
αποτελέσματα των ποσοτικών συνε-
ντεύξεων, που αναμένονται τον Οκτώβ-
ριο του 2005, θα πρέπει να αναλυθούν, 
ώστε να δούμε κατά πόσο είναι ευ-
θυγραμμισμένα με τα ευρήματα της 
ποιοτικής έρευνας. Τα τελικά αποτε-
λέσματα της μελέτης, τα οποία θα 
δημοσιευτούν στις αρχές του 2006, θα 
συνεισφέρουν στη δημιουργία μιας ε-
μπειρικά διαμορφωμένης εικόνας πάνω 
στην οργανωσιακή κουλτούρα των α-
θλητικών οργανισμών στη Γερμανία.  

Περαιτέρω έρευνα θα χρειαστεί, με 
σκοπό να γενικοποιήσουμε τα ευρήμα-
τα, ειδικά αναφορικά με τις κατά τόπους 
ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά των 
τύπων των αθλητικών οργανισμών, που 
δεν συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. 
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ΗΗ  ΛΛοογγιισσττιικκήή    
ττωωνν  ΙΙττααλλιικκώώνν    
ΠΠοοδδοοσσφφααιιρριικκώώνν  ΕΕττααιιρρεειιώώνν    
  
ττοουυ  ΜΜaauurriizziioo  LLeevvaannttee,,  PPhhDD  SSttuuddeenntt,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeerraammoo  --  IIttaallyy    
 
                               

δημιουργική λογιστική 
είναι ένα σημαντικό ζή-
τημα επιχειρηματικής 
πολιτικής για κανονικές 
εταιρείες και για ποδο-
σφαιρικές εταιρείες. Το 

παρόν κείμενο ασχολείται με τα α-
κόλουθα. Στο επόμενο μέρος παρουσιά-
ζονται τα τρέχοντα χρηματοοικονομικά 
προβλήματα των ιταλικών ποδοσφαι-
ρικών σωματείων. Έπειτα, γίνεται μια 
προσπάθεια προσδιορισμού μερικών 
παραπλανητικών λογιστικών πρακτι-
κών. Μετά ακολουθεί μια ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας που αφορά ορισμούς 
και κίνητρα για δημιουργική λογιστική 
πρακτική και δίνονται μερικά εμπει-
ρικά στοιχεία μικρο- και μακρο- 
παραπλανητικών πρακτικών των ιτα-
λικών ομάδων ποδοσφαίρου. Πριν τα 
συμπεράσματα, εξετάζεται το ηθικό μέ-
ρος και οι επιδράσεις στα σωματεία και 
τέλος, στα συμπεράσματα, προτείνονται 
πιθανές πολιτικές για την βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης των 
εταιρειών ποδοσφαίρου και για την 
μείωση της ανήθικης χρήσης της δη-
μιουργικής λογιστικής.  
 
 
 

 
 
Τα Χρηματοοικονομικά Προβλήματα 
των Ιταλικών Ομάδων 
 

Πολύ συζήτηση γίνεται τελευταία 
για την οικονομική κρίση του 
ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη και αν 
και δεν είναι αλήθεια για κάθε χώρα, 
ισχύει σίγουρα για την περίπτωση των 
ιταλικών ποδοσφαιρικών εταιρειών.  
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, μπορεί 
να ειπωθεί, οτι τα τελευταία δέκα χρόνια 
τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Ευ-
ρώπης απέκτησαν μεγάλη περιουσία 
λόγω των εισροών χρημάτων από την 
τηλεόραση. 

Παρ’όλα αυτά, οι ισολογισμοί των 
ιταλικών ομάδων είναι στο κόκκινο 
διότι αυξήθηκε σημαντικά το εργατικό 
κόστος και οι φορολογικές τους 
υποχρεώσεις από το 1996 μέχρι σήμερα. 
Επιπροσθέτως, όλο και πιο συχνά τα 
σωματεία αναγκάζονται να περικόψουν 
τους προϋπολογισμούς για την αγορά 
παικτών,  για αποφυγή χρεωκοπίας. 
Ένας βασικός λόγος που τα ποδοσφαι-
ρικά σωματεία αντιμετωπίζουν μια 
τέτοια οικονομική κρίση είναι πιθανόν 
αυτός που οι Rosen & Sanderson (2000) 
αποκαλούν ΄Πολέμικό Ανταγωνισμό’. 

 

 Η

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
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Σύμφωνα με τους Ascari & 
Gagnepain (2003, σ. 16) που διερεύνη-
σαν την έννοια στο ισπανικό ποδόσφαι-
ρο:  

 
«αυτός ο ανταγωνισμός συνίστανται στην 
απόκτηση των άριστων παίκτων που είναι 
διαθέσιμοι έτσι ώστε το κάθε σωματείο να 
βελτιώνει την σχετική του θέση έναντι των 
ανταγωνιστών του, αναγκάζοντας και αυτούς 
να ακολουθήσουν». 
 

Προφανώς, το πρωτάθλημα ποδο-
σφαίρου χρειάζεται διάφορες ομάδες 
για να παιχθεί, πλούσιες και φτωχές. 
Στο ιταλικό πρωτάθλημα, ένα τυπικό 
παράδειγμα πρωταθλήματος όπου οι 
ιδιοκτήτες μεγιστοποιούν τις νίκες αντί 
του κέρδους όπως γίνεται στην Αμερική 
(Szymanski & Smith 1997), ακόμα και τα 
φτωχότερα σωματεία συμμετέχουν σε 
αυτό τον ανταγωνισμό. Είναι διαθέσιμοι 
να δώσουν όλον τους τον προϋπο-
λογισμό για την απόκτηση παικτών που 
θα ισχυροποιήσουν την ομάδα τους για 
να πάει καλά στο πρωτάθλημα. Για αυτό 
το είδος των ποδοσφαιρικών σωματείων, 
συνήθως επαρχιακών, με χαμηλή προ-
σέλευση φιλάθλων, αυτός είναι ο μόνος 
τρόπος για να αντλήσουν περισσότερα 
χρήματα από την τηλεόραση.  
     Το πρόβλημα που δημιουργείται 
είναι ότι σε περίπτωση που η ομάδα δεν 
πάει καλά, τα σωματεία αυτά κινδυ-
νεύουν με χρεωκοπία που οφείλεται σε 
συσσωρευμένα χρέη στις τράπεζες, το 
κράτος, και τους παίκτες. Επιπλέον, με 
αυτό τον τρόπο, οι ομάδες μπαίνουν σε 
ένα φάυλο κύκλο όπου τα αποτελέσματα 
άμεσα συνδέονται με την άυξηση των 
εσόδων και τις επενδύσεις για την 
απόκτηση παικτών. 
     Αποτελεί ένα ιδανικό παράδειγμα 
κακοδιαχείρισης. Πολλά σωματεία έ-
χουν κάνει τα έσοδα από τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα  την κύρια πηγή αύξησης 
των εσόδων τους δημιουργώντας ένα 
νέο οικονομικό μοντέλο με μεγάλα 
οικονομικά ανοίγματα. Στην Ιταλία και 

την Ισπανία τα σωματεία διαπραγμα-
τεύονται ατομικά με την τηλεόραση. 
Απο το 1993 που ξεκίνησε αυτό, πολλές 
ομάδες χάνουν την ευκαιρία να να 
δημιουργήσουν μια σθεναρή επιχειρη-
ματική βάση που θα εστιάζει στην 
διαφοροποίηση των εσόδων: εισιτήρια 
και άλλα εμπορικά έσοδα. 

Σε ένα κανονικό οικονομικό κλάδο, 
η γεωμετρική αύξηση των εσόδων από 
την τηλεόραση θα μεταφράζονταν σε 
άυξηση των κερδών, αλλά δεν συνέβη 
αυτό στο ποδόσφαιρο όπου το κίνητρο 
για αθλητική επιτυχία αναγκάζει τα 
σωματεία να δαπανούν ένα μεγάλο 
μέρος των αυξημένων εσόδων τους για 
την αγορά παικτών. 

Η έλλειψη μιας στρατηγικής, επ-
ενδύσεων οδήγησε σε καταστροφικά 
αποτελέσματα. Η Φιορεντίνα και η 
Νάπολι  χρεοκώπησαν όπως και η πλει-
οψηφία των μετόχων της Λάτσιο και της 
Πάρμα. 

Κατά έναν παράδοξο τρόπο, οι 
ομάδες της επαρχίας αντιμετωπίζουν 
μεγαλύτερες δυσκολίες απο ότι οι με-
γάλες ομάδες, διότι λόγω των μικρών 
προϋπολογισμών τους για την αγορά 
παικτών, δεν πάνε καλά στο πρωτά-
θλημα, με αποτέλεσμα να κερδίζουν όλο 
και λιγότερα από την τηλεόραση. Από 
την άλλη μεριά, τα πιο μεγάλα σω-
ματεία, τα οποία συνήθως αποτελούν 
μέρος μεγαλύτερων επιχειρηματικών 
συγκροτημάτων, έχουν πιο εύρωστη 
οικονομική βάση και μπορούν να 
ισοσκελίσουν ζημιές με αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου, που αποτελεί ένα 
αναγκαίο βήμα για την αποφυγή της 
χρεωκοπίας. 

Στην Ιταλία, λίγη προσοχή δίνεται 
από τους ερευνητές στα χρηματοοικο-
νομικά προβλήματα των ομάδων παρά 
μόνο από εξειδικευμένες εφημερίδες που 
έχουν μερικές φορές γράψει για αυτά τα 
προβλήματα, χρησιμοποιώντας εκφρά-
σεις όπως ΄΄διοικητικό υποπόρισμα΄΄ για 
να δείξουν τα ΄΄μαγειρέματα΄΄ που 
έκαναν  οι λογιστές στα λογιστικά απο-
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τελέσματα. Ο όρος αυτός είναι 
ισοδύναμος με τον Αγγλοσαξονικό όρο 
της δημιουργικής λογιστικής. Ο όρος 
αυτός, που πολλοί χρησιμοποιούν, αλλά 
λίγοι ορίζουν επακριβώς, χρησιμοποι-
είται για να εξηγηθεί η χρηματο-
οικονομική κρίση του ιταλικού ποδο-
σφαίρου. 
 
Δημιουργική Λογιστική 
 

Πριν διερευνηθεί η φύση και η 
έκταση της δημιουργικής λογιστικής στο 
ιταλικό ποδόσφαιρο, θα γίνει μια τα-
ξινόμηση της παραποίησης των λο-
γαριασμών. Το ζήτημα αυτό έχει κυρίως 
αναλυθεί στις Η.Π.Α., το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυ-
στραλία όπου η πρακτική αυτή χρησι-
μοποιείται ευρέως. Αυτές οι χώρες ρέ-
πουν προς αυτό λόγω της σχετικής ελευ-
θερίας των λογιστικών τους συστημάτων 
(βλ. Fisher & Rozenzweij, 1995). 
Αντιθέτως, σε χώρες της ηπειρωτικής 
Ευρώπης όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η 
Γερμανία και η Ισπανία το σύστημα 
είναι λιγότερο ευέλικτο και οι λογιστές 
έχουν λιγότερη ευχέρεια για τέτοιες 
παραποιήσεις. Για αυτό τέτοιες παρα-
ποιήσεις γίνονται (βλ. Amat et al 2002) 
στην περίπτωση της Μπαρτσελόνα και  
(Amat et al 2001) στο Ισπανικό 
Χρηματιστήριο. 

Σύμφωνα με τους Stolowy & Breton 
(2000) η παραποίηση λογαριασμών 
μπορεί να ταξινομηθεί σε τέσσερις 
ομάδες: διαχείριση κερδών, εξομάλυνση 
εσόδων, διαχείριση ζημιών και δημι-
ουργική λογιστική. 

Η διαχείριση των κερδών γίνεται 
από την διοίκηση, λόγω του πλεονε-
κτήματος της πληροφόρησης που έχουν 
σε βάρος των απομακρυσμένων με-
τόχων για να δώσουν μια καλύτερη 
εικόνα της επιχείρησης. Πράγματι ο 
μόνος λόγος που γίνεται αυτό, είναι για 
να παρακινήσουν την αγορά περισ-
σοτέρων μετοχών και να αυξήσουν την 
αγοραία αξία της επιχείρησης. Δύο είναι 

οι τρόποι που μπορεί να γίνει αυτό.  
Πρώτον, με την ένταξη της εταιρείας στο 
χρηματηστήριο αξιών όταν δεν έχει 
προηγούμενη τιμή στην αγορά η μετοχή 
της. Με αυτό τον τρόπο η παραποίηση 
του λογαριασμού κερδών δίνει την 
δυνατότητα να πείσουν τους μετόχους 
για μεγάλα κέρδη. Δεύτερον, καταγρά-
φονται τα κέρδη, το έτος που επιθυμούν 
και ανεβάζοντας την καταγραφή των 
εξόδων για το μέλλον, δίνουν την εντύ-
πωση καλού οικονομικού αποτελέσμα-
τος που αναμένουν να φέρει περισ-
σότερα κέρδη στο μέλλον και με αυτό 
τον τρόπο να καλύψουν τις δαπάνες. 
     Η εξομάλυνση των εσόδων απο-
σκοπεί στην δημιουργία μιας σταθερής 
αυξανόμενης ροής κερδών και εξάλει-
ψης της μεταβλητότητας τους. Για να 
γίνει εφικτή μια τέτοια διαχείριση η 
επιχείρηση πρέπει να έχει πολλά κέρδη. 
Σε περίπτωση αιχμής των κερδών 
μπορεί να τα περιορίζει και σε περί-
πτωση ύφεσης να τα παρουσιάζει 
υψηλότερα. Στην πράξη, τα κέρδη 
πρέπει να αποκρύπτονται σε περιόδους 
αιχμής και να εμφανίζονται σε περιό-
δους κάμψης. 
     Η διαχείριση ζημιών χρησιμοποιείται 
στην περίπτωση όπου η εταιρεία 
εμφανίζει μια τριμηνιαία μείωση των 
κερδών της που δεν μπορεί να καλυφθεί 
με άλλον τρόπο. 

Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση 
αποφασίζει να εμφανίσει ακόμα μεγα-
λύτερη ζημιά στο τρέχον τρίμηνο το 
οποίο όμως θα εμφανιστεί ως μεγα-
λύτερο κέρδος το επόμενο τρίμηνο. Με 
αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για 
μια εξομάλυνση των κερδών τα επόμενα 
χρόνια.  
     Τέλος, η δημιουργική λογιστική είναι 
ένας όρος που εφευρέθηκε από τους 
δημοσιογράφους και τους ανθρώπους 
της αγοράς. Σύμφωνα με τον Νaser 
(1993, σ. 2) που έδωσε μια ακαδημαϊκή 
προσέγγιση στο φαινόμενο, η δη-
μιουργική λογιστική είναι ΄΄η μετατρο-
πή των οικονομικών  αποτελεσμάτων 
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από αυτό που είναι, σε αυτό που 
επιθυμούν οι συντάκτες τους, εκμεταλ-
λευόμενοι τους υπάρχοντες κανόνες και 
αγνοώντας άλλους΄΄ ή ως ΄΄η διαδικασία 
με την οποία η παραποίηση των 
οικονομικών στοιχείων εκμεταλλεύεται 
τα ‘παραθυράκια’ στους κανόνες και 
επιλέγονται μετρήσεις και πρακτικές 
που επιτρέπουν την μετατροπή των 
οικονομικών αποτελεσμάτων από αυτό 
που πρέπει να είναι σε αυτό που οι 
συντάκτες επιθυμούν να αποκαλύψουν. 
     Μια άλλη προσέγγιση είναι αυτή που 
τονίστηκε απο τους Stolowy & Breton 
(2000, p. 46) : ΄΄η δημιουργική λογιστική 
δεν έχει σχεδόν τίποτε να κάνει με την 
δημιουργία διότι οι τεχνικές της πιο 
πολύ συνδέονται με τις λογιστικές 
εναλλακτικές, παρά με την δημιουργι-
κή΄΄. Επιπλέον, συνεχίζουν, ΄΄υπάρχει 
μια περίπτωση όπου η λογιστική θα 
ήταν δημιουργική, όταν μια νομική, 
οικονομική ή χρηματοοικονομική και-
νοτομία εφαρμοστεί χωρίς να υπάρχει 
κάποια ρύθμιση απο τα υπάρχοντα 
λογιστικά πρότυπα΄΄. 
     Αυτοί οι ορισμοί της δημιουργικής 
λογιστικής πρακτικής σημαίνει ότι οι 
χρήστες των πληροφοριών είναι εκείνοι 
που πλήτονται περισσότερο απο την 
έλλειψη των σχετικών έγκυρων πληρο-
φοριών.  Συγκεκριμένα το χάσμα πλη-
ροφόρησης μεταξύ των στελεχών της 
επιχείρησης και των χρηστών μπορεί να 
αποκαλεστεί το χάσμα προσδοκιών 
(Amat et al 2003). Είναι η διαφορά 
μεταξύ του τι προσδοκούν οι χρήστες 
από τους λογιστικούς ελεγκτές και τι 
πραγματικά αυτοί προσφέρουν. Στις 
ιταλικές ποδοσφαιρικές εταιρείες, η έλ-
λειψη πληροφόρησης, κυρίως συνδέεται 
με την ύποπτη έλλειψη ΄΄πραγματικής 
και αντικειμενικής άποψης΄΄ εκ μέρους 
των ελεγκτών και λογιστών στην 
προετοιμασία των οικονομικών κατα-
στάσεων. Εξάλλου η μόνη ελπίδα που 
έχουν οι μη ειδικοί χρήστες να δια-
πιστώσουν τυχόν παραποιήσεις είναι με 
το προσεχτικό διάβασμα των σημειώ-

σεων στα οικονομικά αποτελέσματα που 
συνήθως δίνουν λεπτομερείς εξηγήσεις. 
     Σε ό,τι αφορά την δημιουργική λογι-
στική των ιταλικών ποδοσφαιρικών ε-
ταιρειών, είναι χρήσιμο να την ταξι-
νομήσουμε σε δύο κατηγορίες: μάκρο 
και μίκρο παραποιήσεις.    
     Ο όρος μακρο–παραποίηση αφορά 
την διαδικασία με την οποία οι 
συντάκτες των οικονομικών καταστά-
σεων προσπαθούν να πείσουν την 
κυβέρνηση να αλλάξει ή να μην ε-
φαρμόσει νόμους με ανεπιθύμητα γι’ 
αυτή αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο 
ασκούν πολιτική πίεση στους πολιτικούς 
φορείς για τους λογιστικούς κανόνες και 
ελέγχους.  

Αυτή η διαδικασία πολιτικής πίεσης 
(λόμπι) είναι χωρίς αμφιβολία μια συ-
χνή και ανήθικη πρακτική των ιταλικών 
ποδοσφαιρικών ομάδων. Επιπλέον, υ-
πάρχει και η κατηγορία των μικρο–
παραποιήσεων: διαχείριση σε επίπεδο 
ατομικής επιχείρησης για την εμφάνιση 
λογιστικών στοιχείων που τους εξυπη-
ρετούν. Αυτή είναι η πιο συχνή μορφή 
δημιουργικής λογιστικής και η πιο 
δύσκολη να προσδιοριστεί. Στην πράξη 
η έκταση της παραποίησης εξαρτάται 
μόνο από τους συντάκτες των οικονο-
μικών καταστάσεων και μερικές φορές 
είναι σχεδόν αδύνατο για τους μετόχους 
και το ευρύτερο κοινό να εξακριβώσουν 
τις λογιστικές παραποιήσεις.   
     Πολλοί συγγραφείς έχουν ερευνήσει 
παραδείγματα λογιστικών παραποιή-
σεων. Οι Amat & Gowthorpe (2005) 
βρήκαν έξι περιοχές όπου παρουσιά-
ζονται φαινόμενα δημιουργικής λογι-
στικής:  
 
1) ρυθμιστική ευελιξία 
2) έλλειψη ελέγχου 
3) διαχειριστική κρίση 
4) χρόνος συναλλαγής 
5) τεχνικές συναλλαγής                                   
6) επαναταξινόμηση και παρουσίαση    
των χρηματοοικονομικών στοιχείων.  
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Ο  Ayres (1994)  έδειξε τρεις τρόπους πα-
ραποίησης λογαριασμών:  

 
1) διαχείριση προμηθειών  
2) χρόνος εφαρμογής των υποχρεωτικών 
λογιστικών πολιτικών και  
3) εθελοντικές λογιστικές αλλαγές. 
 

Οι Blake et al (2003) υπέδειξαν τέσ-
σερις τεχνικές πρακτικές δημιουργικής 
λογιστικής: πρώτον, με απλή επιλογή 
από τις διαφορετικές λογιστικές πολι-
τικές, δεύτερον, δίνονται προσωπικές 
ερμηνείες στις λογιστικές εκτιμήσεις,  
τρίτον, αλλάζοντας πραγματικές συναλ-
λαγές για την παραποίηση λογαρια-
σμών και τέταρτον, αλλάζοντας τον 
χρόνο εμφάνισης των συναλλαγών. Οι 
Amat et al (2003) βρήκαν 14 λογιστικές 
τεχνικές εξακρίβωσης λογιστικών παρα-
ποιήσεων όπου μερικές απο αυτές έχουν 
χρησιμοποιηθεί ευρέως απο τις ιταλικές 
ποδοσφαιρικές εταιρείες. 
     Έρευνες διερεύνησαν τις αιτίες της 
πρακτικής της δημιουργικής λογιστικής: 
το κύριο κίνητρο για τα ανώτατα στε-
λέχη μιας κανονικής εταιρείας φαίνεται 
να είναι το επιπλέον εισόδημα (μπό-
νους) που προκύπτει γι’αυτούς από τα 
καλά οικονομικά αποτελέσματα (κέρδη). 
Ένα άλλο κίνητρο, κυρίως για τις ει-
σηγμένες, είναι η επίδραση που μπορεί 
να έχει στους επενδυτές αυξάνοντας την 
τιμή της μετοχής, χαροποιώντας τους 
μετόχους.    
     Για τις ιταλικές ποδοσφαιρικές εται-
ρείες, εισηγμένες και μη εισηγμένες, οι 
αιτίες της δημιουργικής λογιστικής εί-
ναι πιο απλές: η παραποίηση γίνεται για 
την εμφάνιση μικρότερων ζημιών. 
Συνήθως δεν υπάρχουν κρυφοί λόγοι, 
αλλά λόγοι όπως οι προαναφερθέντες, 
συναντώνται και στις ποδοσφαιρικές 
εταιρείες. 
     Το ποδόσφαιρο στην Ιταλία παίζει 
ηγετικό ρόλο μεταξύ των αθλημάτων 
κυρίως λόγω της δύναμης του να ελκύει 
πλήθος κόσμου και θεωρείται ση-
μαντικός παράγοντας του πολιτισμού. 

Ως αποτέλεσμα οι ιταλικές κυβερνήσεις 
ήταν αρκετά ευέλικτες στη διοίκηση του 
ποδοσφαίρου. Πραγματικά, οι πο-
δοσφαιρικές εταιρείες ευνοήθηκαν από 
τον νόμο για την αντιμετώπιση των 
πρόσφατων χρηματοοικονομικών τους 
προβλημάτων. Η βοήθεια αυτή μπορεί 
να θεωρηθεί ως περίπτωση μακρο–πα-
ραποιήσεων.  
     Πράγματι, ο Πρόεδρος της Ιταλικής 
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει μεγάλη 
πολιτική επιρροή, ειδικά με την πα-
ρούσα κυβέρνηση. Ο πρόεδρος πα-
ρενέβει πολλές φορές για να εμποδίσει ή 
να λάβει οικονομική βοήθεια. 
     Η κύρια οικονομική βοήθεια που 
δόθηκε ήταν με το νόμο ΄΄Σώσε το πο-
δόσφαιρο΄΄, που κυρίως επέτρεπε στις 
ποδοσφαιρικές εταιρείες να εγγράφουν 
ως ζημία την μείωση της αξίας των 
ποδοσφαιριστών τους. 

Στην πράξη ήταν ενα λογιστικό 
λάθος, διότι ο νόμος συγχέει την από-
σβεση ενός περουσιακού στοιχείου το 
οποίο έχει μελλοντική χρησιμότητα με 
τα αποτελέσματα χρήσης, κέρδη ή 
ζημίες. Ανάλογες ρυθμίσεις για άλλες, 
μη ποδοσφαιρικές εταιρείες θα έδιναν 
ψευδή αποτελέσματα χρήσεως, αλλά, 
όπως συμβαίνει συνήθως, οι ιταλικές 
ποδοσφαιρικές εταιρείες αποτελούν την 
εξαίρεση στον κανόνα. 
     Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε 
να ερευνήσει αυτό τον νόμο για να 
διαπιστώσει αν παραβιάζονται οι Λο-
γιστικές Οδηγίες 4 και 7, σύμφωνα  με 
τις οποίες τα συμβόλαια των παικτών 
πρέπει να αποσβαίνονται στην διάρκεια 
των συμβολαίων τους. Επίσης, τα κεφα-
λαιουχικά περιουσιακά στοιχεία θα 
πρέπει να προσαρμόζονται κάτω απο 
την πραγματική τους αξία στα ετήσια 
αποτελέσματα χρήσεως αν η μείωση 
αναμένεται να είναι μόνιμη. Η εφαρμο-
γή του νόμου δείχνει έλλειψη σεβασμού 
στους λογιστικούς κανόνες και ειδικώς 
την απομάκρυνση απο τις αρχές του 
ιταλικού νομικού συντάγματος και της 
4ης οδηγίας καθώς και της ΄΄πραγμα-
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τικής και δίκαιης΄΄ απεικόνισης των οι-
κονομικών στοιχείων. 
    Παραμένοντας στο πεδίο της μακρο– 
παραποίησης ως αποτέλεσμα της πολιτι-
κής πίεσης της ομάδος, είναι σημαντικό 
να γίνει κατανοητό ότι το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας των ποδοσφαιρι-
κών ομάδων αποτελείται απο τους νό-
μους του κράτους  και τους κανο-
νισμούς της ομοσπονδίας. Η ιταλική ο-
μοσπονδία ποδοσφαίρου επιβάλει κα-
νόνες για ομάδες για την συμμετοχή 
τους στο εθνικό πρωτάθλημα. Δυο κανό-
νες θα αναφερθούν ιδιαιτέρως. Πρώτον, 
ο κανόνας που επιβάλει στις εταιρείες 
ποδοσφαίρου να έχουν μια αναλογία 
1/3 μεταξύ χρεών και εσόδων, το οποίο 
σημαίνει ότι για κάθε ευρώ χρέους στα 
οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει να 
υπάρχουν 3 ευρώ έσοδα. Ο κανόνας 
αυτός είναι πολύ αυστηρός και ποτέ δεν 
ικανοποιείται απο τα οικονομικά αποτε-
λέσματα των ποδοσφαιρικών εταιρειών, 
με αποτέλεσμα να εμφανίζουν τραπε-
ζικές εγγυήσεις στην ομοσπονδία. 
     Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει μια 
αναλογία 50% μεταξύ της καθαρής θέ-
σης της εταιρείας και των ταμειακών 
διαθεσίμων. Ως συνήθως, δύσκολα αυτός 
ο κανόνας ικανοποιείται.  

Αποτέλεσμα ήταν η ιταλική ομο-
σπονδία να διαγράψει αυτόν τον 
κανόνα και να τον αφήσει να απο-
φασίζεται από το Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας κάθε χρόνο. 
     Προχωρώντας στα παραδείγματα 
μικρο–παραποιήσεων, τα ποδοσφαι-
ρικά σωματεία χρησιμοποιούν μια 
τεχνική για να φουσκώσουν τους προϋ-
πολογισμούς τους: ψευδή υπεραξία. 
Αυτή η πολιτική χρησιμοποιείται εδώ 
και μια δεκαετία απο τα ποδοσφαιρικά 
σωματεία και είναι μια πλασματική 
μεταφορά χρημάτων όταν δυο σωματεία 
ανταλλάσσουν δύο ή περισσότερους πο-
δοσφαιριστές την περίοδο των μετα-
γραφών. Σε αυτή την περίπτωση, τα 
σωματεία ΄΄πωλούν΄΄ τους παίκτες που 
ανταλλάσσουν στην ίδια τιμή χωρίς 

ανταλλαγή χρημάτων, φουσκώνοντας 
την αξία των παικτών. Το κάθε σω-
ματείο εγγράφει το ποσό στα οικο-
νομικά του αποτελέσματα αλλά σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η ο-
μάδα που πουλάει τον παίκτη,  
εγγράφει το ποσό πριν την 30η Ιουνίου, 
και η ομάδα που τον αγοράζει, μετά την 
1η Ιουλίου αφού τότε αρχίζει το συμβό-
λαιο του παίκτη. Με τούτο τον τρόπο οι 
ομάδες δυσχεραίνουν την μεσοχρόνια 
μακροχρόνια οικονομική τους κατάστα-
ση. 

Ο νόμος ΄΄Σώστε το Ποδόσφαιρο΄΄, 
με την δυνατότητα μείωσης της αξίας 
του παίκτη, έδωσε χέρι βοηθείας στις 
ποδοσφαιρικές εταιρείες για να σταμα-
τήσει αυτός ο φαύλος κύκλος, των ψεύ-
τικων υπεραξιών. 
     Η λογιστική διαχείριση είναι απα-
ραίτητη για την αποδοτική διοίκηση 
των επιχειρήσεων. Είναι ένα μέσο για 
την καλύτερη κατανομή των οικο-νο-
μικών πόρων και θα πρέπει να παρα-
κολουθείται από τους λογιστές. Συνε-
πώς, όταν παρατηρούμε λογιστικές πα-
ραποιήσεις η ηθική τους διάσταση θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 
 
Η Ηθική της Δημιουργικής Λογιστικής 
 
     Οι Μerchant & Rockness (1994) πα-
ρουσίασαν μια ανασκόπηση της στάσης 
του λογιστή έναντι της δημιουργικής 
λογιστικής των ΗΠΑ και διαπίστωσαν 
ότι όταν το κίνητρο ήταν το προσωπικό 
συμφέρον των λογιστών υπήρχε μι-
κρότερη ανοχή από ότι όταν το κίνητρο 
εξυπηρετούσε το συμφέρον της εται-
ρείας. 
     Σύμφωνα με τον Lonergan (1992) η 
συζήτηση θα πρέπει να διακρίνεται ανά-
μεσα στην ΄΄θετική ηθική΄΄, που είναι η 
περίπτωση του τι θα πρέπει να κάνουν 
οι συντάκτες και ΄΄αρνητική ηθική΄΄ ό-
που αφορά το τι δεν πρέπει να κάνουν 
οι συντάκτες. Προφανώς, είναι ευκολό-
τερο να πεις σε κάποιον τι να μην κάνει 
από το τι πρέπει να κάνει γιατί η αρνη-

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 5ος Τεύχος 2ο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2005 31



 

τική ηθική δίνει περισσότερη ελευθερία 
από ότι η θετική. Επίσης ο Ruland (1984) 
εξετάζοντας την υπευθυνότητα των λο-
γιστών, έκανε την διάκριση μεταξύ 
θετικής υπευθυνότητας π.χ. το καθήκον 
να παρουσιάζοναι αμερόληπτοι λογα-
ριασμοί και αρνητικής υπευθυνότητας, 
όταν δεν εμποδίζεται η παραποίηση 
λογαριασμών. 
     Καθώς φαίνεται, εκτός απο το γεγο-
νός ότι η δημιουργική λογιστική δεν 
θεωρείται ιδιαίτερα ύποπτη από ηθικής 
σκοπιάς (Revsine 1991) είναι ιδίως 
προτιμότερο να εστιάσουμε στo σύστη-
μα αξιών που χαρακτηρίζει την λογι-
στική παραποίηση. Πράγματι, λόγω του 
ότι η λογιστική ρύθμιση συνδέεται με το 
σύστημα των νόμων και της δικαιο-
σύνης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
αξίζει να διερευνήσουμε τις ηθικές και 
κοινωνικές ιδέες πίσω από αυτό: 
 
1. Η έννοια του σεβασμού του νόμου 
είναι θεμελιώδης για την κοινωνική του 
αξία και την εφαρμογή του. Όσο καλύ-
τερα σχεδιασμένες είναι οι διαδικασίες, 
τόσο πιο πολύ θα τις σέβονται. Μια 
πιθανή λύση στην πρακτική της λο-
γιστικής παραποίησης είναι η διεύρυνση 
της εφαρμογής των ρυθμίσεων με 
ποινικές ευθύνες για όσους εφαρμόζουν 
τους  λογιστικούς κανόνες και για όσους 
είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή 
του νόμου. 
2. Η άλλη έννοια αφορά την ανηθι-
κότητα που αφορά σε προσωπικό επί-
πεδο όλους εκείνους που παράγουν τα 
οικονομικά αποτελέσματα.  Και στις δύο 
περιπτώσεις των μακρο και μικρο παρα-
ποιήσεων, όλοι όσοι εξωραϊζουν τα οι-
κονομικά αποτελέσματα είναι άτομα. 
Συνεπώς, σε ότι αφορά την ηθική η 
ερώτηση αφορά, σε τι βαθμό αυτοί που 
ετοιμάζουν τα οικονομικά αποτελέσμα-
τα είναι ανήθικοι όταν τα παρουσιά-
ζουν μεροληπτικά ή δικαιολογούνται,  
διότι στον κόσμο των επιχειρήσεων υπό-
κεινται στην ευαιισθησία του ΄΄homo 
economicus΄΄; Aπο την μια πλευρά 

υπάρχουν και εκείνοι όπως ο Lonergan 
(1992) που αναφέρουν ότι στον κόσμο 
των επιχειρήσεων δεν μπορείς πλέον να 
μιλάς για ηθική, διότι αν και το καπι-
ταλιστικό σύστημα δίνει θετικά αποτε-
λέσματα, παρ’ όλα αυτά δραματική εί-
ναι η διαφορά  μεταξύ αυτών που θέ-
λουν να συνεισφέρουν στο κοινό καλό 
και σε αυτούς που δουλεύουν για τον 
προσωπικό τους πλουτισμό. Από την 
άλλη πλευρά υπάρχουν εκείνοι όπως ο 
Solomons (1993), που δεν αποδέχονται 
την ηθική ιδέα, ότι οι επιχειρήσεις είναι 
επιχειρήσεις διότι οι επιχειρηματικές 
αποφάσεις δεν απαλάσσονται απο την 
ηθική. Δε νομίζω ότι μια ικανοποιητική 
λύση θα βρεθεί, κυρίως λόγω της ευρύ-
τερης έκτασης των επιπτώσεων και απαι-
τεί πιο ενδελεχή μελέτη. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 
στην Ιταλία επικρατεί ένα σύστημα 
αστικών νόμων  το οποίο χαρακτηρί-
ζεται απο γραπτούς κώδικες σε μια αυ-
στηρή ιεραρχική σειρά.  Οι κανόνες  που 
αφορούν τις διαδικασίες οικονομικών 
αποτελεσμάτων προέρχονται από τον 
Ιταλικό Αστικό Κώδικα. Ως αποτέλεσμα, 
στην Ιταλία υπάρχουν πιο αυστηρές 
ρυθμίσεις, από ότι στις χώρες που 
επικρατεί το εθιμικό σύστημα. Στον 
αγγλικό κόσμο τυποποιημένοι κανόνες 
αποτελούν την βάση προετοιμασίας των 
οικονομικών αποτελεσμάτων. Παρόλα 
αυτά, υπάρχουν ενδείξεις δημιουργικής 
λογιστικής στις Ιταλικές ποδοσφαιρικές 
εταιρείες, εισηγμένες και μη εισηγμένες. 
Μια εναρμόνιση του λογιστικού συστή-
ματος για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες, 
τουλάχιστον για τις εισηγμένες, δόθηκε 
με την εισαγωγή των Διεθνών Λογι-
στικών Προτύπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
υποχρέωνε τις εισηγμένες εταιρείες να 
παρουσιάζουν τα συνοπτικά οικονο-
μικά αποτελέσματα με αυτό τον τρόπο. 
Το Ιταλικό Κοινοβούλιο επικύρωνε με 
νόμους αυτή την υποχρέωση. Απο τις 
Ιταλικές ποδοσφαιρικές εταιρείες τρεις 
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο: 
Λάτσιο, Ρόμα και Γιουβέντους. 
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Η χρήση των εναρμονισμένων λογι-
στικών πρακτικών έχει σημαντικές συνέ-
πειες, με κύρια την διαφάνεια. Η ποιό-
τητα της πληροφόρησης των επιχει-
ρήσεων θα βελτιωθεί, όπως και η αξιο-
λόγηση των επιχειρήσεων. Πράγματι, 
υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ της ακρί-
βειας της αγοραίας αξίας της επιχεί-
ρησης και του βωμού διαφάνειας. Επι-
πλέον, είναι εμφανές ότι όσο πιο διαφα-
νή είναι τα οικονομικά αποτελέσματα 
τόσο πιο εύκολα αναδεικνύονται οι αδυ-
ναμίες της επιχείρησης. Τα Διεθνή Λο-
γιστικά Πρότυπα δεν θα αλλάξουν μόνο 
την καταγραφή, αλλά θα δώσουν πλη-
ροφορίες  που δεν εμφανίζονταν πριν. 

Για τη διοίκηση των ιταλικών ποδο-
σφαιρικών σωματείων, απαιτείται ιδιαί-
τερη προσοχή  κυρίως σε τρεις περιοχές 
που αφορούν τη διάρθρωση των οικονο-
μικών αποτελεσμάτων :   

 
(1) Σωστή Αξία   
(2) Πραγματική και Σωστή Αξία  
(3) Ουσία αντί για τύπο.  
 

Οι τρεις έννοιες αλληλοσυνδέονται. 
Όταν μιλάμε για άυλα περιουσιακά 

στοιχεία (π.χ. ποδοσφαιριστές), η έννοια 
της σωστής αξίας (αποτίμηση) παίζει 
σημαντικό ρόλο. Τα Δ.Λ.Π. Τεύχος 38 
παραθέτει ότι τα άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία πρέπει να εγγράφονται ετήσια  
σύμφωνα με την σωστή αξία, αν υπάρχει 
διαφοροποίηση μεταξύ του ιστορικού 
κόστους και της αγοραίας τιμής. 

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις εγ-
γραφής της αξίας των παικτών στον 
ισολογισμό : μεθόδοι κόστους και αγο-
ραία αξία. Τα Δ.Λ.Π. υποχρεώνουν την 
εγγραφή της αγοραίας αξίας όταν 
υπάρχει ενεργή αγορά όπου η αξία μπο-
ρεί να αποτιμηθεί μέσω της δυνατότητας 
εξεύρεσης αγοραστών και παικτών πο-
δοσφαιριστών. Κάτι ανάλογο επιτρε-
πόταν και με το νόμο για την ΄΄ Σωτηρία 
του Ποδοσφαίρου΄΄ που επέτρεπε στα 
σωματεία να συμπεριλάβουν την μειω-
μένη αξία των ποδοσφαιριστών στα 

οικονομικά αποτελέσματα. Από το 2005, 
με την εφαρμογή της ΄΄σωστής αξίας΄΄ 
των περουσιακών στοιχείων των ποδο-
σφαιριστών, δεν μπορεί πλέον να ενι-
σχυθεί το κέρδος ή να περιοριστούν οι 
ζημιές με την εγγραφή του ιστορικού 
κόστους των παικτών όταν η αξία τους 
έχει μειωθεί σημαντικά. 

Η πραγματική και σωστή αξία 
συνδέεται με την έννοια της σωστής 
αξίας. Το Νο. 1 των Δ.Λ.Π. δίνει τις 
κατευθυντήριες οδηγίες στους συντάκτες 
των οικονομικών καταστάσεων αναφέ-
ροντας ότι θα πρέπει να παρουσιάζεται 
η πραγματική και σωστή αξία. Στο 
παρελθόν, η συμμόρφωση με το νόμο 
έδινε την πραγματική και σωστή αποτί-
μηση της εταιρείας, αλλά πρόσφατα η 
πραγματική διαφοροποιείται απο την 
σωστή. Γι’ αυτό τον λόγο τα  Δ.Λ.Π. 
έθεσαν τις έννοιες αυτές ως βασικές 
αρχές. Αν και δεν υπάρχει ορισμός της 
έννοιας αυτής στον ιταλικό ποινικό 
κώδικα, σε συμφωνία με τα Δ.Λ.Π. ο 
όρος αυτός έχει συμπεριληφθεί με 
διάφορες άλλες έννοιες όπως αληθινή, 
συνετή, συνεχής εμπορική δραστηριό-
τητα, οικονομική επάρκεια και συνέχεια 
των κριτηρίων αξιολόγησης. 

Ως συνέπεια, δεν υπάρχει μόνο ένας 
τρόπος με τον οποίο η έννοια αυτή 
μπορεί να εφαρμοστεί. Απο την μια 
πλευρά, ο καλύτερος τρόπος συμμόρφω-
σης, προς τις έννοιες της πραγματικής 
και σωστής αξίας, είναι να δίνονται 
αμερόληπτες πληροφορίες για την επι-
χείρηση. Απο την άλλη πλευρά, ίσως να 
επαρκεί να εφαρμοστεί αυτό που τα 
Δ.Λ.Π. θέλουν να ρυθμίσουν χωρίς 
καμία μεταβολή. Στην πραγματικότητα, 
συνδεδεμένα με αυτή την έννοια τα 
Δ.Λ.Π. θα αναπτύξουν μια νέα προσέγ-
γιση για τους συντάκτες των οικονο-
μικών αποτελεσμάτων. Αναπόφευκτα, 
οι σημειώσεις θα γίνουν πιο σημαντικές 
από ό,τι είναι σήμερα για τις 
οικονομικές καταστάσεις της επιχείρη-
σης. 
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Η τρίτη έννοια που θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη είναι η ισχύς της ουσίας 
σε σχέση με τον τύπο. Η έννοια αυτή 
συνδέεται με την πραγματική και σωστή 
αξία, ως εγγύηση της ακριβούς παρου-
σίασης οικονομικών πληροφοριών.  

Μετά την αναθεώρηση του νόμου 
περί εταιρειών, ο ιταλικός αστικός κώ-
δικας τώρα αναφέρει, σε συμφωνία με 
τα Δ.Λ.Π., ότι για κάθε συναλλαγή, η 
ουσία θα πρέπει να επικρατεί του τύπου. 
Η λογιστική καταγραφή θα πρέπει να 
αναφέρει οικονομικές επιδράσεις αντί 
για νομικές ή τυπικές αναφορές των 
συναλλαγών. Η έννοια αυτή πιθανόν να 
παίζει κεντρικό ρόλο στις πλασματικές 
συναλλαγές μεταξύ ποδοσφαιρικών 
σωματείων. Στην περίπτωση των εσφαλ-
μένων υπεραξιών, είδαμε ότι τα 
ποδοσφαιρικά σωματεία έχουν την τάση 
να φουσκώνουν την τιμή πώλησης των 
παικτών με σκοπό την αύξηση της αξίας 
που εμφανίζεται στα οικονομικά απο-
τελέσματα. Ξεκινώντας απο την εφαρ-
μογή της έννοιας της δίκαιης αξίας που 
δεν θα επιτρέπει το υπερφούσκωμα της 
αξίας των παικτών, οι ομάδες θα υπο-
χρεώνονταν να αναφέρουν την ουσία 
των συναλλαγών αντί της απλής συμ-
μόρφωσης με το τυπικό μέρος του νό-
μου, σύμφωνα με την επίσημη αγοραία 
τιμή. 

Μια άλλη περίπτωση όπου υπε-
ρισχύει η ουσία αντί του τύπου είναι οι 
συναλλαγές της πώλησης και της ενοι-
κίασης των περιουσιακών στοιχείων. 
Πολλά ποδοσφαιρικά σωματεία απο-
τελούν μέρος ευρύτερων ομίλων εται-
ρειών, όπου δίνεται η δυνατότητα  περι-
ουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας να 
πωλούνται και να ενοικιάζονται μέσα 
απο μια άλλη εταιρεία του ομίλου. 
Επιπλέον, η τιμή πώλησης συχνά είναι 
δια-φορετική από την πραγματική (αγο-
ραία) τιμή διότι η διαφορά μπορεί να 
αντισταθμιστεί με μια μεγαλύτερη ή 
μικρότερη τιμή ενοικίασης, σε αυτή την 
περίπτωση, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., τα 
δύο μέρη θα πρέπει να λάβουν υπόψη 

την ουσία και όχι την τυπική συμμόρ-
φωση με τους νόμους. 
Συμπεράσματα  

 
Είναι φανερό ότι οι ιταλικές πο-

δοσφαιρικές εταιρείες καλούνται να 
αντιμετωπίσουν μια έντονη οικονομική 
κρίση, κυρίως διότι δεν έχουν εφαρ-
μόσει ένα αποδοτικό σύστημα διοίκησης 
με σκοπό τον ανταγωνισμό στην αγορά. 
Αυτή η έλλειψη καλής διοίκησης, (η 
οποία θα διαφοροποιήσει τις πηγές 
εσόδων και θα μεγιστοποιεί τα κέρδη 
αντί τις νίκες στους αγώνες) είναι αυτό 
που διαφοροποιεί το αγγλικό από το 
ιταλικό ποδόσφαιρο. 

Επιπλέον, η ανήθικη κατάχρηση των 
πρακτικών της δημιουργικής λογιστικής 
έχει χειροτερεύσει την οικονομική κα-
τάσταση των ιταλικών σωματείων. Θα 
προσπαθήσω να προτείνω κάποιες αλ-
λαγές για την αποφυγή της χρεοκωπίας. 

Τα ιταλικά ποδοσφαιρικά σωματεία 
έχουν το μεγαλύτερο εργατικό κόστος 
της Ευρώπης ως αποτέλεσμα της υπό-
θεσης Μπούμαν, που τα οδηγεί στην 
χρεοκωπία. Θα πρέπει να εφαρμοστεί 
μια πολιτική περικοπής αυτών των 
δαπανών. Αυτό μπορεί να γίνει με την 
εφαρμογή του Αμερικανικού μοντέλου. 
Επιπλέον, θα πρέπει να αυξηθεί ο αντα-
γωνισμός που τώρα γίνεται μεταξύ των 
μεγάλων ομάδων της χώρας σε συνδυ-
ασμό με δύο άλλους μηχανισμούς: τη 
διανομή των εσόδων και τις μισθο-
λογικές οροφές στις αμοιβές των παι-
κτών. Η αύξηση του ανταγωνισμού θα 
μειώσει τις δαπάνες για απόκτηση 
ποδοσφαι-ριστών διότι οι μικρές ομάδες 
με τον φόβο του συμβιβασμού δαπα-
νούν τεράστια ποσά για να μπορούν να 
σταθούν στην κατηγορία. 

Ο μηχανισμός της διανομής των 
εσόδων είναι εξαιρετικά σημαντικός αν 
αναλογιστεί κανείς ότι τα τηλεοπτικά 
έσοδα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος 
των εσόδων. 

Δύο μέτρα θα πρέπει να γίνουν 
αποδεκτά. Πρώτον, τα σωματεία δεν θα 
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πρέπει να διαπραγματεύονται ατομικά 
τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα κάτι 
που θα πρέπει να γίνεται συλλογικά από 
όλες τις ομάδες με την ταυτόχρονη 
συμμετοχή ενός μηχανισμού διανομής 
των εσόδων, ανάλογα με την θέση της 
ομάδας στο πρωτάθλημα και την τηλε-
οπτική κάλυψη των αγώνων της. 
Δεύτερον, μισθολογικές οροφές θα πρέ-
πει να εφαρμοστούν και τα σωματεία 
δεν θα πρέπει να δαπανούν πλέον το 
60% των συνολικών τους εσόδων για 
μισθούς παικτών. Ταυτόχρονα θα πρέ-
πει να είναι ελεύθερα στην διαμόρφωση 
του μισθού του κάθε παίχτη ξεχωριστά. 

Ένα δεύτερο σημαντικό μέτρο που 
θα πρέπει γρήγορα να εφαρμοστεί είναι 
η διαφοροποίηση των εσόδων. Τα ιτα-
λικά σωματεία χρειάζονται ένα ικανό 
σύστημα διοίκησης για να μπορέσουν 
να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά 
στην αγορά. Αυτό είναι ιδιαιτέρως ση-
μαντικό για τα εισηγμένα σωματεία στο 
χρηματιστήριο. Επίσης, τα ιταλικά πο-
δοσφαιρικά σωματεία πάσχουν και από 
την έλλειψη ιδιοκτησίας γηπέδου. Η 
απόκτηση ιδιόκτητου γηπέδου είναι το 
πρώτο αναγκαίο βήμα για την πραγμα-
τοποίηση σοβαρών επενδύσεων. 

Πρέπει τα γήπεδα να χρησιμο-
ποιηθούν για την αύξηση των εσόδων 
τόσο από τους αγώνες όσο και από 
άλλες δραστηριότητες με σκοπό να 
μειώσουν την εξάρτηση τους από τα 
τηλεοπτικά έσοδα. 

Χωρίς αμφιβολία, η αντιμετώπιση 
της δημιουργικής λογιστικής (μικρο και 
μακρο)  θα πρέπει να οδηγεί στην μεί-
ωση   της   ανήθικης   συμπεριφοράς.  Το 
πρόβλημα είναι πως ο σεβασμός του νό- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
μου φαίνεται να είναι ένας λόγος 
λογιστικών παραποιήσεων και συνεπώς 
η εφαρμογή μέτρων ελέγχων θα τύχουν 
ευρύτερης αποδοχής. Η UEFA έχει επι-
δόσει μια οδηγία που από το 2005 τα 
ποδοσφαιρικά σωματεία θα πρέπει να 
ικανοποιήσουν κάποιες οικονομικές πα-
ραμέτρους για να μπορέσουν να συμ-
μετέχουν στο πρωτάθλημα της UEFA. 
Θα πρέπει να μην χρωστούν σε παίχτες, 
σε άλλα ποδοσφαιρικά σωματεία και 
στο κράτος. Επιπλέον, με την αποδοχή 
των Δ.Λ.Π. δεν θα υπάρχει πολύ χώρος 
για δημιουργική λογιστική. Οι αρχές της 
σωστής τιμής, της πραγματικής και 
σωστής τιμής, και της ισχύς της ουσίας 
αντί του τύπου θα υποχρεώσουν τους 
λογιστές να μειώσουν την δημιουργική 
λογιστική και θα βοηθήσει τους ελεγκτές 
να διαγνώσκουν τέτοια συμπεριφορά. 
Παρ’ όλα αυτά, με δεδομένο ότι η πρα-
κτική αυτή είναι πολύ διαδεδομένη 
μεταξύ των ποδοσφαιρικών σωματείων, 
πιστεύεται ότι τα Δ.Λ.Π. δεν θα εξα-
λείψουν τα φαινόμενα της δημιουρ-
γικής λογιστικής. 

Γι’ αυτό τον λόγο, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν ηθικά πρότυπα και κώδι-
κες εταιρικής διακυβέρνησης. Προς το 
παρόν, έχει ενδιαφέρον να εξακριβωθεί 
η αποδοτικότητα της οδηγίας της UEFA 
που αφορά τα Δ.Λ.Π. για να διαπι-
στωθεί αν θα μπορούσε να αποτελέσει 
λύση στο πρόβλημα. Μετά απαιτείται 
περισσότερη έρευνα για να δούμε τα 
αποτελέσματα. 
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ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΣΣκκέέψψηη   
 
 
 

ΑΑθθλληηττιισσμμόόςς  κκααιι  ΑΑννααγγέέννννηησσηη  
ττωωνν  ΠΠόόλλεεωωνν  
  
ττωωνν  CChhrriiss  CCrraattttoonn,,  SSiimmoonn  SShhiibbllii  &&  RRiicchhaarrdd  CCoolleemmaann

ι

  
  

ις τελευταίες δεκαετίες 
πολλές πόλεις χρησιμο-
ποιούν τον αθλητισμό 
ως το μέσο με το οποίο 
μπορεί να δοθεί οικο-

νομική κα  κοινωνική πνοή, κυρίως στο 
ιστορικό τους κέντρο. Η αποβιομηχά-
νιση των πόλεων, δημιούργησε την 
ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων δη-
μιουργίας πλούτου και θέσεων εργασίας 
σε πόλεις που παραδοσιακά στηρί-
ζονταν στην βαριά και ελαφριά βιομη-
χανική παραγωγή. 

Οι επενδύσεις σε αθλητικές υποδο-
μές τεραστίων ποσών, χωρίς ιστορικό 
προηγούμενο, δεν αποσκοπεί πλέον 
στην προαγωγή της αθλητικής δραστη-
ριότητας και συμμετοχής. Σκοπός αυτών 
των επενδύσεων είναι η προσέλκυση 
τουριστών, επενδύσεων από επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται σε συ-
ναφείς δραστηριότητες π.χ. ξενοδοχεία 
και πάρκα διασκέδασης και γενικότερα 
στην αναβάθμιση της εικόνας της πόλης. 
Συνήθως αυτές οι επενδύσεις προγραμ-
ματίζονται και με αφορμή τη διεκδί-
κηση κάποιου διεθνούς ή περιφερειακού 
αθλητικού γεγονότος, όπως είναι οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες, τελικοί αγώνες πο-
δοσφαίρου κ.λ.π. 

Σε άρθρο που υπογράφουν τρεις 
ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του 
Sheffield Hallam της Αγγλίας εξετάζουν  
 
 

τους λόγους που δικαιολογούν τις 
επενδύσεις  σε   αθλητικές   υποδομές   σε  
επίπεδο πόλεων και αξιολογούν την 
εφαρμογή τέτοιων στρατηγικών (βλέπε  
Chris Gratton, Simon Shibli and Richard 
Coleman, Sport Economic Regeneration in 
Cities, Urban Studies, Volume 42, Nos 
5/6, p. 985 – 999, May 2005). 

Η φιλοξενία πολύ μεγάλων αθλητι-
κών γεγονότων έγινε αντικείμενο με-
γάλου ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων 
πόλεων από τη δεκαετία του 1980 και 
μετά. Ακόμη και μικρότερα αθλητικά 
γεγονότα που έχουν πολύ λιγότερη 
παγκόσμια απήχηση γίνονται αντι-
κείμενο έντονου ανταγωνισμού για τη 
φιλοξενία τους. Τα οφέλη είναι πολλά 
και περιλαμβάνουν τόσο τα άμεσα 
οικονομικά οφέλη όσο και άλλα μη οι-
κονομικά, όπως η αναβάθμιση της 
ποιότητας της ζωής των κατοίκων, ως 
αποτέλεσμα των νέων αθλητικών και μη 
αθλητικών υποδομών. Οι συγγραφείς 
επισημαίνουν, βασιζόμενοι στη σχετική 
επιστημονική βιβλιογραφία, ότι πολλές 
πόλεις έχουν χρήματα από την φιλο-
ξενία τέτοιων μεγάλων αθλητικών γεγο-
νότων. Πάντως, επειδή η χρηματο-
δότηση των αθλητικών και μη αθλητι-
κών υποδομών  (π.χ. αεροδρόμιο, τραμ, 
πάρκα, οδικές αρτηρίες) γίνεται από φο-
ρείς εκτός πόλης (π.χ. εθνική κυβέρνηση, 
πολυεθνικές εταιρείες, ομοσπονδίες), τα 
εισρέοντα κεφάλαια αποτελούν καθαρό 
όφελος για την τοπική οικονομία της 
πόλης. Εκτός από αυτό, τα μεγάλα α-

Τ  Τ
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θλητικά γεγονότα ενώνονται σε ένα 
γενικότερο και μακροβιότερο πλαίσιο 
στρατηγικής ανάπτυξης μιας πόλης ή 
περιοχής. Τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγο-
νότα αλλάζουν και διαμορφώνουν μια 
νέα εικόνα για την πόλη. Κυρίαρχο σε 
αυτή τη νέα εικόνα είναι ο ρόλος που 
διαδραματίζει η δημοσιότητα που απο-
λαμβάνει η πόλη μέσω της τηλεόρασης 
αλλά και των έντυπων μέσων μαζικής 
επικοινωνίας. Οι συγγραφείς προτεί-
νουν ένα διάγραμμα όπου όλα αυτά τα 
επιπλέον οφέλη μπορούν να απεικονι-
στούν σε μια συνολική «κάρτα συλλογι-
σμού». 

39

 
 
 
Οι συγγραφείς στο πλαίσιο αυτού 

του διαγράμματος προχωρούν στην 
ανάλυση στρατηγικών που εφαρμό-
στηκαν στη Βόρεια Αμερική, όπου η 
ανάπτυξη των πόλεων μέσω του 
αθλητισμού βασίστηκε κυρίως στην 
προσέλκυση επαγγελματικών ομάδων 
από τα τέσσερα βασικά αθλήματα: 
αμερικανικό ποδόσφαιρο, καλαθοσφαί-
ριση, χόκευ επί πάγου και μπεϊζμπολ. Το 
μεγάλο ερώτημα που έχει τεθεί στις 
περισσότερες μελέτες και αναλύσεις 
αυτής της στρατηγικής είναι η χρησι-
μοποίηση των χρημάτων των φορολο-
γουμένων για τη δημιουργία πανάκρι-
βων γηπέδων και η παραχώρηση και 
άλλων προνομίων προς τους ιδιοκτήτες 
– επιχειρηματίες των επαγγελματικών 

ομάδων. Η όλη συζήτηση εστιάζεται στη 
σωστή αποτίμηση των βραχυχρόνιων 
και μακροχρόνιων οικονομικών καθα-
ρών ωφελειών. 

Στη συνέχεια οι συγγραφείς προ-
χωρούν στην ανασκόπηση επιλεγμένων 
εργασιών που αφορούν την εφαρμογή 
αυτής της στρατηγικής στις πόλεις του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Βασική στρα-
τηγική επιλογής των πόλεων ήταν η 
επένδυση σε αθλητικές και άλλες υπο-
δομές με σκοπό την προσέλκυση με-
γάλων ή μικρών αθλητικών γεγονότων.  

 
 
 
 
 

Οικονομική Επίδραση

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εκτός από τις υποδομές που ανα-
βαθμίζουν συνολικά την εικόνα της 
πόλης και βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής, οι πόλεις ανέπτυξαν και ειδικές 
ομάδες εμπειρογνωμόνων για την 
σωστή και αποτελεσματική διεκδίκηση 
παγκόσμιων, περιφερειακών, ευρωπαϊ-
κών και άλλων αθλητικών γεγονότων 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Τα γε-
γονότα αυτά θεωρούνται ως μέσο 
προσέλκυσης επισκεπτών έξω από την 
πόλη όχι μόνο για την παρακολούθηση 
του γεγονότος, αλλά πριν και μετά, 
λόγω της δημοσιότητας που δη-
μιουργείται. Ακόμη και η ανεπιτυχής 
διεκδίκηση δημιουργεί δημοσιότητα για 
την πόλη, διότι αποτελεί αντικείμενο 

Ανάπτυξη Αθλητισμού Αξιολόγηση των 
ΜΜΕ και 
χορηγών 

Επιδράσεις Μάρκετινγκ
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συζητήσεων και κάλυψης από όλα τα 
παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, 
τα οφέλη από όλες τις δραστηριότητες 
δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς και τα 
καλύπτει η βεβαιότητα σε ό,τι αφορά 
την αποτελεσματικότητα τους. Παραθέ-
τουν τις εκτιμήσεις μελετών που έγιναν 
για αντίστοιχα αθλητικά γεγονότα  την 
περίοδο 1997-2003 σε διάφορες πόλεις 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι τα μεγάλα αθλητικά 
γεγονότα μπορούν να έχουν σημαντικές 
οικονομικές επιπτώσεις στις τοπικές 
κοινωνίες. Η βασική πηγή των θετικών 
οικονομικών αποτελεσμάτων είναι οι 
δαπάνες που πραγματοποιούν οι επι-
σκέπτες της πόλης, είτε για παρακο-
λούθηση των αγώνων, είτε για να δούν 
την πόλη. 

Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς 
του  άρθρου, η  δυσκολία για  τις  πόλεις  
που  ακολουθούν  μια  στρατηγική  ανα- 
γέννησης τους μέσω μεγάλων αθλητικών 
γεγονότων, έγκειται στην αδυναμία 
πρόβλεψης των αναμενόμενων οικονο-
μικών ωφελειών.  

Πάντως η σωστή πρόβλεψη χρειά-
ζεται και εμπειρία από την οργάνωση 
τέτοιων γεγονότων. Πόλεις, όπως η 
Σεβίλη, το Birmingham και η Γλασκώβη 
έχουν πλέον αρκετή εμπειρία για να 
κρίνουν ποια αθλητικά γεγονότα μπο-
ρούν να μεγιστοποιήσουν τα οικο-
νομικά οφέλη. 

Το άρθρο κλείνει με μια ανάλυση 
των οικονομικών ωφελειών από την τέ-
λεση των αγώνων της Κοινοπολιτείας το 
2002 στην πόλη του Μάντσεστερ, τα 
μακροχρόνια οφέλη που κυρίως προκύ-
πτουν από την τελετή των Ολυμπιακών 
αγώνων και το ρόλο των Περιφερειακών 
Αναπτυξιακών εταιρειών στην αναγέν-
νηση περιοχών μέσω του αθλητισμού.   
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  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΒΒιιββλλίίοο  
    
ΑΑθθλληηττιικκόόςς  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  
  
των Brent Ritchie & Daryl Adair 
 
 

ο θέμα του Αθλητικού 
Τουρισμού έχει κριθεί κατά 
το παρελθόν, από το πε-
ριοδικό, ως ιδαίτερα ση-
μαντικό και έχει αποτελέσει 

αρκετές φορές κυρίαρχο θέμα για κάθε 
μια από τις στήλες του.  

Το θέμα συνεχίζει να είναι πολύ 
σημαντικό και στο παρόν τεύχος. Η 
στήλη αυτή αφιερώνεται ξανά σε αυτό, 
παρουσιάζοντας ένα ακόμη εγχειρίδιο 
Αθλητικού Τουρισμού  (βλέπε, Ritchie, 
B., Adair, D., “Sport Tourism: Inter-
relationships, Impacts and Issues”, Sport 
Tourism: Interrelation-ships, Impacts, and 
Issue, pp. 1 - 29, Channel View 
Publications, London, 2004). Το βιβλίο 
οργανώνεται σε τρία μέρη:   επίδραση 
του αθλητικού τουρισμού, θέματα α-
θλητικού τουρισμού και πολιτική α-
θλητικού τουρισμού. Δίνεται έμφαση σε 
τρια βασικά τμήματα της αγοράς του 
αθλητικού  τουρισμού: αθλητικός τουρι-
σμός εκδηλώσεων, ενεργή συμμετοχή σε 
αθλητικο - τουριστικές δραστηριότητες 
και νοσταλγικός αθλητικός τουρισμός.  

Στο 1ο κεφάλαιο του βιβλίου οι δυο 
συγγραφείς που έχουν επιμεληθεί την 
έκδοση περιγράφουν αυτές τις τρεις 
κατηγορίες αθλητικού τουρισμού και 
αναπτύσσουν τις βασικές θεωρίες και 
έννοιες που διερευνούνται στα επόμενα 
κεφάλαια του βιβλίου από διάφορους 
συγγραφείς, που για οικονομία χώρου 
δεν θα αναφερθούν. Το 1ο Μέρος του 
βιβλίου αφιερώνται στη λιγότερο ερευ-
νηθείσα περιοχή του νοσταλγικού αθλη- 

 

 
 

τισμού. Το 2ο Κεφάλαιο αφιερώνεται στη 
νοσταλγία του αθλητικού τουρισμού 
που δημιουργείται και στην αναλογία 
με τους θρησκευτικούς προσκυνητές. Οι 
επισκέψεις αυτές σε χώρους που έχουν 
νοσταλγική αξία για τον αθλητισμό 
μπορούν να αναλυθούν με τον ίδιο 
τρόπο με τον οποίο οι προσκυνητές 
επισκέπτονται μέρη όπως οι Άγιοι 
Τόποι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συνεπώς, τέτοιοι χώροι είναι σημα-

ντικοί για την ανάπτυξη του αθλητικού 
τουρισμού. Στο 3ο Κεφάλαιο εξειδι-
κεύεται περισσότερο η ιδέα του νοσταλ-
γικού τουρισμού με την ανάλυση του 
Ολυμπιακού Μουσείου στη Λωζάνη, 
που κατά τον συγγραφέα του κεφαλαίου 

Τ 
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έχει, εκτός από ιστορική αξία και τουρι-
στική αξία. 

Ο νοσταλγικός τουρισμός και ιδιαι-
τέρως ο αθλητικός, θα μπορούσε να έχει 
πολύ μεγάλη αξία για τη χώρα μας που 
βρίθει στα ιστορικά μνημεία με μεγάλη 
δυνατότητα τουριστικής αξιοποιησης, 
ιδιαίτερα στον αθλητικό τομέα.  

Τα Κεφάλαια 4-6 αναλύουν διάφορα 
είδη αθλητικού τουρισμού, όπως χειμε-
ρινό αθλητικό τουρισμό στη Βόρεια Α-
μερική, στις Άλπεις και οργάνωση 
αγώνων γκόλφ σε λιγότερο αναπτυγ-
μένες χώρες. Τα δύο θέματα, χειμενινός 
τουρισμός και γκόλφ, έχουν γίνει 
ζητήματα έντονου πολιτικού προ-
βληματισμού στη χώρα μας. Ιδιαίτερα 
το ζήτημα του γκόλφ, που εξετάζεται στο 
6ο Κεφάλαιο του βιβλίου, είναι πολύ 
ενδιαφέρον, διότι δίνει έμφαση και στα 
πολιτικά προβλήματα που δημιουργεί η 
ανάπτυξη αυτού του είδους αθλητικού 
τουρισμού.  

Στο 7ο Κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος 
των μικρής κλίμακας αθλητικών εκδη-
λώσεων και αγώνων. Ο συγγραφέας του 
κεφαλαίου αναδεικνύει την ανάγκη 
συνεργασίας των ιθυνόντων της τουρι-
στικής και αθλητικής πολιτικής για τη 
μεγιστοποίηση των ωφελείων που μπο-
ρούν να προκύψουν από τέτοιου είδους 
αθλητικές εκδηλώσεις, με τουριστικό, 
όμως, ενδιαφέρον. Το κεφάλαιο αυτό 
έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη 
χώρα μας που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει 
τέτοια μικρά αθλητικά γεγονότα στις 
υπέροχες εγκαταταστάσεις που κληρο-
δότησαν στην Ελλάδα οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες του 2004. 

Στο 8ο Κεφάλαιο ο συγγραφέας εξε-
τάζει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που 
είναι η αποδοχή και η στάση του το-
πικού πληθυσμού απέναντι σε τέτοια 
αθλητικά τουριστικά γεγονότα, όπως 
αγώνες με μηχανάκια. Τέτοιοι αγώνες 
και κυρίως το είδος των ανθρώπων που 
μετακινούνται για να τα παρακολουθή-
σουν εκλάμβάνονται από τους ντόπιους 
ως απειλή και υπονόμευση της ποιότη-

τας της ζωής τους. Η συγγραφέας του 
κεφαλαίου προτείνει τρόπους, κυρίως ως 
προς την κατεύθυνση της διερεύνησης 
των στάσεων και διαθέσεων του ντόπιου 
πληθυσμού, αντιμετώπισης τέτοιων α-
θλητικό - τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Το 9ο Κεφάλαιο εξετάζει τη σχέση 
του τουρισμού με την εγκληματικότητα. 
Στην Ελλάδα το θέμα έχει πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον γενικότερα, διότι οι χαμη-
λού πνευματικού και οικονομικού επι-
πέδου τουριστές που επισκέπτονται τη 
χώρα μας το καλοκαίρι είναι επιρρεπείς 
σε εγκληματική συμπεριφορά.  

Το 10ο Κεφάλαιο αφιερώνεται στο 
ρόλο του αθλητικού τουρισμού στην α-
ναγέννηση του αστικού περιβάλλοντος. 
Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί η 
Βαρκελώνη, μετά τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 1992, αλλά και η Αθήνα,  
μετά τους  αντίστοιχους αγώνες του 
2004. Ο συγγραφέας αυτού του 
κεφαλαίου δίνει περισσότερο έμφαση 
στην ανάγκη διερεύνησης των αναγκών 
των κοινωνιών και των ατόμων, παρά 
των επιχειρηματιών και πολιτικών που 
γίνεται σε μεγάλη έκταση από τη 
συναφή διεθνή βιβλιογραφία. 

Το 11ο Κεφάλαιο εξετάζει το θέμα 
της διοίκησης κρίσεων στο πλαίσιο του 
αθλητικού τουρισμού. Η τρομοκρατία 
δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες οργάνω-
σης αθλητικο-τουριστικών γεγονότων 
και σε περιπτώση που μια περιοχή 
κτυπηθεί, διαμορφώνεται αρνητική 
εικόνα για τον προορισμό. 

Το 12ο Κεφάλαιο ασχολείται με το 
θέμα της δυναμικής του αθλητικού του-
ρισμού και της κατανομής των ωφε-
λειών, περά από τα οικονομικά οφέλη.  

Το 13ο Κεφάλαιο του βιβλίου αξιο-
λογεί προγράμματα αθλητικο-τουριστι-
κής πολιτικής και σχεδιασμού στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Η έμφαση δίνεται 
στη συνεργασία αθλητικής και τουριστι-
κής πολιτικής. 

Στο 14ο Κεφάλαιο οι συγγραφείς 
εξετάζουν την μελλοντική ανάπτυξη του 
αθλητικού τουρισμού και των κατη-
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Το βιβλίο είναι εξαιρετικά 
χρήσιμο, τόσο στους σπουδαστές του 
τουρισμού και του αθλητισμού, όσο και 
στα στελέχη που ασχολούνται με την 
τουριστική και αθλητική πολιτική. 

γοριών του αθλητικού τουρισμού. Εξη-
γούν πώς οι καινοτομίες και οι τεχνο-
λογικές αλλαγές μπορούν να επηρεά-
σουν την ανάπτυξη του αθλητικού του-
ρισμού.  

Στο 15ο και τελευταίο κεφάλαιο οι 
συγγραφείς καταλήγουν σε μια σύνοψη 
συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά τις επι-
πτώσεις και την ανάπτυξη του αθλητι-
κού τουρισμού. 
 
 
 



 

The 5th International Conference of the Panhellenic 
Association of Sports Economists and Managers 

(PASEM)  
in collaboration with the  

Sports Research Unit of ATINER 
 30-31 of May 2005 

Athens, Greece 
  
VENUE: Athens Cultural Centre, 50 Akademias Street 
  
Monday, May 30th, 2005 
  
8:30-9:00 Registration 
9:00-9:15 Welcome and Opening Remarks  
9:15-11:00 Session I 
Chairperson: Papanikos, G.T., Director, ATINER. 
1.      Short, J., Professor, University of Maryland, USA. Global City Status and the 

Olympic Games.  
2.      Guala, C., Professor, University of Turin, Italy.  How to Monitor Olympics. 

Longitudinal Surveys on Winter Olympics in Turin 2006.  
3.      Henry, A., Ph.D. Student, Laboratoire THEMA, France & Gillon, P., 

Researcher, Laboratoire THEMA, France. The Impact of the 2004 Summer 
Olympic Games on the Athenian Town and Country Planning. 

4.      Lambiri, D., Ph.D. Student, The University of Reading, U.K. The Olympic 
Village Of Barcelona: Urban Residential Development and Socio-Economic 
Impact.   

11:00 – 13:00 Session II 
Chairperson: Short, J., Professor, University of Maryland, USA. 
1.      De Mel, S., Senior Lecturer, University of Greenwich, U.K. Resource-Based 

View: The Success Factors of English Premiership Football Clubs.  
2.      Halicioglu, F., Senior Lecturer, The University of Greenwich, U.K. Forecasting 

the Professional Team Sporting Events: Evidences from Euro 2000 and 2004 
Football Tournaments.  

3.      Levante, M., Ph. D. Student, University of Teramo, Italy. Creative Accounting in 
Italian Football Companies: Ethical Issues and the Impact of International 
Accounting Standards on Listed Clubs.  

4.      Weiermair, K., Professor, University of Innsbruck, Austria & Mueller, S., 
Researcher, University of Innsbruck, Austria. Sport and Sport Events as a 
Driving Focus for Economic and Tourism Development. 

  
13:00-14:00 LUNCH 
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14:00 – 16:00 Session III 
Chairperson: De Mel, S., Senior Lecturer, University of Greenwich, U.K. 
1.     Suher, K.H., Assistant Professor, Anadolu University, Turkey & Argan, M., 

Assistant Professor, Anadolu University, Turkey & Ozer. A., Research Assistant, 
Ankara University, Turkey. Factors Effecting Participation Decision of the 
Soccer Spectators to the Matches in Stadiums: A Research on Fenerbahçe’s Fans 
in Turkey.  

2.      Fostervold, K.A., Ph.D. Student, Molde University College, Norway, 
Gammelsæter, H., Associate Professor, Molde University College, Norway & 
Jacobsen, S.E., Senior Researcher, Institute for Research in Economics and 
Business Administration, Norway. Local Commitment in Professional Football.  

3.      Benz-Funk, M-A., Research Assistant, University of Zurich, Switzerland & 
Franck, E., Professor, University of Zurich, Switzerland. For Club and Country – 
Do Soccer Clubs have to be Compensated for Releasing their Players to the 
National Teams.  

4.      Lera-Lopez, F., Assistant Professor, Public University of Navarra, Spain & 
Manuel Rapún-Gárate, M., Professor, Public University of Navarra, Spain. The 
Determinants of Consumer Expenditure on Sports: A Tobit Model. 

  
16:00 – 18:00 Session IV 
Chairperson: Guala, C., Professor, University of Turin, Italy. 
1.      Gerber-Nel, C., Lecturer, University of South Africa, South Africa. Sports 

Marketing in South Africa: The Management of the South African Super 12 
Rugby Brands. 

2.      Sezgin, E., Assistant Professor, Anadolu University, Turkey. Is ‘Football 
Tourism’ Beneficial Alternative for Resort Establishments’ Low Season 
Applications?  

3.      Reppold-Filho, A.R., Senior Lecturer, Federal University of Rio Grande do Sul, 
Brazil & Toldo dos Santos, H., Assistant Lecturer, Federal University of Rio 
Grande do Sul, Brazil. Participative Budget and Urban Policies for Sport and 
Leisure in Porto Alegre, Brazil.  

4.      Abdourazakou, Y., Lecturer, CETAPS University of Rouen, France. Sports 
Broadcasting as Global Cultural Goods or the European Listed Events’ 
Regulation. 

 
20:30-22:30 Greek Night Entertainment with Dinner  
(Place: Tavern STAMATOPOULOS,  26 Lissiou Street,  PLAKA, Tel.: 210 3228722) 
 
Tuesday, May 31st, 2005 
  
09:30-11:30 Session V 
Chairperson:  Gammelsæter, H., Associate Professor, Molde University College, 
Norway. 
1.      Argan, M., Assistant Professor, Anadolu University, Turkey & Suher, K.H., 

Assistant Professor, Anadolu University, Turkey. Perceptions and Attitudes 
towards Ambush Marketing: A Case Study of Turkish National Football Team.  

2.      Lu, Z., Assistant Professor, Fudan University, China, Kahle, L.R., Warsaw 
Professor of Sports MarketingUniversity of Oregon, USA, Lee, S-Y, Professor, 
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Dongguk University, South Korea & Lee, S-M., Ph.D. Student, University of 
Oregon, USA. College Soccer Fan Attendance Motivations: A Functional 
Approach to Evidence from South Korea and China.  

3.      Kircova, I., Lecturer, Yildiz Technical University, Turkey. Impulse Buying 
Behavior of Sport Team-Licensed Merchandise.  

4.      Fostervold, K.A., Ph.D. Student, Molde University College, Norway. The Supply 
Chain of Football Players in Norwegian Football. 

  
11:30 – 13:30 Session VI 

Chairperson:  Kokolakakis, T., Research Fellow, Sports Industries Research Centre, 
U.K. 
1.    Terekli, M.S., Assistant Professor, University of Anatolia, Turkey. Sponsorship 

in Sport Organizations: Analyze of Sponsors of Turkish Football Team in 2002 
World Cup.  

2.   Kaiser, S., Lecturer, German Sport University Cologne, Germany, Keiner, R., 
Lecturer, German Sport University Cologne, Germany, & Engel, F., Lecturer, 
German Sport University Cologne, Germany. Culture and Tacit Knowledge in 
Sport Organizations.  

3.     Aagaard, P., Ph.D. Fellow, Copenhagen Business School, Denmark. 
Professionalism and the Motivation of Volunteers in Danish Sports-NGOs. 

4.      Zarpellon Mazo, J., Senior Lecturer, Federal University of Rio Grande do Sul, 
Brazil & Reppold Filho, A.R., Senior Lecturer, Federal University of Rio Grande 
do Sul, Brazil. Sport and Cultural Identity: The Rise and Expansion of German-
Brazilian Sport Associations in Porto Alegre, Brazil (1867–1945). 

 
13:30-14:30: LUNCH  
  
14:30 – 16:30 Session VII 
Chairperson: Kaiser, S., Lecturer, German Sport University Cologne, Germany. 
1.      Davila, S., MS Student, Pontifical Catholic University, Ecuador. When Sport 

Becomes Economics in the Third World: Economics of Sport in Ecuador from the 
Public Sector Point of View.  

2.      Kokolakakis, T., Research Fellow, Sports Industries Research Centre, U.K. The 
Importance of Sport Gambling in the UK Leisure Spending and the 
Revolutionaisation in the UK Gaming Sector.   

 
16:30 PASEM General Assembly  
 
20:30-22:30 DINNER 
 (Place: Rozalia Tavern, 58 
Valtetsiou str., Exarcheia Square, 
Tel.: 210-330-2933) 
   
Wednesday, June 1st, 2005 
One-Day Cruise (includes Lunch) 

07:00   Bus Departure from the 
Conference Hotel to the Port 
08:30   Boat Departure 
19:30   Return to the Conference Hotel 
from the Port 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ  
(ΠΣΑΟΣ) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Δρ. Άγγελος Τσακλάγκανος 
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Π. Μπάλιος 
Γενικός Γραμματέας: Δρ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
Ταμίας: Ηλίας Ν. Μήτσιος 
Υπεύθυνος  Δημοσίων Σχέσεων: Λεωνίδας Σ. Παπαντώνης 
Υπεύθυνος  Διεθνών Σχέσεων: Δρ. Βασίλειος Α. Πατσουράτης 
Υπεύθυνος Αθλητικών Ομοσπονδιών: Παύλος Κότσιρας 

 
 

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

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

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

 
 

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

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

οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οικονομικά και τη διοίκηση του 
αθλητισμού. 

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

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

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

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

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

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