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 ο παρόν τεύχος του περι-
οδικού Οικονομία και 
Αθλητισμός περιλαμβάνει 
αναφορές στις οικονομι-

κές επιπτώσεις του αθλητισμού (και ειδι-
κότερα, στην τουριστική επίδραση των 
αθλητικών γεγονότων), στη χάραξη πο-
λιτικών για τον αθλητισμό, καθώς και 
στους παράγοντες που προσδιορίζουν 
την αθλητική επιτυχία, κυρίως στην 
περίπτωση των ομάδων ποδοσφαίρου.   

 Πιο συγκεκριμένα, στη στήλη της 
Αθλητικής Επικαιρότητας παρουσιά-
ζονται αποτελέσματα από πρόσφατη 
επιστημονική μελέτη του Ινστιτούτου 
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, 
που είχε ως αντικείμενο τις τουριστικές 
δαπάνες των αλλοδαπών στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με τη μελέτη, κάθε τουρίστας 
που επισκέπτεται την Ελλάδα συμ-
μετέχει σε πολλές διαφορετικές δρα-
στηριότητες, εκ των οποίων ο αθλη-
τισμός αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος. 
Επομένως, πολιτικές που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη εξειδικευμένων μορφών 
τουρισμού, όπως π.χ. ο αθλητικός 
τουρισμός, δεν μπορούν να έχουν 
μεγάλη επίδραση στην οικονομία. 

 Το πρώτο Επιστημονικό Άρθρο που 
περιλαμβάνεται στο παρόν τεύχος έχει 
θέμα τον αθλητικό τουρισμό και 
αναλύει, μεταξύ άλλων, την οικονο-
μική/τουριστική επίδραση των αθλητι-
κών γεγονότων και την έννοια του 
αειφόρου ανταγωνισμού αυτών των γε-
γονότων.  

Το δεύτερο Επιστημονικό Άρθρο 
βασίζεται σε έρευνα με θέμα τις 
πολιτικές ενίσχυσης της αθλητικής συμ-
μετοχής στο Porto Alegre της Βραζιλίας.  

 
 

 
Σκοπός της έρευνας ήταν να 

διερευνήσει το βαθμό επιτυχίας των 
πολιτικών δημοκρατικής συμμετοχής 
που εφαρμόστηκαν την περίοδο 1989-
2000 από τη δημοτική αρχή της πόλης.  

Το τρίτο Επιστημονικό Άρθρο 
πραγματεύεται τους προσδιοριστικούς 
παράγοντες της επιτυχίας των κο-
ρυφαίων ποδοσφαιρικών συλλόγων της 
Πρώτης Εθνικής Κατηγορίας και 
εξετάζει εάν η  αναπτυξιακή θεώρηση 
μπορεί να εξηγήσει την επιτυχία των 
ποδοσφαιρικών συλλόγων αυτής της 
κατηγορίας στη Μεγάλη Βρετανία. 

Στη στήλη της Επιστημονικής 
Σκέψης γίνεται προσπάθεια να δοθούν 
απαντήσεις στο ερώτημα «γιατί οι 
ομάδες που παίζουν στην έδρα τους 
κερδίζουν περισσότερα παιχνίδια από 
ό,τι οι ομάδες που αγωνίζονται εκτός 
έδρας;». Η στήλη παρουσιάζει τα κύρια 
συμπεράσματα από ανασκόπηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας που πραγμα-
τοποίησαν τρεις ερευνητές καναδικών 
πανεπιστημίων και τα οποία δημοσι-
εύτηκαν σε ειδικό αφιέρωμα του περι-
οδικού Journal of Sports Sciences.  

Τέλος, στη στήλη του Επι-
στημονικού Βιβλίου παρουσιάζεται ένα 
ακόμη βιβλίο με τίτλο Economics of Sport 
and Recreation που αφορά τα οικονομικά 
του αθλητισμού και της αναψυχής. Οι 
συγγραφείς του βιβλίου είναι οι 
Βρετανοί οικονομολόγοι Chris Gratton 
και Peter Taylor. Το βιβλίο είναι 
ολιγοσέλιδο, περί τις 200 σελίδες, αλλά 
πολύ περιεκτικό σε ό,τι αφορά την 
κάλυψη του αντικειμένου του. 
επίδραση, θέματα και την πολιτική του 
αθλητισμού. 
 
 

Τ 

Από τον  
ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΈΈκκδδοοσσηηςς  
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ΑΑθθλληηττιισσμμόόςς  κκααιι  ΕΕλλλληηννιικκόόςς  
ΑΑλλλλοοδδααππόόςς  ΤΤοουυρριισσμμόόςς    

 
ρόσφατα, το Ινστιτούτο 
Τουριστικών Ερευνών 
και Προβλέψεων δημοσί-
ευσε μια επιστημονική 
μελέτη που αφορούσε τις 

τουριστικές δαπάνες των αλλοδαπών. 
Το  τουριστικό προϊόν δεν είναι ομοιο-
γενές. Ο σκοπός για τον οποίο γίνεται 
ένα ταξίδι οριοθετεί και ενα δια-
φορετικό τουριστικό προϊόν. Εξίσου 
σημαντική είναι και η διάρκεια του 
ταξιδιού. Κάθε μέρα διαμονής αποτελεί 
ένα ξεχωριστό τουριστικό προϊόν, διότι 
ο σκοπός μπορεί να διαφέρει από ημέρα 
σε ημέρα. Για παράδειγμα, είναι συχνό 
το φαινόμενο κάποιος που ταξιδεύει σε 
μια χώρα για επαγγελματικούς λόγους 
να παραμείνει και το Σαββατοκύριακο 
για διασκέδαση και αναψυχή. Το 
τουριστικό προϊόν γίνεται ακόμη πιο 
σύνθετο όταν αναλογισθεί κανείς τις 
επιμέρους δραστηριότητες στις οποίες 
συμμετέχει ο κάθε τουρίστας. Eίναι 
ακριβώς αυτές οι δραστηριότητες που 
συνθέτουν την πλήρη εικόνα του 
τουριστικού προϊόντος και αποτελούν 
πεδίο εφαρμογής ειδικευμένων 
πολιτικών παρέμβασης, τόσο σε επίπεδο 
κεντρικής και τοπικής κυβέρνησης, όσο 
και σε επίπεδο τουριστικών φορέων και 
ιδιοκτητών τουριστικών επιχειρήσεων. 
Στον Πίνακα δίνονται τα ποσοστά των 
αλλοδαπών τουριστών που συμμετείχαν 
σε 14 διαφορετικές δραστηριότητες στην 
διάρκεια της παραμονής τους στην 
Ελλάδα. Ο Πίνακας επιβεβαιώνει για 
άλλη μια φορά ότι οι ξένοι έρχονται 
στην Ελλάδα για θερινές διακοπές.  Το 
87,6% των αλ-λοδαπών τουριστών 
κατανάλωσαν θά-λασσα και ήλιο.  

 
Η δεύτερη πιο δημοφιλής δρα-

στηριότητα ήταν το φαγητό εκτός του 
χώρου διαμονής, που αντιστοιχεί σε ένα 
ποσοστό της τάξης του 75,9%. Το 24, 81% 
των αλλοδαπών τουριστών είχαν προ-
αγοράσει τα τρία ημερήσια φαγητά 
(πρωινό, γεύμα και δείπνο) στη χώρα 
προέλευσης, που αντιστοιχεί στο ποσο-
στό των τουριστών που δεν βγήκαν 
εκτός του ξενοδοχείου τους. Η τρίτη πιο 
δημοφιλής δραστηριότητα είναι τα 
ψώνια, στην οποία συμμετείχε το 66,1% 
των αλλοδαπών τουριστών. 

To 62,1% των αλλοδαπών τουρι-
στών επισκέφθηκε διάφορους πολιτι-
στικούς χώρους στη διάρκεια της παρα-
μονής του στην Ελλάδα. Πρόκειται για 
ένα ποσοστό που θα μπορούσε να 
αποτελέσει έκπληξη, εάν γινόταν με 
πρωτοβουλία του ίδιου του αλλοδαπού. 
Στην πραγματικότητα, η επίσκεψη σε 
κάποιους αρχαιολογικούς χώρους 
εντάσσεται στο γενικότερο πακέτο των 
οργανωμένων ταξιδιών που αγοράζει ο 
τουρίστας στην χώρα προέλευσης του. Ο 
πολιτιστικός τουρίστας δεν έχει ακόμη 
αναπτυχθεί όσο θα μπορούσε στην 
Ελλάδα και είναι το ζητούμενο για τη 
στρατηγική ανάπτυξης του ελληνικού 
τουρισμού. Εκτός από τις επισκέψεις σε 
πολιτιστικούς χώρους, το 29,6% των 
αλλοδαπών περιηγήθηκε και σε άλλους 
χώρους τουριστικών αξιοθέατων. 

Μια άλλη σημαντική διάσταση της 
ζήτησης του τουριστικού προϊόντος 
είναι η νυχτερινή διασκέδαση. Από 
πλευράς τουριστικών εισπράξεων, ίσως 
να είναι η μεγαλύτερη, μετά τα ψώνια, 
που  πραγματοποιεί   άμεσα   ο   ίδιος  ο  
αλλοδαπός   τουρίστας   στην    Ελλάδα 

Π 

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα  
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και δεν προαγοράζει σε πακέτο στην 
χώρα προέλευσης του. 

Σύμφωνα με τα στοι-χεία της  
έρευνας του ΙΤΕΠ, το 27,2% των 
αλλοδαπών τουριστών συμμετείχε σε 
δραστηριότητες νυχτερινής δια-
σκέδασης. Το ποσοστό αυτό μπορεί να 
θεωρηθεί πολύ χαμηλό και ως εκ τούτου, 
στο σχεδιασμό μιας τουριστικής πολιτι-
κής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
με μεγάλη σοβαρότητα τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της νυχτερινής διασκέ-
δασης που ζητάει ο αλλοδαπός τουρί-
στας. 

Τέλος, μια σειρά από άλλες 
δραστηριότητες συμπληρώνουν την 
εικόνα της συμμετοχής των αλλοδαπών 
σε τουριστικές δραστηριότητες. Περίπου 
ένας στους πέντε τουρίστες συμμετείχε 
σε δραστηριότητες άθλησης, προσαν-
ατολισμού (είδος περπατήματος) και 
φλερτ – σεξ. Λιγότερο σημαντικές είναι 
οι άλλες δραστηριότητες, όπως επι-
σκέψεις σε φίλους και συγγενείς (10%), 
παρακολούθηση εκθέσεων (9,6%) και αθ- 
λητικών γεγονότων (3,8%) και συμ-
μετοχή σε τυχερά παιχνίδια (1,5%). 

Η ζήτηση των διαφόρων τουρι-
στικών υπηρεσιών δεν είναι μονοδιά-
στατη. Το αντίθετο μάλιστα. Κατά τη 
διάρκεια της παραμονής του στην 
Ελλάδα και ανεξάρτητα από το σκοπό  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

επίσκεψης του, ένας τουρίστας συμμετέ- 
χει σε περισσότερες από μία δρα-
στηριότητες. Μόνο το 5,4% των αλ-
λοδαπών τουριστών συμμετείχε μόνο σε 
μια δραστηριότητα. Περίπου το 70% 
των αλλοδαπών τουριστών συμμετείχαν 
σε τέσσερις ή περισσότερες από τις 
δραστηριότητες που αναφέρθηκαν στον 
Πίνακα, ενώ το 5% συμμετείχε σε περισ-
σότερες από τις μισές δραστηριότητες. 

Ο μέσος όρος της συμμετοχής 
ανήλθε σε 4,4 δραστηριότητες με τυπική 
απόκλιση 1,8. Στο εύρος των 3 έως 6 
δραστηριοτήτων αντιστοιχεί το 76% των 
αλλοδαπών τουριστών. Αν θεωρηθεί ότι 
αυτό είναι και το εύρος των δρα-
στηριοτήτων που επιζητεί ένας τουρί-
στας, τότε, από πλευράς τουριστικής 
πολιτικής, οι δραστηριότητες αυτές πρέ-
πει να περιλαμβάνουν όλες εκείνες που 
αποφέρουν τη μέγιστη προστιθέμενη 
αξία στην ελληνική οικονομία. Συνεπώς, 
η μονοδιάστατη προσέγγιση στην ανά-
πτυξη εξιδεικευμένων μορφών τουρι-
σμού, όπως ο αθλητικός τουρισμός, θα 
έχει πολύ μικρή απήχηση και επίπτωση 
στην ελληνική οικονομία. Αν μάλιστα 
τέτοιες επιχειρηματικές ενέργειες χρημα-
τοδοτούνται με τα χρήματα του Έλληνα 
φορολογούμενου, τότε οι υπεύθυνοι της 
τουριστικής πολιτικής θα πρέπει να το 
σκεφθούν δύο φορές. 

Πίνακας: Συμμετοχή σε Τουριστικές Δραστηριότητες 
α/α Είδος Δραστηριότητας Ποσοστό 
1 Επίσκεψη σε Πολιτιστικούς Χώρους 62,1 
2 Δείπνο ή Γεύμα Εκτός του Χώρου Διαμονής 75,9 
3 Επίσκεψη σε Φίλους/Συγγενείς που Διαμένουν στην Ίδια Περιοχή 10,03 
4 Συμμετοχή σε Τυχερά Παιχνίδια   1,5 
5 Παρακολούθηση Αθλητικών Γεγονότων   3,8 
6 Παρακολούθηση Άλλων Ειδικών Γεγονότων (π.χ. Εκθέσεις, Σόου κ.λπ.)   9,6 
7 Κολύμπι/Ηλιοθεραπεία 87,6 
8 Νυχτερινή Διασκέδαση 27,2 
9 Φλερτ/Σεξ 19,4 
10 Προσανατολισμός (Orienteering) 21,1 
11 Περιήγηση Άλλων Τουριστικών Αξιοθέατων 29,6 
12 Αγορά Διαφόρων Τουριστικών και Άλλων Ειδών (π.χ. ρούχα, αναμνηστικά, 

κ.λπ.) 
66,1 

13 Άθληση 18,6 
14 Άλλη Δραστηριότητα   7,7 
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ΑΑθθλληηττιικκήή  κκααιι    
ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη    
 
των Κlaus Weirmair & Sabine Mueller 
University of Innsbruck  
 

κοπός του άρθρου εί-
ναι να εξετάσει τους 
προσδιοριστικούς πα-
ράγοντες των αθλη-
τικών γεγονότων και 
να εξάγει συμπερά-

σματα χρήσιμα για τους μάνατζερς 
του τουρισμού, καθώς και να 
εντοπίσει κενά στα επιστημονικά 
πεδία του τουρισμού και της ανα-
ψυχής που απαιτούν περαιτέρω 
έρευνα. Το άρθρο είναι δομημένο ως 
εξής:  
 
1. Τουριστική συμπεριφορά: Μετα-

βαλλόμενο προφίλ και χαρα-
κτηριστικά των σύγχρονων του-
ριστών 

2. Αθλητικός τουρισμός, στροφή 
από τα παραδοσιακά αθλήματα 
προς τον τουρισμό των αθλη-
τικών γεγονότων: Προκλήσεις 
για το μάνατζμεντ των γεγο-
νότων 

3. Συνολική οικονομική επίδραση 
των αθλητικών γεγονότων: Ελέγ-
χοντας τις δημόσιες δαπάνες και 
τα οφέλη 

4. Αειφόρος ανταγωνισμός των α-
θλητικών γεγονότων: Η περί-
πτωση των τουριστικών προ-
ορισμών των Άλπεων 

5. Συμπεράσματα 

Τουριστική συμπεριφορά: Μεταβαλ-
λόμενο προφίλ και χαρακτηριστικά 
των σύγχρονων τουριστών 
 

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο, υπήρξαν σταδιακές αλλαγές στο 
σύστημα αξιών. Ένα κεντρικό σημείο 
διαφοροποίησης σε κάθε σχεδόν πληθυ-
σμό υπήρξε η αναζήτηση “ποιότητας 
ζωής”, μέσω της αλλαγής των αξιών και 
των προτύπων (Opaschowski 1996; 
Mazanec, Dolnicar 2000; Mazanec 2001). 
Ο τουρισμός αρχικά είχε ως σημείο 
εκκίνησης μια δεδομένη ζήτηση και 
προσδιοριζόταν από μια δεδομένη 
προσφορά. Σήμερα ισχύει το αντί-
στροφο. Αιτίες αυτής της εξέλιξης ήταν 
οι ανταγωνιστικές συνθήκες και οι αλ-
λαγές στη συμπεριφορά των καταναλω-
τών (Walder, Weiermair et al. 2004).  

Ο νέος πελάτης συχνά χαρα-
κτηρίστηκε ως “υβρίδιο” καταναλωτή ή 
ακόμα και ως “παράδοξος” πελάτης, 
εξαιτίας της ετερογενούς και ηδονι-
στικής του συμπεριφοράς. Ο νέος αγο-
ραστής έχει γίνει ακόμα πιο διανο-
ούμενος, πολύπλευρος, απρόβλεπτος και 
αντιφατικός (Pine, Gilmore 1999; Foot 
2002; Horx 2002). Οι παραδοσιακές αξίες 
και τα πρότυπα θεωρούνται πλέον 
“απαρχαιομένα”. Στις μέρες μας, υ-
πάρχει μια πρωτοφανής ζήτηση για πιο 
έντονες μορφές διασκέδασης, αναψυχής 

Σ 

  
ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
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ή εμπειρίας (Weiermair 2001; Krφber- 
Riel, Weinberg 2003; Walder, Weiermair 
et al. 2004). 

Οι Pine και Gilmore (1999) προ-
τείνουν σε αυτό το πλαίσιο διαφορετικές 
σφαίρες ή μορφές εμπειρίας και συ-
μπεριφοράς των πελατών, που περι-
λαμβάνουν στοιχέια, όπως η δια-
σκέδαση, η εκπαίδευση, η αισθητική, η 
τάση φυγής, η ενεργοποίηση μέσα από 
διαφορετικούς τύπους συμμετοχής και 
διαφορετικές μορφές σύνδεσης (βλ. 
Σχήμα 1). Μπορούμε να διακρίνουμε 
μεταξύ παθητικής και ενεργητικής 
συμμετοχής και μεταξύ απορροφούσας 
και εμβυθίζουσας σύνδεσης. Παθητική 
συμμετοχή σημαίνει ότι οι πελάτες δεν 
επηρεάζουν την επίδοση, ενώ μπορούν 
να επηρεάσουν την επίδοση σε ένα 
ενεργό περιβάλλον.  

Πιο συγκεκριμένα: 
 

 Η διασκέδαση απορροφάται 
παθητικά μέσω των αισθήσεων 

 Με την εκπαιδευτική εμπειρία, το 
γεγονός απορροφάται 
συμμετέχοντας ενεργητικά 

 Εμπειρία φυγής σημαίνει ενεργητική 
συμμετοχή σε ένα βυθίζων 
περιββάλον και 

 Στην περίπτωση της αισθητικής 
εμπειρίας, τα άτομα εμβυθίζουν τον 
εαυτό τους στην εμπειρία, αλλά 
παραμένουν παθητικά  

 
Σχήμα 1. Οι τέσσερις σφαίρες εμπειρίας 
(Pine, Gilmore 1998) 
 
 

SWEET 
SPOT

Absorption

Active
Participation

Passive
Participation

Immersion

Entertainment Educational

Esthetic Escapist

 

Η σύνδεση μπορεί να εκταθεί από το 
να είναι ο πελάτης έξω από ένα γεγονός 
και να εμπλέκεται σταδιακά σε αυτό, 
μέχρι την πλήρη εμβύθιση του στο 
γεγονός (Pine, Gilmore 1998). Προ-
κειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μιας 
πλούσιας, αξιομνημόνευτης και ελκυ-
στικής εμπειρίας, είναι απαραίτητο να 
βρεθεί το καλύτερο ταίριασμα (fit) για 
κάθε τύπο εμπειρίας.  

Η αγορά εμπειριών από τους πελά-
τες είναι τόσο αληθινή όσο η αγορά 
οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, υπηρε-
σίας ή αγαθού. Επομένως, οι προμηθευ-
τές χρειάζεται να αποδεχτούν το 
γεγονός ότι η πώληση μιας εμπειρίας 
δεν είναι πιο εύκολη από την πώληση 
μιας υπηρεσίας (Pine, Gilmore 2002). Η 
εμπειρία μπορεί να ειδωθεί ως το τελικό 
στάδιο του οικονομικού περιβάλλοντος 
κατά τη διαδικασία εμπλοκής των 
πελατών, μετατρέποντας τις υπηρεσίες 
σε ένα αξιομνημόνευτο γεγονός 
(Kiiskilδ, Kalenoja 2001). 

Βασικά, οι εμπειρίες είναι περισ-
σότερο από επιπρόσθετα οφέλη και 
προσφέρονται συμπληρωματικά με τις 
βασικές υπηρεσίες (Pine, Gilmore 1999; 
Grφtsch 2001). Η εμπειρία λαμβάνει 
χώρα όταν μια εταιρία ή ένας προ-
ορισμός αποφασίσει να χρησιμοποιήσει 
τις υπηρεσίες του ως την εξέδρα (το 
πλατό) και τα αγαθά ως τα ερείσματα 
για να εμπλέξει ένα άτομο, διαδικασία 
μέσω της οποίας η ανάμνηση καθίστα-
ται το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό 
της εμπειρίας (Pine, Gilmore 1998; 
Pikkemaat, Peters 2003). Οι πελάτες θα 
πλήρωναν εισητήριο για την εμπειρία 
εάν αποφάσιζαν ότι η προσφερόμενη 
εμπειρία ανταποκρίνεται στις προσ-
δοκίες τους (Pine, Gilmore 2002). 

Τα πρότυπα των αποφάσεων και της 
συμπεριφοράς του “παλαιού τουρίστα” 
διαφέρουν, επίσης, σημαντικά από εκεί-
να του “νέου τουρίστα”. Ο νέος τουρί-
στας έχει χαρακτηριστεί ως πιο έμπει-
ρος, πιο ευέλικτος, πιο ανεξάρτητος, με 
μεγαλύτερη συνείδηση ποιότητας και 
“πιο δύσκολο να ευχαριστηθεί” (Poon 
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1993). Η ποιότητα και η ‘αξία της τιμής’ 
(value for money) αποτελούν τους 
πρωταρχικούς προσδιοριστικούς παρά-
γοντες της αγοράς. Οι σημερινοί 
τουρίστες έχουν υβριδική φύση και δεν 
καταναλώνουν με γραμμικό και προ-
βλέψιμο τρόπο. Ο νέος τουρίστας θέλει 
να είναι διαφορετικός από το πλήθος 
και ζητάει εξατομικευμένα προϊόντα 
(Poon 1993; Weiermair 2003). Εξ-
ατομίκευση, υπό αυτή την έννοια, 
σημαίνει, επίσης, τη βελτιστοποίηση των 
ευκαιριών για τους πελάτες, δια-
λέγοντας την περισσότερο ταιριαστή 
λύση στις ανάγκες τους (Horx 2001). Για 
τους προμηθευτές τουρισμού αυτό ση-
μαίνει ότι θα πρέπει να παρέχουν και να 
εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα και  
μεγαλύτερη ευελιξία για την προσέλ-
κυση τουριστών, κάτι που συνεπάγεται 
ότι χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στα ψυχογραφικά χαρα-
κτηριστικά, από ό,τι δόθηκε μέχρι 
σήμερα. 

Οι δημογραφικές αλλαγές έχουν 
παρομοίως γίνει σημαντικές. Μια από 
τις πρωταρχικές και σημαντικότερες 
κινητήριες δυνάμεις μεταξύ των κοι-
νωνικο-δημογραφικών παραγόντων εί-
ναι το φαινόμενο της γήρανσης του 
πληθυσμού που σχετίζεται με τις πιο 
δυτικές κουλτούρες (Mόhlhausen 2000; 
Foot 2002). Στις χώρες του ΟΟΣΑ, ένα 
στα τρία άτομα θα είναι πάνω από 60 
χρονών το 2020 (Horx 2001). Σύμφωνα 
με μια έρευνα των τάσεων, ο “ηλικιω-
μένος τουρίστας του μέλλοντος” θα 
αποτελεί τη μεγάλη πλειοψηφία στον 
τουρισμό και μπορεί να χαρακτηριστεί 
ότι θα έχει σχετικά καλύτερη υγεία με 
περισσότερη ταξιδιωτική εμπειρία και 
με ένα σχετικά υψηλότερο εισόδημα, με 
αποτέλεσμα την αύξηση, τόσο της 
συχνότητας, όσο και της έντασης των 
ταξιδιών (Horx 1999; Horx 2000; 
Godbey 2002). 

 
 
 
 

Αθλητικός τουρισμός, στροφή από τα 
παραδοσιακά αθλήματα προς τον 
τουρισμό των αθλητικών γεγονότων: 
Προκλήσεις για το μάνατζμεντ των 
γεγονότων  
  

Φαίνεται ότι ο αθλητισμός στην 
αναψυχή και στον τουρισμό έχει 
υποστεί μια δεοντολογική στροφή προς 
την κατεύθυνση της διασκέδασης, της 
εμπειρίας, του προβληματισμού σε 
σχέση με την υγεία και των ερωτημάτων 
που είναι σχετικά με την ισορροπία στη 
ζωή (Pine, Gilmore 1999; Mikunda 
2002). “Τουρίστες πολλαπλών επιλο-
γών” ζητούν πακέτα προϊόντων και 
ολοκληρωμένες προσφορές υπηρεσιών 
(Weiermair 2001). Οι διακοπές απο-
τελούν πλέον μια προέκταση της ζωής 
και οι νέοι τουρίστες πηγαίνουν δια-
κοπές προκειμένου να βιώσουν κάτι 
διαφορετικό, κάτι που να ‘σπάει’ τη 
ρουτίνα της καθημερινότητας τους ή 
κάτι που να απαντά σε βασικά ερωτή-
ματα ποιότητας ζωής. Η υγεία έχει γίνει 
ένα βασικό κίνητρο για διακοπές. Το 
έτος  2000, το 30,4% εκείνων των Γερ-
μανών που προσδιορίστηκαν ως του-
ρίστες στην “Ταξιδιωτική ανάλυση 
2000” σχολίασαν ότι είναι πολύ σημα-
ντικό να κάνουν κάτι για την υγεία τους 
ενώ βρίσκονταν σε διακοπές (Lohmann, 
Aderhold 2000). Η υγεία καθίσταται μια 
από τις σημαντικότερες υπηρεσίες και 
μια από τις σπουδαιότερες αγορές στον 
αναπτυγμένο κόσμο (Bratl, Miglbauer et 
al. 2001).  
      Η τουριστική έρευνα είναι σχετικά 
λιγοστή σε ό,τι αφορά τον ακριβή αριθ-
μό αθλητικών δραστηριοτήτων που πε-
ριλαμβάνονται σε όλες αυτές τις τουρι-
στικές υποκατηγορίες, όπως ο τουρισμός 
περιπέτειας, ο τουρισμός υγείας, ο 
τουρισμός στη φύση, ο τουρισμός του 
θεάματος, ο ανταγωνιστικός τουρισμός, 
ο τουρισμός αναψυχής ή ελεύθερου 
χρόνου, ο εκπαιδευτικός τουρισμός και 
ο επαγγελματικός τουρισμός (Delpy 
Neirotti 2003). 
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Σε παγκόσμια κλίμακα, γνωρίζουμε 
πολύ λίγα σχετικά με τον αθλητικό 
τουρισμό. Εκείνο που γνωρίζουμε για 
την αλληλοσυσχέτιση των αθλητικών 
δραστηριοτήτων και του τουρισμού 
προέρχεται από εθνικές ταξιδιωτικές 
έρευνες που καταγράφουν είτε γενικές, 
είτε ειδικές, αθλητικές δραστηριότητες.  

Συνήθως, ο αθλητικός τουρισμός 
διαφοροποιείται με βάση τις παρακάτω 
δραστηριότητες (Weed, Bull 2004): 

 

1. Τουρισμός με αθλητικό περιεχόμενο 

2. Τουρισμός αθλητικής συμμετοχής 

3. Αθλητική προπόνηση 

4. Αθλητικά γεγονότα 

5. Πολυτελής αθλητικός τουρισμός  

   Βασισμένος σε μια γερμανική ταξι-
διωτική έρευνα, ο Freyer (2002) κατέ-
γραψε πρόσφατα τα ακόλουθα στατι-
στικά ευρήματα ή ερμηνείες:  

6. Πάνω από το 60% των Γερμανών 
ισχυρίζονται ότι θα επιδοθούν σε 
αθλητικές δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια των διακοπών τους, κάτι 
που, ωστόσο, αναλύεται σε: 

� Κολύμπι στη θάλασσα ή στην πισίνα 
(33%), 

� Περίπατος στη φύση (36%),  

� Μαλακές αθλητικές δραστηριότητες 
(29%) σε αντίθεση με 

� Σκληρές αθλητικές δραστηριότητες, 
όπως το σκι (5%),  

� Ιστιοπλοϊα (5%), 

� Καταδύσεις σε βαθιά νερά,  

� Ορειβασία ή 

� Συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα (2%) 
που φανερώνει μια κυριαρχία των 
“μαλακών” αθλητικών δραστηριοτήτων. 

7. Για πολύ λίγους Γερμανούς (5-10%) 
ο αθλητισμός αποτελεί σημαντικό 
κίνητρο για ταξίδι. 

8. Παρομοίως, οι ταξιδιώτες των αθλη-

τικών γεγονότων (ή θεατές) απο-
τελούν τους πιο παθητικούς αθλη-
τικούς τουρίστες και συνιστούν ένα 
μικρό ποσοστο, μόνο 1-2%, ενώ 
ταξιδεύουν με μόνο κίνητρο τα 
αθλητικά γεγονότα. 

9. Λίγη πληροφόρηση είναι διαθέσιμη 
σχετικά με τα επαγγελματικά αθλη-
τικά ταξίδια. 

10. Ο αθλητισμός θεωρείται συνήθως μη 
σημαντικός από τους πράκτορες 
ταξιδίων (tour operator) και τους 
σχεδιαστές προορισμών και αναπο-
τίθεται στα χέρια και τις ικανό-
τητες/δεξιότητες των τοπικών προ-
μηθευτών (Freyer, Groί 2002, p.18-
19). 

 
Οι συγγραφείς του παρόντος άρ-

θρου εστιάζονται στα αθλητικά θεάματα 
που έχουν γίνει πολύ δημοφιλή μεταξύ 
των τουριστών που ενδιαφέρονται για 
τον αθλητισμό (Hudson 2002) και που 
επίσης θεωρούνται σπουδαίες δρα-
στηριότητες (με υψηλή αξία, απόδοση 
στο εισόδημα και την απασχόληση) από 
την πλευρά της προσφοράς. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι τα γεγονότα έχουν γίνει 
παράγοντες επιτυχίας-κλειδιά για την 
ανάπτυξη και το μάρκετινγκ του τουρι-
σμού (Getz 1997; Peters, Weiermair 
2001). Ένας λόγος είναι το γεγονός ότι 
τα μέγα-γεγονότα απαιτούν ειδική υπο-
δομή και μεγάλες παραπλήσιες αγορές. 
Για αυτό το λόγο, τα περισσότερα γεγο-
νότα στις μέρες μας πραγματοποιούνται 
σε μεγαλύτερες πόλεις και/ή μεγάλους 
τουριστικούς προορισμούς (π.χ. Σύδνεϋ, 
Αθήνα και Ατλάντα). 

Το Σχήμα 2 δίνει μια γενική εικόνα 
των τύπων των γεγονότων, τα ορίζει και 
παρέχει συσχετίσεις μεταξύ μερικών 
τύπων γεγονότων. Τα γεγονότα παίζουν 
σημαντικό ρόλο στο μάρκετινγκ του 
αστικού τουρισμού, καθώς οι πιο σημα-
ντικές πόλεις στις μέρες μας φιλοξενούν 
εθνικά ή διεθνή γεγονότα. Ο στρατη-
γικός στόχος είναι η προσέλκυση τουρι-
στών με την ενδυνάμωση και τη διεθνή 
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τοποθέτηση της εικόνας (image) της 
φιλοξενούσας πόλης (Hall 1997). 

Γενικά, όλοι οι τύποι γεγονότων 
αποτελούν παροδικά συμβάντα, που 
μπορεί, είτε να είναι σχεδιασμένα, είτε 
μη σχεδιασμένα. Έχουν προσδιορισμένη 
χρονική διάρκεια. Η αντίληψη και η 
προσδοκία της λήξης ενός γεγονότος 
παρέχουν ένα σημαντικό μέρος της 
ελκυστικότητας του γεγονότος, καθώς 
όταν ένα γεγονός τελειώσει είναι πλέόν 
αδύνατο να το βιώσει κανείς ξανά.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρόλο που πολλά γεγονότα είναι 
περιοδικά, κάθε γεγονός δημιουργεί ένα 
μοναδικό περιβάλλον της διάρκειας, του 
σκηνικού, της διαχείρισης και των 
ανθρώπων που εμπλέκει (Getz 1997, 
p.4). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 
μπορούμε να διακρίνουμε διάφορους 
τύπους γεγονότων, όπως ιδιαίτερα γεγο-
νότα (special events), γεγονότα ποιό-
τητας (hallmark events) και μέγα-γεγο-
νότα (mega events), φεστιβάλ, γιορτές, 
εκθέσεις, παραστάσεις, συναντήσεις και 
άλλα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά 
γεγονότα ή αθλητικά και καλλιτεχνικά 
γεγονότα (Law 1994; Getz 1997, p.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTS

Ordinary
unplanned

Special
planned

MinorMajor
Attracting large audiences,
high status and prestige,
wide media attention, 
possible tradition, 
incorporating other ancillary 
events,
expensive to stage, possible 
legacies

Hallmark
Infreguent, 
international profile 
permanent location

Mega
Transient, international 
profile, changing 
location

 

Σχήμα 2. Ένας ορισμός των γεγονότων (Masterman 2004, p.16) 
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Συνολική οικονομική επίδραση των 
αθλητικών γεγονότων: Ελέγχοντας τις 
δημόσιες δαπάνες και τα οφέλη  

 
Γενικά, ο τουρισμός μπορεί να θεω-

ρηθεί ως ένα από τα τέσσερα σημα-
ντικότερα και συνεχώς αναπτυσσόμενα 
παρακλάδια της οικονομικής δρα-
στηριότητας και για αυτό υπάρχει 
ενδιαφέρον από την πλευρά των πολι-
τικών, σε όλο τον κόσμο, για οποιαδή-
ποτε τουριστικη δραστηριότητα που 
οδηγεί σε θετικές αυξήσεις στην αξία του 
τουριστικού προϊόντος. Το Σχήμα 3 
απεικονίζει την πιθανή επίδραση του 
αθλητισμού και των αθλητικών γεγο-
νότων. 

Ο αθλητισμός, είτε ο ενεργητικός, 
είτε ο παθητικός, έχει γίνει ένα σημα-
ντικό στοιχείο στην οικονομική αύξηση  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ή επιδυκνύει και στις δύό περιπτώσεις 
θετικές εξωτερικότητες (externalities). Η 
πραγματοποίηση γεγονότων και η 
προετοιμασία των αθλητικών υποδομών 
δίνου ώθηση στην τοπική οικονομία. 

Η βιβλιογραφία των κοινωνικών 
επιστημών και του μάνατζμεντ πα-
ρέχουν ποικιλία πλαισίων για τη 
διαδικασία σχεδιασμού των γεγονότων 
(Catherwood, Kirk 1992; Getz 1997, p.75; 
Freyer 1998; Bremshey, Domning 2001; 
Erber 2002) προτείνοντας τη διατύπωση 
στόχων ή τη διαμόρφωση ενός οράματος 
για ένα σχεδιασμένο γεγονός. Επομέ-
νως, ένα γεγονός και η ανάπτυξη  του 
επηρεάζονται, σε μεγάλο βαθμό, από το 
κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον που 
αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες των 
διαφόρων ομάδων συμφερόντων 
(stakeholders). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3. Επίδραση του αθλητισμού και των αθλητικών γεγονότων (Stettler 
2000; Bieger, Mόller et al. 2003) 

Sport and sport events
net benefit for the 

economic
merit effects

productivity
growth

marketing
image effects

prevention coast (health)

product and service sector

recognition local and national 
tourism industry

identification
international  contacts
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Τη θεωρητική θεμελίωση της 
δημιουργίας αξίας στον τουρισμό, των 
αθλητικών γεγονότων και άλλων 
σχετιζόμενων γεγονότων, όπως μουσική, 
χορός ή πολιτιστικά γεγονότα, την 
έχουν δώσει οι Pine et al. (1999) και 
άλλοι (Opaschowski 2000; Peters, 
Weiermair 2000; Grφtsch 2001; Krφber- 
Riel, Weinberg 2003; Johnsen, Bieger et 
al. 2004; Mόller, Brunner- Sperdin 2004) 
όλοι εκ των οποίων έχουν επιδείξει 
“ζωντανές, διασκεδαστικές ή θελκτικές” 
τουριστικές δραστηριότητες για να 
αποφέρουν υψηλότερες αξίες για τους 
πελάτες. 

Τα μέγα αθλητικά γεγονότα χαρα-
κτηρίζονται, τα τελευταία χρόνια, από 
αυξανόμενη οικονομική και κοινωνική 
σπουδαιότητα σε όλο τον κόσμο. Χαρα-
κτηριστικά της παρούσης κατάστασης 
είναι οι ανεβασμένες προσδοκίες των 
θεατών για την ποιότητα των αθλητικών 
επιδόσεων και για την αξία της εμπει-
ρίας των γεγονότων, η σημαντική 
οργανωτική επίδραση, ένα υψηλό 
επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών επ-
ενδύσεων, καθώς και ο έντονος αντα-
γωνισμός μεταξύ των γεωγραφικών 
προορισμών των γεγονότων. 

Οι περισσότερες κοινότητες και 
περιοχές προσδοκούν θετικές περι-
φερειακές επιδράσεις από την πραγμα-
τοποίηση των μέγα-γεγονότων. Την ίδια 
στιγμή, οι περισσότερες πόλεις και 
περιοχές, στις μέρες μας, αντα-
γωνίζονται διεθνώς για την προσέλκυση 
εταιριών και ερευνητικών ινστιτούτων, 
εύπορων καταναλωτών και τουριστών. 
Για την ενδυνάμωση του περιφερειακού 
ανταγωνισμού, ‘μαλακοί’ παράγοντες, 
όπως η περιφερειακή διαθεσιμότητα 
αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, 
γίνονται ολοένα και πιο σημαντικοί. 
Επομένως, είναι συχνά αυτός ο 
συντελεστικός χαρακτήρας των μέγα–
γεγονότων, που επιδιώκουν να επι-
τύχουν πολλαπλούς στόχους στο πλαί-
σιο περιφερειακών πολιτικών, που 
φαίνεται μπροστά-μπροστά. 

 

Διαφορετικά γεγονότα έχουν μακρο-
πρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και/ή άμεσες 
οικονομικές επιδράσεις. Οι μακροπρό-
θεσμες επιδράσεις μπορούν να ειδωθούν 
ως τα κληροδοτήματα των γεγονότων. Η 
επίδραση που λαμβάνει χώρα μετά το 
γεγονός (το ίδιο το γεγονός έχει ήδη 
λήξει) χαρακτηρίζεται συνήθως ως μεσο-
πρόθεσμη επίδραση. Οι βραχυπρόθεσ-
μες επιδράσεις λαμβάνουν χώρα κατά 
τη διάρκεια του γεγονότος ή πιθανώς λί-
γο μετά το γεγονός. Δεν υπάρχει προκα-
θορισμένη χρονική γραμμή για τον προ-
σδιορισμό της μετάβασης από το βραχυ-
πρόθεσμο στο μεσο-πρόθεσμο και από 
το μεσο-πρόθεσμο στο μακροπρόθεσμο.  

Η πραγματοποίηση αθλητικών γεγο-
νότων μπορεί να έχει ποικίλες συνέπειες, 
π.χ. η ανάπλαση του εδάφους μπορεί να 
επιτευχθεί εάν τα προγράμματα ανά-
πλασης (αναζωογόνηση των περιοχών 
στο κέντρο των πόλεων, πάρκα, κ.λπ.) 
συνδυαστούν με την παροχή νέων 
υποδομών και υπηρεσιών. Μπορούν να 
αναπτυχθούν περιοχές που δεν θα 
χρησιμοποιούνταν χωρίς την τέλεση του 
γεγονότος. 

Οι υποδομές και οι υπηρεσίες που 
κατασκευάστηκαν για το γεγονός πρέπει 
να θεωρηθούν ως μακροπρόθεσμα κλη-
ροδοτήματα. Επομένως, ο προγραμ-
ματισμός της χρήσης τους μετά τη λήξη 
του γεγονότος και ο σχεδιασμός τους 
(προσαρμοστικότητα για χρήση μετά τη 
λήξη του γεγονότος και αλλαγές σε π.χ. 
πρότυπα ασφαλείας και υγιεινής) παί-
ζουν σημαντικό ρόλο και πρέπει να 
ληφθούν υπόψη νωρίς στη διαδικασία 
προγραμματισμού του γεγονότος. 

Τα γεγονότα ακολουθούντα συχνά 
από νέες δραστηριότητες που εγκαινιά-
ζονται από τις νέες υποδομές. Ακόμα 
περισσότερο, τα γεγονότα μπορούν να 
βελτιώσουν την πολιτιστική ταυτότητα 
της φιλοξενούσας πόλης και να δη-
μιουργήσουν νέα εμπλοκή της κοινό-
τητας και ενσωμάτωση. Τα γεγονότα 
έχουν, επίσης, πολιτικές συνέπειες, που 
μπορεί να είναι ευεργετικές σε μάκρο- ή 
μίκρο- επίπεδο.  
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Μέθοδοι Εφαρμογή Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Καταλληλότητα 
Μέθοδοι 
επιπρόσθετης 
αξίας 

- μέτρηση 
επιπρόσθετης αξίας 
των επιχειρήσεων, 
των γεγονότων, των 
πόλεων, των 
περιοχών ή των 
προορισμών 

 

- μετρησιμότητα 
- διαθεσιμότητα 
στοιχείων 

- σχετικά ξεκάθαρα και 
συγκρίσιμα 
αποτελέσματα 

 

- μόνο με ποσοτικά στοιχεία 
(προσκόλληση στους 
αριθμούς) 

- συχνά δύσκολο να 
εφαρμοστεί σε μικρότερες 
περιοχές 

- περιορίζεται σε 
οικονομικές επιδράσεις 
μόνο 

- κατάλληλη για 
χρηματικές και μακρο-
οικονομικές επιδράσεις 

- ευρεία εφαρμογή 
(δυνατότητα για 
προσδιορισμό σημείου 
αναφοράς μετρήσεων) 

- ξεκάθαρη μέθοδος 

Ανάλυση 
Εισόδου-
Εξόδου 

- μέτρηση της άμεσης 
και έμμεσης 
επιπρόσθετης αξίας  

- μακρο-οικονομικά 
προβλήματα και 
ερωτήματα 

 

- μετρησιμότητα 
- διαθεσιμότητα 
στοιχείων 

- σχετικά ξεκάθαρα και 
συγκρίσιμα 
αποτελέσματα 

- μόνο με ποσοτικά στοιχεία  
- συχνά δύσκολο να 
εφαρμοστεί σε μικρότερες 
περιοχές 

- περιορίζεται σε 
οικονομικές επιδράσεις 
μόνο 

- περιορισμένη εφαρμογή 

- κατάλληλη για 
χρηματικές και μακρο-
οικονομικές επιδράσεις  

- μπορεί να απεικονισθεί 
με μορφή πίνακα 

Ανάλυση 
Κόστους-
Οφέλους 

- ευρεία μέθοδος (που 
καλύπτει τα πάντα) 
για την αξιολόγηση 
του κόστους και του 
οφέλους 
προγραμμάτων με 
διαφορετικές ομάδες-
στόχους 

- τίθενται μακρο-
οικονομικά 
ερωτήματα 

- ευρεία μέθοδος, που 
καλύπτει τα πάντα  

- εύκολη στη χρήση 

- Τα κριτήρια αξιολόγησης 
είναι οι οικονομικές 
αποδόσεις (δεν τίθενται 
ποιοτικά ερωτήματα) 

- Περιορισμένη 
συγκρισιμότητα μεταξύ 
των προγραμμάτων 

- Mέτρηση του σχετικού 
κόστους και οφέλους 

- Μέθοδος βασισμένη σε 
μια πολύ προσεκτική 
αξιολόγηση των 
επιδράσεων που 
αποτυγχάνει εξαιτίας  
των υποθέσεων και των 
περιορισμών της  

Η μέθοδος του 
συμβάντος 

- έλεγχος της επίδοσης 
που προσανατολίζεται 
στην κατανομή των 
δημόσιων μετρήσεων  

- χωρική επίδραση  της 
υποδομής  

 

- εύκολη στο χειρισμό  
- ευέλικτη 
- ποικίλοι χρονικοί 
ορίζοντες  

- διαφανή 
αποτελέσματα 

- μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο 
εκ των υστέρων, όσο 
και εκ των προτέρων  

- κατάλληλη για 
μελέτες περίπτωσης 

- στερείται θεωρητικής 
βάσης (αντιπροσωπεύει 
μόνο συστηματική 
αντιπροσώπευση) 

- δύσκολος προσδιορισμός 
των πλεονεκτημάτων και 
μειονεκτημάτων 
(διάκριση) για τα ιδιωτικά 
μέρη μέσω κυβερνητικών 
δραστηριοτήτων  

- αποτελέσματα που 
εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τις μεθόδους 
προσδιορισμού και τις 
υποθέσεις  

- δύσκολη η επιλογή του 
σημείου αναφοράς 

- κατάλληλη ως 
συμπλήρωμα άλλων 
μεθόδων 

- κατάλληλη για 
ερωτήματα σχετικά με 
με την εκχείλιση προς 
την περιφέρεια από τα 
μέγα- γεγονότα 

 

Οικονομική 
μαθηματική 
μέθοδος 

- χρησιμοποιείται για 
την αξιολόγηση των 
χρηματικών ροών 
και/ή επενδυτικών 
προγραμμάτων, 
ιδιαίτερα στις μελέτες 
επιτευξιμότητας 

- μικροοικονομικά 
προβλήματα και 
ερωτήματα 

- άμεση 
συγκρισιμότητα των 
χρηματικών ροών σε 
όλα τα προγράμματα 

- μόνο χρηματικές 
διαστάσεις 

- απαραίτητη για την 
αξιολόγηση των ροών 
ρευστού χρήματος 
(οικονομική επίδραση) 

Προσέγγιση 
δικτύου 
γνωριμιών 
(Helbling) 

- χρησιμοποιείται στην 
εκ των προτέρων 
αξιολόγηση των 
μακροπρόθεσμων 
επιδράσεων των 
χειμερινών 
αθλητικών μέγα-
γεγονότων 

- επίδειξη του εκ των 
προτέρων ελέγχου και 
σχεδιασμού  των 
μηχανισμών των 
γεγονότων 

- λεπτομερής 
κατάλογος των 
δεικτών (όχι μόνο 
οικονομικές 
επιδράσεις) 

- μια πολύ 
πραγματιστική 
προσέγγιση, 
προσανατολισμένη 
στην επίλυση 
προβλημάτων 

- κατάλληλη 
περιγραφή (των 
δικτύων) 

- επιδράσεις μόνο στο 
πλαίσιο της περιοχής 

- ένταση της πηγής των 
επιδράσεων, καθώς ο 
προσδιορισμός της 
αιτιότητας μέσα στο 
δίκτυο δεν είναι εύκολος 

- κατάλληλη η 
προσέγγιση  της 
συστηματοποίησης των 
επιδράσεων και η 
προσέγγιση δεικτών 

Σχήμα 4. Δείγμα ερευνητικών μεθόδων για τον υπολογισμό των επιδράσεων των 
μέγα-γεγονότων (Stettler 2000, p.8-9) 
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Στις μέρες μας, τα αθλη-τικά 

γεγονότα από μόνα τους δεν είναι 
επαρκή για την ικανοποίηση των 
προσδοκιών των πελατών. Επομένως, 
υπάρχει μια ποικιλία παραπλεύρων 
θεαμάτων και γεγονότων (εκθέσεις, 
συναυλίες, κ.λπ.) που, επίσης, επιδρούν 
στην πολιτιστική ανάπτυξη της 
φιλοξενούσας πόλης ή περιοχής. 

Κατά την πραγματοποίηση 
αθλητικών γεγονότων, το ενδιαφέρον 
για τον αθλητισμό ανάμεσα στον πληθυ-
σμό της φιλοξενούσας πόλης είναι 
πιθανό να αυξηθεί, ενώ οι αθλητικοί 
οργανισμοί και οι δημόσιοι αθλητικοί 
προμηθευτές είναι πιθανό να δουν 
παρόμοιες αυξήσεις στην περιουσία τους 
(οι επιδράσεις είναι συνήθως πιο ισχυρές 
εάν οι αθλητές από τις φιλοξενούσες 
πόλεις ή περιοχές κερδίσουν στα 
αθλητικά γεγονότα). Σε περίπτωση 
περιβαλλοντικής ρύπανσης και περι-
ορισμένων υλών, η πραγματοποίηση 
ενός αθλητικού γεγονότος μπορεί να 
έχει θετικές επιδράσεις στην περιβαλ-
λοντική ανάπτυξη με το να είναι οδηγεί 
στη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών 
υλικών για την οικοδόμηση και τη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης απο-
βλήτων. 

Βασικά, τα αθλητικά γεγονότα ορ-
γανώνονται για λόγους οικονομικής 
ανάπτυξης γενικά και τουριστικής ανά-
πτυξης ειδικότερα. Η οικονομική επί-
δραση είναι ουσιαστική όταν δικαιο-
λογεί τις επενδύσεις (Ritichie, Yangzhou 
1987; Masterman 2004). Η επίπτωση των 
αθλητικών γεγονότων μπορεί να 
μετρηθεί χρησιμοποιώντας διαφορετικές 
προσεγγίσεις. Συνήθως, οι μέθοδοι 
μέτρησης κυμαίνονται από μελέτες 
προστιθέμενης αξίας,   μέχρι αναλύσεις 
εισόδου/εξόδου, αναλύσεις δημόσιου 
κόστους-οφέλους και αναλύσεις στο 
πλαίσιο των οικονομικών μαθηματικών, 
για να αναφέρουμε τις πιο σημαντικές. 
Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 
μέθοδοι είναι οι αναλύσεις επιπρόσθετης 

αξίας (Steiner, Thφni 1995; Neuhaus 
1997; Jeanrenaud, Stritt et al. 1998).  

 
Στο Σχήμα 4 δίνεται μια γενική 

εικόνα των μεθόδων, εφαρμογών και 
πλεονεκτημάτων, καθώς επίσης και των 
μειονεκτημάτων και της καταλληλό-
τητας των διαφορετικών προσεγγίσεων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αξιολόγηση των αθλητικών γε-
γονότων. 
 
Αειφόρος ανταγωνισμός των αθλητι-
κών γεγονότων: Η περίπτωση των 
τουριστικών προορισμών των Άλπεων  

 
Ο αειφόρος τουρισμός των Άλπεων 

βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: 
 

1. Η μακροπρόθεσμη υγεία του 
τουρισμού στο βουνό μπορεί να δια-
τηρηθεί μόνο μέσω της προσεκτικής 
διαχείρισης όλων των συστατικών 
στοιχείων του οικοσυστήματος που 
είναι σημαντικά για την αναπαραγωγή 
των ανανεώσιμων πόρων. 
 
2. Η αφοσίωση και ικανότητα της 
κοινωνίας σε ό,τι αφορά την προστασία 
των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων 
πόρων ενδυναμώνεται όταν οι 
οικονομία είναι, επίσης, ισχυρή. 
3. Τόσο η οικονομική ευημερία και η 
περιβαλλονική ευζωία συνεισφέρουν 
στην ποιότητα ζωής των κοινοτήτων και 
της κοινωνίας στο σύνολό της (Manning, 
Dougherty 1995). 
Αυτές οι κοινωνικές, οικονομικές και 
περιβαλλοντικές αρχές εξαρτώνται η μια 
από την άλλη για την συνολική επίτευξη 
του αειφόρου τουρισμού. 

Η σύνδεση μεταξύ αθλητισμού (γε-
γονότων) και τουρισμού αποτελεί σημα-
ντικό πεδίο έρευνας. Ωστόσο, υπάρχει 
έλλειψη καλής εμπειρικής έρευνας. 
Δεδομένης της σχέσης μεταξύ αθλητι-
σμού και τουρισμού, παρατηρούνται 
δύο επιδράσεις που μπορούν να 
προσδιοριστούν ως οφέλη για τους 
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συμμετέχοντες στα αθλήματα, οφέλη για 
τον τουρίστα, αμοιβαία οφέλη για τους 
συμμετέχοντες στα αθλήματα και τους 
τουρίστες, οικονομική και κοινοτική 
ανάπτυξη, καθώς, επίσης, αρνητικές 
πτυχές της σχέσης αθλητισμού-τουρι-
σμού (Weed, Bull 2004). Μόνο ο αει-
φόρος τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί 
ανταγωνιστικά αειφόρος (Fuchs, Peters 
et al. 2002). 

Το Σχήμα 5 απεικονίζει τους 
παράγοντες ανταγωνισμού για προ-
ορισμούς που βασίζονται στον τουρισμό 
που κινητοποιείται από αθλητικά 
γεγονότα στις Άλπεις. Γίνεται προσπά-
θεια να δείξουμε ότι οι συνθήκες 
ανταγωνισμού της αγοράς γεγονότων 
έχουν αλλάξει. Υπάρχουν νέες προ-
κλήσεις, λόγω των μεταβαλλόμενων 
συνθηκών παραγωγής και των διαφορε-
τικών προτιμήσεων των πελατών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Weiermair (2001) αναφέρει ότι 
ένας ανταγωνιστικός και αναπτυσ-
σόμένος προορισμός εξαρτάται από 4 
αλληλοσυσχετιζόμενους παράγοντες.   

Όπως και στην περίπτωση του 
προορισμού, αυτοί οι παράγοντες είναι 
σημαντικοί και για το σχεδιασμό των 
γεγονότων. Τα γεγονότα δεν μπορούν 
πλέον να θεωρούνται μεμονομένες δρα-
στηριότητες. Αποτελούν στρατηγικά 
στοιχεία αστικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση 
του Porter χρησιμοποιείται ως αναλυ-
τικό πλαίσιο για να δείξει τα βασικά 
συστατικά στοιχεία ανταγωνισμού στην 
αγορά γεγονότων της περιοχής των 
Άλπεων (Porter 1990). Στο μέλλον, μόνο 
τα γεγονότα που ανταποκρίνονται 
γρήγορα στις μεταβαλλόμενες κατα-
στάσεις και τα διαφορετικά πλαίσια θα 
επιβιώσουν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 5. Παράγοντες ανταγωνισμού   (Porter 1990, adapted in Weiermair 2001)  
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   Συνθήκες παραγόντων:  
 

Προκειμένου να δημιουργήσουμε 
και να εφαρμόσουμε επιτυχή γεγονότα, 
απαιτείται ένας αριθμός παραγόντων. 
Καταρχήν, είναι σημαντικό οι επενδύ-
σεις να χρηματοδοτούνται επαρκώς. 
Συχνά, μέγα-γεγονότα ή γεγονότα ποιό-
τητας (hallmark events) όπως οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες οδηγούν σε οικο-
νομικές δυσκολίες, όπως πολύ μεγάλα 
χρέη για τους προορισμούς των γεγο-
νότων. Η πόλη, ο προορισμός ή η 
περιοχή του γεγονότος θα πρέπει να 
είναι ανταγωνιστικά, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται αποδοτικός σχεδιασμός 
και εφαρμογή. Ιδιαίτερης σημασίας 
είναι η ικανότητα και ο επαγ-
γελματισμός των διαφόρων ομάδων 
συμφερόντων. Η εκπαίδευση του προ-
σωπικού πριν από το γεγονός αποτελεί 
απαίτηση, λόγω της προοπτικής συ-
ντονισμού και ομαδικής εργασίας κατά 
τη διαχείριση του γεγονότος. Εκτός από 
το μεγάλο αριθμό των εθελοντών που 
απαιτούνται για τα μέγα-γεγονότα, 
χρειάζεται, επίσης, να εξασφαλιστεί η 
αποδοχή του γεγονότος από τους κα-
τοίκους της περιοχής. Όσο πιο καινο-
τόμοι είναι οι τοπικοί επιχειρηματίες, 
τόσο πιο εύκολο θα είναι να εφαρμο-
στούν γεγονότα με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών και νέων μεθόδων μάνατζ-
μεντ και μάρκετινγκ (κατασκευή νέων 
σταδίων, ταχύτερη πληροφόρηση).  

 
   Σύνθεση και συμπεριφορά της ζήτησης: 
 

Όπως αναφέραμε στο πρώτο μέρος 
του άρθρου, υπήρξαν μεγάλες αλλαγές 
στη συμπεριφορά των πελατών (τουρι-
στών) τα τελευταία χρόνια. Η αυξα-
νόμενη ευελιξία των διαφόρων τομέων 
ζωής και ο σχετικά περιορισμένος ελεύ-
θερος χρόνος συνεπάγονται ότι ο 
πελάτης θέλει να βιώσει περισσότερα σε 
μικρότερες χρονικές περιόδους. Οι επι-
σκέπτες θέλουν να έχουν εύκολη 
πρόσβαση στα γεγονότα (π.χ. ταξίδια 

μικρής διάρκειας) καθώς και να μπο-
ρούν να απολαμβάνουν όσο γίνεται 
περισσότερες παράλληλες εκδηλώ-
σεις/θεάματα/γεγονότα τα οποία θα 
πρέπει να προσφέρονται σε αποδεκτές 
τιμές. 

 
Στρατηγική, δομή και ανταγωνισμός: 
 

Αντί για την απλή κατάληψη των 
ελεύθερων πεδίων (free niches) της 
αγοράς του ελεύθερου χρόνου, τα α-
θλητικά γεγονότα απαιτούν προσεκτικό 
στρατηγικό σχεδιασμό και τοποθέτηση, 
καθιστώντας απαραίτητο έναν αριθμό 
σημαντικών επιχειρηματικών κριτηρίων 
και κριτηρίων μάνατζμεντ: 

 
1 Δημιουργία μοναδικότητας στο 

σχεδιασμό και την εκτέλεση του 
γεγονότος (το λεγόμενο εφφέ του 
«ουαου!») 

2 Δημιουργία συνέχειας στα 
γεγονότα, όσον αφορά στο χρόνο 
εφαρμογής τους και στην 
ποιότητα τους. 

3 Προώθηση των γεγονότων μέσω 
καινοτόμου και αυθεντικού 
μάρκετινγκ 

4 Δημιουργία συνεργιών 
χρησιμοποιώντας περιφερειακά, 
εθνικά και διεθνή δικτυα επαφών. 

 
   Υποστηρικτικοί και/ή σχετιζόμενοι 
κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: 

 
Εξίσου απαραίτητα για την επιτυχή 

επέκταση των γεγονότων είναι οι 
διακανονισμοί συνεργασίας με γειτο-
νικούς κλάδους οικονομικής δραστηριό-
τητας. Μεγάλης σπουδαιότητας είναι τα 
ΜΜΕ, ο μεταπρατικός κλάδος, οι 
μεταφορές, ο αρχιτεκτονικός σχεδια-
σμός, ο κλάδος της φιλοξενίας και η 
γαστρονομία. Όσο πιο καλά σχεδια-
σμένες και επεξεργασμένες είναι αυτές 
οι συμμαχίες, τόσο πιο ισχυρές θα είναι 
οι θετικές και πολλαπλασιαστικές επι-
δράσεις του γεγονότος. 
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Βασικά, τα επιτυχή και αειφόρα 
ανταγωνιστικά γεγονότα απαιτούν 4 
συστατικά στοιχεία: 
 
   Φαντασία:  
 
Καταρχήν, οποιοδήποτε επιτυχές γεγο-
νός χρειάζεται την προώθηση 
ψευδαισθήσεων (φαντασιώσεων/πλαν-
αισθησιών). Το σκηνικό του γεγονότος 
θα πρέπει να εντυπωσιάζει περισσότερο 
από ό,τι ο πραγματικός κόσμος. Η 
δημιουργία πλαναισθησιών δεν είναι 
εφικτή χωρίς δραματουργία, σενάρια 
και σκηνοθεσία δραστηριοτήτων.  
 
   Ελκυστικότητα: 
 
Συγκεκριμένα, αξέχαστα θεάματα καθι-
στούν το γεγονός μοναδικό. Η αντί-
ληψη του μοναδικού και του «εκτός των 
συνηθισμένων» θα πρέπει να κυριαρχεί,. 
Αυτή η αντίληψη διαμορφώνεται, εν 
μερει, από μη αναμενόμενες και εντυπω-
σιακές (για τους θεατές) δραστηριότητες 
και σκηνές. 
 
   Τελειότητα: 
  
Τα καλοστημένα γεγονότα απαιτούν 
προσοχή στις λεπτομέρειες. Όλα πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο επεξεργα-
σίας, όσον αφορά σε πιθανές καταστά-
σεις και αποτελέσματα, καθώς και να 
σχεδιάζονται ανάλογα. Εδώ υπερισχύει 
η αρχή του μηδενικού λάθους (0 error 
principle). 
 
   Ταυτότητα: 
  
Το ουσιαστικό αίσθημα του «εμείς» 
γεννιέται μόνο με την αληθινή ενσωμά-
τωση των συμμετεχόντων (θεατών και 
οργανωτών του γεγονότος (παραγω-
γών)). Οι ψευδαισθήσεις, η ελκυστικό-
τητα, η τελειότητα και η ταυτότητα 
αποτελούν τους 4 παράγοντες που 
προσδιορίζουν την επιτυχία ή την 
αποτυχία ενός γεγονότος.  

Συμπεράσματα 
 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι 
ότι στον τομέα του αθλητικού τουρι-
σμού, πολλά ερωτήματα δεν έχουν 
ακόμα απαντηθεί και δεν έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, που 
δημιουργεί ένα ευρύ πεδίο για μελ-
λοντική ερευνητική δραστηριότητα. Οι 
αθλητικές επιστήμες δεν εστιάζουν την 
προσοχή τους στους λόγους για τους 
οποίους οι άνθρωποι κάνουν αθλητικά 
ταξίδια. Αλλά ακριβώς εδώ προβάλλουν 
ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με 
π.χ. τις τάσεις και τα ερεθίσματα των 
αθλητικών γεγονότων που σχετίζονται 
με τον τουρισμό και τους παράγοντες 
ώθησης και έλξης, καθώς και τα κίνητρα 
που κάνουν τους επισκέπτες να πάνε σε 
τέτοια γεγονότα. 

Κατά το παρελθόν, οι περισσότερες 
έρευνες και/ή αναφορές σχετικά με τον 
αθλητικό τουρισμό εστιάστηκαν σε 
συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριό-
τητες, όπως το σκι, η ιστιοπλοϊα, η 
αναρρίχηση, κ.λπ. που λαμβάνουν 
χώρα σε φυσικά περιβάλλοντα (π.χ. 
λίμνες, βουνά, κ.λπ.) με συγκεκριμένες 
γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες 
(ύψος από το επίπεδο της θάλασσας, 
άνεμος, κ.λπ.) (Freyer, Groί 2002; Weed, 
Bull 2004). Οι περισσότερες από αυτές 
τις έρευνες διεξάγονται στη βάση 
ερωτημάτων σχετικών με την αθλητική 
δραστηριότητα που περιλαμβάνονται σε 
ερωτηματολόγια που σχετίζονται με τον 
τουρισμό.  

Το άρθρο αυτό προσπάθησε να 
δείξει ότι, ενώ ο τουρίστας που παρα-
κινείται αποκλειστικά και μόνο από τον 
αθλητισμό αντιπροσωπεύει ένα πολύ 
μικρό κομμάτι της αγοράς, οι τουρίστες 
που ενδιαφέρονται απλώς για κάποια 
αθλήματα κατά τη διάρκεια των 
διακοπών τους ή εκείνοι που έχουν 
ενδιαφέρον για τα αθλητικά γεγονότα 
αποτελούν ένα πολύ μεγαλύτερο 
ποσοστό του συνόλου των αθλητικών 
τουριστών, συμβάλλοντας πολύ στην 
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τοπική οικονομία (Mastermann 2004; 
Getz 1997). Σε αυτό το πλαίσιο, 
προβάλλουν πολλά ερωτήματα, όπως, 
για παράδειγμα, ερωτήματα στο 
πλαίσιο της έννοιας του κύκλου ζωής 
των γεγονότων και του ζητήματος της 
αειφορίας. Όπως σε άλλα σχετιζόμενα 
επιστημονικά πεδία, υποεκτιμάται το 
πρόβλημα της αυθεντικότητας, ακόμα 
και στο πλαίσιο του αθλητισμού και των 
αθλητικών γεγονότων. Ένα παράδειγμα 
αποτελούν τα στάδια ποδοσφαίρου, 
όπου παλιές εγκαταστάσεις επανα-
σχεδιάζονται ή νέες εγκαταστάσεις 
οικοδομούνται για να δημιουργήσουν 
μια μοναδική ατμόσφαιρα και ένα 
θεαματικό γεγονός. Στην καρδιά της 
διαμάχης σχετικά με το μέγεθος και την 
επίδραση του τουρισμού που συνδέεται 
με τα αθλητικά γεγονότα βρίσκεται η 
ανταγωνιστικότητα του σε σχέση με 
άλλα γεγονότα και/ή άλλους τύπους 
τουριστικής δραστηριότητας.  

Προτείνεται να γίνει ανάλυση της 
ανταγωνιστικότητας των αθλητικών 
γεγονότων χρησιμοποιώντας το Μοντέ-
λο-Διαμάντι του Porter (Weiermair 
2001; Porter 1990). Η προσέγγιση αυτή 
δεν θεμελιώνεται μόνο θεωρητικά κατά 
τον ορισμό της ανταγωνιστικότητας των 
αθλητικών γεγονότων (καθώς όλες οι 
μεταβλητές που επηρεάζουν τη βραχυ-
πρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη (αειφόρο) 
ανταγωνιστικότητα συμπεριλαμβάνο-
νται στο μοντέλο) αλλά προσφέρει, 
επίσης, την καλύτερη ευκαιρία για την 
πλήρη σύλληψη της οικονομικής επί-
δρασης των αθλητικών γεγονότων, μέσω 
μιας ομάδας μεταβλητών που σχετί-
ζονται με “σχετιζόμενες βιομηχανίες”. 
Λαμβάνοντας πλήρως υπόψη μας όλες 
τις μεταβλητές στο Μοντέλο-Διαμάντι 
δεν θα είμαστε μόνο ικανοί να 
απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα που 
σχετίζονται με την αποδοτικότητα και 
την αποτελεσματικότητα των αθλητικών 
γεγονότων, αλλά θα είμαστε και σε θέση 
να συγκρίνουμε και να προβλέψουμε 
την αποδοτικότητα, την αποτελεσματι-

κότητα ή την ανταγωνιστικότητα των 
αθλητικών γεγονότων μέσω “δοκιμών 
επίδοσης”. Το σχετικό θέμα μάνατζμεντ 
μπορεί να αναπτυχθεί και να υιοθετηθεί, 
όπως, για παράδειγμα, η θέση σημείων 
αναφοράς για τη μέτρηση της επίδοσης 
στην περίπτωση αθλητικών γεγονότων 
και τη μέτρηση της ικανοποίησης των 
επισκεπτών, από την πλευρά της 
ζήτησης, καθώς και για τη μέτρηση της 
επιτυχίας των συνεργασιών μεταξύ ιδιω-
τικού και δημόσιου τομέα, από την 
πλευρά της προσφοράς. Επιπλεόν, ζητή-
ματα σχετικά με τη διαχείριση της 
ποιότητας μπορούν να αποτελέσουν 
σημεία ενδιαφέροντος για τους ερ-
ευνητές. Αυτά τα ζητήματα μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών 
ερευνών.   
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Βραζιλία είναι μία χώ-
ρα με μακρά παράδοση 
στις οικονομικές και 
κοινωνικές ανισότητες, 
αυταρχικές και γραφει-

οκρατικές εξουσίες και γρήγορη αστική 
ανάπτυξη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η 
δημιουργία και η εφαρμογή δημόσιων 
πολιτικών αποτελεί ένα σύνθετο πρό-
βλημα για τους χωροτάκτες και τους 
γραφειοκράτες. Για την αποφυγή τέ-
τοιων δυσκολιών, έχουν προταθεί και-
νοτόμα μοντέλα δημόσιας διοίκησης. 

Το 1989, η δημοτική αρχή του 
Πόρτο Αλέγκρε πρότεινε την εφαρμογή 
ενός διοικητικού μοντέλου όπου οι 
αποφάσεις για την πόλη θα στηρίζονταν 
στην συμμετοχή του κόσμου. Η δη-
μοτική αρχή καθιέρωσε μια ριζο-
σπαστική δημοκρατική διαδικασία και 
την ανατροπή των προτεραιοτήτων, 
κατευθύνοντας τις δράσεις στους μη 
προνομιούχους. Αυτές οι πρωτοβουλίες 
αποσκοπούσαν στη διάσπαση της 
κεντρικής εξουσίας που είναι βαθιά 
ριζωμένη στην πολιτική παράδοση της 
Βραζιλίας, καθιερώνοντας μια νέα 
σχέση μεταξύ του κράτους και της 
κοινωνίας των πολιτών. 

Ο αθλητισμός και ο ελεύθερος 
χρόνος θεωρήθηκαν σημαντικά στοιχεία 
στη δημιουργία μιας δημοκρατικής 
κοινωνίας. Ενστερνίζοντας προτάσεις 
βασισμένες στην κοινοτική διάρθρωση, 
η δημοτική αρχή αποσκοπούσε στην 
ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής. Με  

 

 

αυτή την έννοια, ο σκοπός ήταν η 
δημοκρατική συμμετοχή:  

α) σε δημόσιους και αθλητικούς χώρους, 
για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 
και  

β) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 
σχέση με τον αθλητισμό και τον 
ελεύθερο χρόνο. 

Σκοπός της έρευνας είναι να 
διερευνήσει αν η πολιτική αυτή της 
δημοτικής αρχής του Πόρτο Αλέγκρε 
ήταν επιτυχής, όπως αναπτύχθηκε από 
το 1989 έως το 2000 από τις αρμόδιες 
δημοτικές αρχές για τον αθλητισμό και 
τις δραστηριότητες του ελεύθερου 
χρόνου. 

Η μελέτη περιλαμβάνει τρεις 
πολιτικές περιόδους: 1989-1992, 1993-
1996 και 1997-2000. 

 
Μεθοδολογία 
 

Η διερεύνηση είναι περιγραφική και 
περιλαμβάνει δύο στάδια: ανάλυση των 
εγγράφων (υποθέσεων) ως συνε-
ντεύξεων. Η ανάλυση των εγγράφων 
περιλαμβάνει επίσημες και ανεπίσημες 
γραπτές πηγές. Τα επίσημα έγγραφα 
ταξινομήθηκαν σε δύο κατηγορίες, σύμ-
φωνα με την πηγή τουςτους: εκτελεστική 
και νομοθετική εξουσία. Η πρώτη πηγή 
περιλαμβάνει εκθέσεις, επενδυτικά σχέ-
δια και νομοπαρασκευαστικά σχέδια 
από το Γραφείο του Δημάρχου και το 
Γραφείο   Σχεδιασμού   της  Στατιστικής  

Η 

  
ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
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του Δήμου. Υπήρχαν, επίσης, οδηγίες, 
σχέδια και εκθέσεις που αφορούσαν τη 
δημοτική πολιτική για τον αθλητισμό 
και τον ελεύθερο χρόνο και είχαν 
προετοιμαστεί από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του δήμου. Οι νομοθετικές πηγές 
περιλαμβάνουν νόμους, σχέδια νόμων 
και πρακτικά του δημοτικού συμ-
βουλίου που σχετίζονταν με τον 
αθλητισμό και την αναψυχή. 

Ανεπίσημες πηγές αποτελούν έγ-
γραφα από το κυβερνών πολιτικό 
κόμμα του δήμου. Ταξινομήθηκαν σε 
δύο κατηγορίες: γενικά έγγραφα που 
παρουσιάζουν τις πολιτικές κατευ-
θύνσεις και αρχές του κόμματος και 
ειδικά έγγραφα, που αφορούν τις 
προτάσεις του κόμματος για τον αθλη-
τισμό και τις δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου. 

Το δεύτερο μέρος της παρούσης 
μελέτης περιλαμβάνει 19 συνεντεύξεις 
πέντε ομάδων: 

Α)  Τέσσερα στελέχη του δήμου αρμό-
δια για την χάραξη πολιτικής σε σχέση 
με τον ελεύθερο χρόνο. 

Β) Τέσσερις δασκάλους φυσικής αγω-
γής που είχαν εργάτες στα προ-
γράμματα διαχείρισης των πάρκων και 
των αθλητικών δραστηριοτήτων του 
δήμου. 

Γ) Τέσσερις επικεφαλείς των κοι-
νοτήτων όπου εφαρμόστηκαν τα προ-
γράμματα. 

 Δ) Δύο στελέχη ερασιτεχνικών αθλη-
τικών ομοσπονδιών που ανέπτυξαν 
δραστηριότητες στα δημοτικά πάρκα, 
ένας εκ των οποίων ήταν αθλητικός 
εκπρόσωπος στο δημοτικό συμβούλιο. 

Ε) Πέντε χρήστες των δημοτικών 
προγραμμάτων. 

 Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν η 
διερεύνηση της δημιουργίας, εφαρμο-
γής και αξιολόγησης των δημοτικών 
πάρκων στις τρεις προαναφερθείσες 
πολιτικές περιόδους. Οι ερωτήσεις των 
συνεντεύξεων ήταν κοινές και για τις 

τρεις περιόδους. Αυτές αφορούσαν τον 
προσδιορισμό των γενικών πολιτικών 
κατευθύνσεων, τα μέρη της δημοτικής 
αρχής και της κοινωνίας των πολιτών 
που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία, 
τα αποτελέσματα σε σχέση με τους 
σχεδιαζόμενους στόχους και τους αν-
θρώπινους, υλικούς και χρηματο-
οικονομικούς πόρους που χρησιμο-
ποιήθηκαν. Η συνέντευξη περιλαμβάνει 
ειδικές ερωτήσεις για τις συναντήσεις 
των αρμοδίων δημοτικών οργάνων. 

Η ανάλυση των στοιχείων έγινε σε 
τρία διαδοχικά στάδια: προ-ανάλυση, 
αναλυτική περιγραφή και επαγωγική 
ερμηνεία. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει 
τη δημιουργία κατηγοριών, τη σύ-
γκριση τους και την ερμηνεία τους 
σύμφωνα με το θεωρητικό σκελετό που 
αναπτύχθηκε για την έρευνα. 

 
Αποτελέσματα 
 

Την πρώτη περίοδο (1989-1992), η 
πολιτική απόφαση της δημοτικής αρχής 
να κρατήσει ελεύθερα τα δημόσια 
πάρκα για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, 
παρά τις πιέσεις ιδιωτικών συμφε-
ρόντων, σήμαινε την ανατροπή των 
προτεραιοτήτων στην εξυπηρέτηση των 
πολιτών. 

Η δημιουργία του Προϋπολογισμού 
Συμμετοχής (ΠΣ) είναι διαχειριστικό 
εργαλείο που προωθούσε την άμεση 
συμμετοχή των πολιτών σε συζητήσεις 
και αποφάσεις για την κατανομή των 
πόρων του δήμου και καθιέρωνε ένα 
νέο τρόπο λειτουργίας του δήμου σε 
σχέση με την κοινωνία των πολιτών. 
Έως τότε, οι τοπικές κοινωνίες γίνονταν 
αποδέκτες προγραμμάτων χωρίς να 
ερωτηθούν. Με την καθιέρωση του ΠΣ, 
η κάθε περιοχή είχε τις δικές της 
απαιτήσεις για χώρο. Οι συναντήσεις 
στο πλαίσιο του ΠΣ ανέδειξαν την 
ανάγκη δημιουργίας νέων αθλητικών 
μονάδων. 

Σε επίπεδο υπηρεσιών δήμου, οι 
συναντήσεις με τα αρμόδια στελέχη 
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έγιναν για να συζητηθούν οι προ-
τεραιότητες και οι δράσεις σε όλη την 
πόλη. Αν και τα αποτελέσματα των 
συναντήσεων ήταν μέτρια για τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, το 
άνοιγμα προς τα στελέχη του δήμου 
αξιολογήθηκε θετικά. Με αυτό τον 
τρόπο αναδείχτηκε  μια συγκέντρωση 
των δραστηριοτήτων στο κέντρο της 
πόλης. 

Σε αυτήν την περίοδο, η αρμόδια 
υπηρεσία του δήμου για τον αθλητισμό 
υπαγόταν στην υπηρεσία εκπαίδευσης. 
Αυτό σήμαινε έλλειψη αυτονομίας που 
αποτελούσε εμπόδιο για την ανάπτυξη 
της αθλητικής πολιτικής του δήμου. Οι 
ανθρώπινοι, υλικοί και χρηματοοικο-
νομικοί πόροι διατίθονταν κατά 
προτεραιότητα στην εκπαίδευση. 

Η έρευνα έδειξε ότι το κοινό έβλεπε 
την πολιτική με καχυποψία και 
σκεπτικισμό και προσερχόταν στις 
συναντήσεις με τα στελέχη του δήμου 
μόνο ως μια τελευταία προσπάθεια για 
ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων. 
Μερικά στελέχη αντέδρασαν σε αυτό το 
συμμετοχικό μοντέλο, διότι τους άλλαξε 
τον τρόπο εργασίας τους. Λόγω της 
κοινωνικής υπηρεσίας, ιδιαίτερα προς 
τα φτωχότερα μέρη του πληθυσμού, το 
προσωπικό του δήμου άρχισε να 
δουλεύει Σαββατοκύριακα και αργίες. 
Το είδος της εργασίας περιλάμβανε 
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με το κοινό, 
απαιτώντας μια επαναθεώρηση του 
εργασιακού τους ρόλου, από 
εκπαιδευτές σε μάνατζερ. Τέλος, η 
έλλειψη μιας ξεκάθαρης όψης της 
λειτουργίας του συμμετοχικού υπο-
δείγματος αποτέλεσε εμπόδιο για την 
ανάπτυξη του. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι την πρώτη πολιτική περί-
οδο η δημοκρατικοποίηση δεν οδήγησε 
στα αναμενόμενα. 

Στη δεύτερη πολιτική περίοδο 
(1993-1996) έγινε κάποια πρόοδος. Οι 
πόροι αυξήθηκαν, επιτρέποντας την 
προσφορά νέων προγραμμάτων. Η 
πολιτική είχε ως στόχο την εφαρμογή 

του προγράμματος σε συνεργασία με 
τον πληθυσμό. Δημιουργήθηκαν τα 
προγράμματα «Παίζοντας στο Πόρτο 
Αλέγκρε» και «Σε κάθε τετράγωνο και 
ένα αθλητικό σχολείο», που απευθύ-
νονταν σε παιδιά και νέους από τις 
φτωχές συνοικίες της πόλης. Το ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο, με την αναδι-
οργάνωση της λίγκας, επανήλθε μέσω 
της παράδοσης του δημοτικού πρωτα-
θλήματος. 

Το δημοτικό γήπεδο ανα-
καινίστηκε και καθιερώθηκε μια 
πολιτική εκδηλώσεων που απευθύ-
νονταν σε ευρύ φάσμα πολιτών. Η 
κατασκευή ενός γυμναστηρίου και ενός 
κέντρου μπόουλινγκ διεύρυνε τους 
χώρους άθλησης και αναψυχής σε 
υποβαθμισμένες συνοικίες. 

Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις, 
υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή του 
κόσμου. Στις δημοτικές συναντήσεις, οι 
πολίτες μπορούσαν να συζητήσουν τις 
ανάγκες που είχαν για αθλητισμό και 
υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου. 

Η δημοτική αρχή έδειξε ενδια-
φέρον για τον αθλητισμό και την 
αναψυχή, δημιουργώντας ειδικό τμήμα 
μέσα στο δήμο. Αυτό έδωσε μεγαλύτερη 
αυτονομία στη λήψη αποφάσεων. 
Επίσης, δημιουργήθηκαν ειδικά τμή-
ματα για την καθιέρωση διευρυμένων 
συνεργασιών με τις αθλητικές ομο-
σπονδίες και την αγορά αθλητικού 
υλικού και εξοπλισμού. Μέσω αυτής της 
πρωτοβουλίας, η πόλη έγινε κέντρο 
επιστημονικών συναντήσεων της χώρας 
για συζήτηση πάνω σε θέματα 
αθλητισμού και αναψυχής. 

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή του 
κόσμου δεν είχε φθάσει στα επιθυμητά 
επίπεδα. Η συγκέντρωση των αρμοδιο-
τήτων που διαπιστώθηκε και στην 
προηγούμενη περίοδο συνέχιζε να 
αποτελεί εμπόδιο στη δημοκρατι-
κοποίηση και στην πρόσβαση. Επι-
πλέον, η ανοργάνωτη αύξηση της πόλης 
ανάγκασε τους πολίτες να κατευθύνουν 
τις απαιτήσεις τους στην επίλυση 
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προβλημάτων που θεωρούνταν πιο 
σημαντικά, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, 
η κατοικία και οι δρόμοι. Ο αθλητισμός 
και ο ελεύθερος χρόνος υποβιβάστηκαν 
σε δεύτερη μοίρα. 

Ένα εξίσου σημαντικό σημείο 
είναι η σύγκρουση μεταξύ των χρηστών 
των δημόσιων πάρκων. Μερικές κοι-
νωνικές ομάδες έκαναν κατάχρηση του 
χώρου με κτητική συμπεριφορά και 
διάκριση που βασίζονταν στο φύλο, την 
ηλικία και το χρόνο που διέμεναν στην 
περιοχή. 

 Η τρίτη πολιτική περίοδος  (1997-
2000) ήταν πιο συμμετοχική. Σε ό,τι 
αφορά τη δημοκρατική πρόσβαση, η 
αποκέντρωση των υπηρεσιών του δήμου 
επέτρεψε την μεγαλύτερη ενσωμάτωση 
του πληθυσμού. Η αποκέντρωση 
περιλάμβανε τη δημιουργία 16 συ-
νοικιών μέσα στην πόλη. 

Εφαρμόστηκε μια διαδικασία 
συμμετοχικού σχεδιασμού και 
περιλάμβανε την καταγραφή των 
δραστηριοτήτων και των δημόσιων 
χώρων σε κάθε συνοικία. Αυτό επέτρεπε 
την καλύτερη κατανομή του προσω-
πικού, του εξοπλισμού και των άλλων 
πόρων, διευρύνοντας και διαφορο-
ποιώντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Η πρόσβαση στους δημόσιους 
χώρους ενισχύθηκε με την μεταφορά 
αρμοδιοτήτων στην αθλητική υπηρεσία 
του δήμου. Το αποτέλεσμα ήταν τα 
κολυμβητήρια να μπουν ξανά σε 
λειτουργία, μια και αποτελούσαν σημα-
ντικούς χώρους αθλητικής δραστηριό-
τητας. 

Οι αθλητικές δραστηριότητες ενι-
σχύθηκαν με τη συνεργασία σωματείων 
και σχολείων και την εφαρμογή προ-
γραμμάτων ποδοσφαίρου 5Χ5, πετο-
σφαίρισης, καλαθοσφαίρισης και χειρο-
σφαίρισης. Αυτά γινόντουσαν στο 
πλαίσιο γιορτών ή αγώνων πρωτα-
θλημάτων και στηρίζονταν στη μεγάλη 
συμμετοχή του κόσμου. Επίσης, ε-
φαρμόστηκαν προγράμματα για ηλικι-
ωμένους. 

Η ερασιτεχνική λίγκα ποδοσφαίρου 
συνέχισε να αποτελεί  υψηλή προ-
τεραιότητα για το δήμο. Το δημοτικό 
πρωτάθλημα γινόταν με μεγάλη συμ-
μετοχή, κυρίως από τις φτωχότερες 
τάξεις του πληθυσμού της πόλης. 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
βελτιώθηκε μέσω της διάσκεψης για το 
δημοτικό αθλητισμό, την αναψυχή και 
τον ελεύθερο χρόνο. Η διάσκεψη 
περιλάμβανε καταρχήν περιφερειακές 
συναντήσεις, όπου γινόταν συζήτηση 
και επεξεργασία προτάσεων και 
ψηφισμάτων. Τα εγκεκριμένα ψηφί-
σματα αποστέλλονταν στη Συνδιά-
σκεψη του Πόρτο Αλέγκρε που για 
πρώτη φορά συμπεριέλαβε συζητήσεις 
για τον αθλητισμό και τον ελεύθερο 
χρόνο, καθώς και θεμάτων για την 
επεξεργασία των δημοτικών πολιτικών. 

 
Συμπεράσματα 
 

Περιληπτικά, οι τρεις πολιτικές περί-
οδοι χαρακτηρίζονταν από διαφορετικά 
επίπεδα δημοκρατικής συμμετοχής σε 
ό,τι αφορά την πρόσβαση του κοινού 
στους δημόσιους χώρους άθλησης και 
αναψυχής. 

Η πρώτη περίοδος, που είχε ως 
στόχο την ανατροπή των προτεραι-
οτήτων, δεν κατάφερε να θέσει σε 
εφαρμογή μια πολιτική που θα 
πραγματοποιούσε δραστικά τη διάρ-
θρωση, οργάνωση και λειτουργία της 
δημοτικής αθλητικής πολιτικής. Πά-
ντως, κάποιες ενέργειες στο ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο έδειξαν τις προ-
θέσεις των δημοτικών αρχών  να γίνει 
προτεραιότητα η υπηρεσία αυτή για τις 
φτωχότερες κοινωνικές τάξεις. Η 
διαμόρφωση των πολιτικών έγινε από 
τις υπηρεσίες του δήμου και η εφαρ-
μογή από τους δασκάλους φυσικής 
αγωγής του δήμου. 

Την δεύτερη περίοδο, η 
δημιουργία μιας ειδικής υπηρεσίας του 
δήμου αποτέλεσε μια σημαντική  
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πολιτική πρόοδο. Αυτό επέτρεψε μεγα-
λύτερη αυτονομία στη λήψη απο-
φάσεων. Η δημοκρατικοποίηση της 
πρόσβασης επεκτάθηκε και η διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων ενισχύθηκε 
μέσω των δημοτικών συναντήσεων. Η 
διατύπωση πολιτικών συνέχιζε να 
γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
δήμου, αλλά έργα και προγράμματα 
άρχιζαν να γίνονται σε συνεργασία με 
την κοινότητα. Η δημοκρατικοποίηση 
των δράσεων, όμως, δεν έφθασε σε όλη 
την πόλη. Υπήρχαν συνοικίες χωρίς 
δημόσιες αθλητικές υπηρεσίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Την τρίτη πολιτική περίοδο, με το 
συμμετοχικό σχεδιασμό,  η δημοτική 
αρχή κατάφερε να αυξήσει την πρόσβα-
ση και τη δημοκρατικοποίηση της 
λήψης αποφάσεων στα επιθυμητά επί-
πεδα. Η διαδικασία της αποκέντρωσης 
επέτρεψε τη διάγνωση των αναγκών 
ανά περιοχή και ανέδειξε τις πιθανές 
συνεργασίες για τον καλύτερο σχεδια-
σμό και εφαρμογή αθλητικών δρα-
στηριοτήτων. Η καθιέρωση της δημο-
τικής συνδιάσκεψης για τα αθλητικά 
και την αναψυχή οδήγησε σε μεγα-
λύτερη συμμετοχή των πολιτών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.   
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ΟΟιι  ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  ΕΕππιιττυυχχίίααςς  ττωωνν  
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ΠΠοοδδοοσσφφααιιρριικκώώνν  
ΟΟμμάάδδωωνν  ττηηςς  ΑΑγγγγλλίίααςς  
 
της Sandy De Mel, Πανεπιστήμιο του Greenwich 
 

 
α έσοδα των ποδο-
σφαιρικών συλλόγων 
της Πρώτης Εθνικής 
κατηγορίας της Αγ-
γλίας την περίοδο 

2002/2003 ήταν κατά 10% πάνω από 
την προηγούμενη περίοδο. Οι ομάδες 
της Πρώτης Εθνικής κατηγορίας θεω-
ρούν την «επιτυχία μέσα στο γήπεδο» 
ως την κύρια πηγή ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος, καθότι παρέχει τη 
βάση για αποκομιδή μεγαλύτερων 
εσόδων. Οι νίκες στα Πρωταθλήματα 
των συλλόγων και στα Ευρωπαϊκά 
Πρωταθλήματα θεωρούνται ως το 
ύψιστο επίτευγμα από πολλούς συλ-
λόγους. Η δημιουργία μιας νικήτριας 
ομάδας βρίσκεται στον πυρήνα της 
στρατηγικής τους. 

Η οπτική αυτή της δημιουργίας 
εσωτερικών ικανοτήτων και πλεονε-
κτημάτων υποστηρίζεται από τις τελευ-
ταίες μελέτες πάνω στην περιοχή της 
στρατηγικής διοίκησης και της οικο-
νομικής θεωρίας. Πολλοί επιστήμονες 
εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην 
εσωτερική πλευρά των πόρων και των 
ικανοτήτων της εταιρίας για την επίτευ-
ξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Το άρθρο αυτό πραγματεύεται τους 
παράγοντες επιτυχίας των κορυφαίων 
ποδοσφαιρικών συλλόγων της Πρώτης 

Εθνικής κατηγορίας και εξετάζει εάν η  
αναπτυξιακή θεώρηση μπορεί να εξη-
γήσει την επιτυχία των ποδοσφαιρικών 
συλλόγων της Πρώτης Εθνικής στη 
Μεγάλη Βρετανία. Ξεκινάει με μια 
θεωρητική επισκόπηση της αναπτυξια-
κής θεώρησης που ακολουθείται στα 
οικονομικά των εν λόγω ποδοσφαι-
ρικών συλλόγων και στους παράγοντες 
επιτυχίας στο γήπεδο, που εισάγουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στο άρθρο 
αυτό ο συγγραφέας αποδεικνύει πως η 
επιτυχία των ποδοσφαιρικών συλλόγων 
μπορεί να εξηγηθεί μέσω της ανα-
πτυξιακής θεώρησης και των εσωτερικών 
ενεργητικών στοιχείων, πόρων και 
ικανοτήτων, καθώς και την ανάγκης για 
παραιτέρω έρευνα. Ο συγγραφέας ανα-
κεφαλαιώνει παραθέτοντας προτάσεις 
για μελλοντική έρευνα. 
 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Η αναπτυξιακή θεώρηση 

 
Σύμφωνα με την αναπτυξιακή 

θεώρηση, η στρατηγική και επιτυχία της 
εταιρίας βασίζονται στα ενεργητικά της 
στοιχεία, τις δεξιότητες, τις ικανότητες 
και τη γνώση (Penrose, 1959). Η 
συγκέντρωση των πόρων αναφέρεται ως 
«ικανότητες». Όταν μια εταιρία επι-
στρατεύει αυτούς τους πόρους, επι-

T 

  
ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
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τυγχάνει αναταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
καθότι είναι μοναδικοί για κάθε εταιρία. 
Αυτό υπονοεί ότι οι εταιρίες είναι 
ετερογενείς σε ό,τι αφορά τους πόρους 
τους. Η ιστορία, το μέγεθος, ο μοναδικός 
χαρακτήρας και οι πρωτοποριακές 
διαδικασίες μιας εταιρίας είναι μερικοί 
από τους παράγοντες που συνεισφέρουν 
στην ετερογένεια των πόρων της. Η 
αναπτυξιακή θεώρηση δίνει έμφαση στη 
στρατηγική επιλογή και προκαλεί τη 
διοίκηση της εταιρίας να εξακριβώσει 
και να αναπτύξει στρατηγικά ενεργη-
τικά στοιχεία και δυναμικές ικανότητες 
με σκοπό να δημιουργήσει αξία για να 
μεγιστοποιήσει τις αποδόσεις. Η βασική 
συνεισφορά της αναπτυξιακής θεώρησης 
μιας εταιρίας είναι η θεωρία του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Απο-
τελεί πλεονέκτημα όταν η διοίκηση 
επιστρατεύει τις εσωτερικές ικανότητες 
της εταιρίας για να παράγει ξεχωριστές 
αποδόσεις. Μία εταιρία έχει ένα 
υφιστάμενο πλεονέκτημα όταν οι 
θεμελιώδεις πόροι και ικανότητές της 
χρησιμοποιούνται για να παράγουν μια 
αξία και όταν οι τρέχοντες ή οι 
δυνητικοί ανταγωνιστές δεν παράγουν 
την αξία αυτή την ίδια στιγμή (καθώς, 
επίσης, όταν οι λοιπές εταιρίες δεν είναι 
ικανές να μιμηθούν τη στρατηγική 
αυτή). Κάθενα από αυτά τα πλεονε-
κτήματα δεν πρόκειται να «διαρκέσει 
για πάντα». Οι Gunther et. al., (1995) 
υποστηρίζουν ότι ένα υφιστάμενο 
πλεονέκτημα δεν αναφέρεται σε μια 
συγκεκριμένη περιόδο του ημε-
ρολογιακού έτους και επίσης, ότι τα 
πλεονεκτήματα δεν εξακολουθούν να 
υπάρχουν επ’ αόριστον. Απροσδόκητες 
αλλαγές στην οικονομική δομή μιας 
βιομηχανίας μπορούν να καταστήσουν 
άνευ αξίας αυτό που πρωτύτερα 
αποτελούσε μια πηγή πλεονεκτήματος 
για μια εταιρία. Ο Barney (1991) 
αναφέρει ότι για να δομήσει μια εταιρία 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα πρέπει 
οι πόροι της να έχουν αξία, να είναι 

σπάνιοι, δύσκολοι στο να αντιγραφούν 
και αναντικατάστατοι. 

Σύμφωνα με τον Kay (1993) σε κάθε 
δεδομένη αγορά, περισσότερες από μία 
εταιρίες μπορεί να έχουν ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η 
εταιρία Α μπορεί να έχει ένα πλεο-
νέκτημα σε σχέση με την εταιρία Β, ενώ 
η εταιρία Β με τη σειρά της μπορεί να 
υπερέχει σε κάτι άλλο σε σχέση με την 
εταιρία Γ. Στους ποδοσφαιρικούς συλ-
λόγους του πρωταθλήματος της 
Μεγάλης Βρετανίας, η επιτυχία στον 
αγωνιστικό χώρο δεν ακολουθείται 
πάντα από οικονομική επιτυχία. Κατά 
τη διάρκεια της σεζόν 2004/2005, το 
Κύπελλο Carling, το Πρωτάθλημα, το 
Κύπελλο της Ποδοσφαιρικής Ένωσης 
και το Champions League της UEFA 
κερδίθηκαν από τρεις διαφορετικές 
ομάδες. Η Chelsea κέρδισε το Κύπελλο 
Carling και το Πρωτάθλημα. Η Arsenal 
κέρδισε το FA Cup και η Liverpool 
κέρδισε το  Champions League. Σε 
όρους εσόδων, στη σεζόν 2002/2003 η 
Manchester United κέρδισε 259 
εκατομμύρια δολάρια, η Arsenal 149,6 
εκατ. δολάρια, η Liverpool 149,4 εκατ. 
Δολάρια και η Chelsea 133,8 (Πίνακας 
1). Αυτό φανερώνει την πολυπλοκότητα 
της συζήτησης γύρω από το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με 
τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της 
Πρώτης Κατηγορίας. Οι παράγοντες 
επιτυχίας δεν μπορούν να αξιο-
λογηθούν μόνο κάτω από το σκεπτικό 
του πόσα τρόπαια κέρδισε μια ομάδα ή 
τι οικονομικά κέρδη είχε. Οι πα-
ράγοντες επιτυχίας πρέπει να 
διερευνούνται κάτω από το πρίσμα της 
οικονομικής επιτυχίας σε συνδυασμό με 
τις επιδόσεις στον αγωνιστικό χώρο. 
Σχετικά με τη μέτρηση του αντα-
γωνιστικού πλεονεκτήματος στο ποδό-
σφαιρο, τα αποτελέσματα της έκβασης 
του ανταγωνισμού είναι μετρήσιμα, όχι 
μόνο σε οικονομικούς όρους, αλλά και 
σε όρους επιτυχίας στο γήπεδο, μέσω 
των κερδισμένων και χαμένων αγώνων, 
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της κατάταξης στο πρωτάθλημα και των 
τροπαίων που κερδίζονται (Szymanski, 
1998). 
    

Πίνακας 1. Έσοδα ποδοσφαιρικών ομάδων  

2002/2003 

  
(εκατομμύρια 
δολάρια) 

Manchester United 259 
Arsenal 149,6 
Liverpool 149,4 
Chelsea 133,8 

 
(Πηγή:  Deloitte, 2004) 
 
Οικονομικά κέρδη 

 
Η Manchester United υπήρξε η 

επικεφαλής ποδοσφαιρική ομάδα (σε 
όρους εσόδων) τα τελευταία οκτώ 
χρόνια (Deloitte, 2005). Το 2002/2003, η 
Manchester United κατέγραψε συνολικά 
έσοδα 259.0 εκατομμύρια δολάρια 
ακολουθούμενη αντίστοιχα από τις 
Arsenal και Liverpool (Deloitte, 2004). Η 
επιτυχία τους οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στις εμπορικές στρατηγικές τους 
και ιδιαίτερα στο μάρκετινγκ. Οι ομάδες 
της Πρώτης Κατηγορίας λαμβάνουν τα 
έσοδά τους από τους αγώνες, τα 
δικαιώματα τηλεοπτικής κάλυψης και 
εμπορικές πηγές. Τα έσοδα από τους 
αγώνες προέρχονται από τα εισιτήρια, 
(απλά και διαρκείας) και από τις 
εγγραφές μελών. Τα έσοδα τηλεοπτικής 
κάλυψης περιλαμβάνουν, τόσο 
εσωτερικά, όσο και διεθνή, εισοδήματα, 
που προέρχονται από το ραδιόφωνο και 
την τηλεόραση. Τα εμπορικά έσοδα 
περιλαμβάνουν τη χορηγία, τις 
συνελεύσεις, τις υπηρεσίες φαγητού και 
ποτού και τα προϊόντα της ομάδας 
(Deloitte, 2005). 
 
 
 

Έσοδα από τους ποδοσφαιρικούς 
αγώνες 
 
Εμπορικά έσοδα 
 

Τα εμπορικά έσοδα στο πλαίσιο των 
ποδοσφαιρικών συλλόγων καλύπτουν μια 
ποικιλία εισοδημάτων. Οι λιανικές πωλήσεις 
και η χορηγία είναι οι κύριες εισοδηματικές 
πηγές-κλειδιά. 

 
 Πίνακας 3.  Άλλες Πηγές Εισοδήματος 
2003/2004 

 
(Πηγή: Deloitte, 2005) 
 

Οι τέσσερις κορυφαίες ποδοσφαι-
ρικές ομάδες λαμβάνουν σημαντικά 
έσοδα μέσω λιανικών πωλήσεων, με την 
Manchester United να κυριαρχεί στην 
αγορά. Το έτος 2000 ξόδεψαν 1,5 εκατ. 
δολάρια κάνοντας μια παγκόσμια 
εμπορική κίνηση (Livermore, 2000). H 
Manchester United πούλησε 3,8 εκατομ-
μύρια μπλουζάκια κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δύο περιόδων, από τα οποία 
το ένα τρίτο ήταν σε χώρες του 
εξωτερικού. Διαθέτει καταστήματα στη 
Νοτιοανατολική Ασία, συμπεριλαμβά-
νοντας τη Μαλαισία και τη Σιγκα-
πούρη, ενώ φιλοξενεί ιστοσελίδες στα 
Αγγλικά και Μανδαρινικά  προκει-
μένου να προωθήσει τα προϊόντα της 
(Deloitte, 2005).  

 
 

 Εμπόριο 
(εκατ. 
δολάρια) 

Τηλεοπτι
κή 
κάλυψη 
(εκατ. 
δολάρια
) 

Manchester 
United 

72,1 94,5 

Chelsea 50,9 85,2 
Arsenal 32,3 90,3 
Liverpool 49,0 50,6 
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Όλοι οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι 
εισάγουν νέα προϊόντα, όπως εμπορικά 
προϊόντα της ομάδας, οικονομικές 
υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες, προ-
κειμένου να αυξήσουν το εισόδημα τους. 
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έγκειται 
μόνο στην ομάδα που βρίσκεται πιο 
κοντά στους οπαδούς της. Εξα-
κριβώνοντας και προλαμβάνοντας τις 
ανάγκες των οπαδών και παρέχοντάς 
τους αγαθά και υπηρεσίες, είναι το 
κλειδί για την επιτυχία. 

 
Χορηγίες 

 
Ο αθλητισμός μιλά μια παγκόσμια 

γλώσσα και συγκεντρώνει το ενδια-
φέρον των ανθρώπων πέρα από όλα τα 
πολιτικά και πολιτισμικά σύνορα 
(Meenaghan και O’Sullivan, 1999). 

Οι κορυφαίες τέσσερις ποδο-
σφαιρικές ομάδες προσελκύουν μεγάλο 
κοινό για αγώνες πρωταθλημάτων και 
κυπέλλων και έχουν την ικανότητα να 
προσελκύουν παγκόσμιους εταιρικούς 
χορηγούς. Στον αθλητισμό, ακόμα και 
αν δύο ποδοσφαιρικοί σύλλογοι έχουν 
τον ίδιο χορηγό, τα συμβόλαια είναι 
μοναδικά. Οι Manchester United και 
Arsenal είχαν και οι δύο τον ίδιο 
χορηγό ποδοσφαιρικού εξοπλισμού, την 
εταιρία Nike. Αλλά η Manchester 
United διαθέτει ξεκάθαρα το αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα με τη Nike, 
καθότι έχει ένα συμβόλαιο 13 χρόνων 
που αρχίζει από την 1η Αυγούστου του 
2002. Η Nike, επίσης, είναι χορηγός του 
εξοπλισμού της Arsenal μέχρι το 
φθινόπωρο του 2003. 
 
Έσοδα από Αναμετάδοση των Αγώνων 
 

Σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη 
βιομηχανία, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι 
πληρώνονται από αυτούς που ανα-
λαμβάνουν την αναμετάδοση των αγώ-
νων. Η καλωδιακή τηλεόραση χρειά-
ζεται ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο του 
Πρωταθλήματος της Πρώτης Εθνικής 

προκειμένου να αναπτύξει και να 
διατηρήσει μια δυνατή και κραταιά 
συνδρομητική βάση. Τα έσοδα από την 
αναμετάδοση των αγώνων για τους 
συλλόγους του πρωταθλήματος της 
Πρώτης Εθνικής έφθασαν τα 543 
εκατομμύρια δολάρια το 2003/2004 και 
αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των 
εσόδων τους με ποσοστό 44%. Κερδί-
ζοντας το Champions League, η 
Liverpool θα είναι ικανή να ενισχύσει 
τα έσοδα από αναμεταδόσεις σε 
σύγκριση με πολλούς ποδοσφαιρικούς 
συλλόγους κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2004/2005. Περισσότεροι αγώ-
νες σημαίνουν αύξηση στα έσοδα. Οι 
σύλλογοι θεωρούν ως ζωτική μια επι-
τυχημένη αγωνιστική περίοδο.  
 
Η απόδοση στον Αγωνιστικό Χώρο 
 

Καθώς βελτιώνεται η απόδοση στον 
αγωνιστικό χώρο, τα έσοδα αυξάνονται 
ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης, 
της αυξημένης χορηγίας, των εμπορικών 
δραστηριοτήτων και των τηλεοπτικών 
εσόδων (Szymanski, 1988). H ιδιοκτησία 
των διάσημων παικτών, η ανάπτυξη και 
η υποστήριξη της νικήτριας ομάδας 
αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία της 
ομάδας εντός και εκτός αγωνιστικού 
χώρου. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, 
η Manchester United κυριαρχούσε στο 
Πρωτάθλημα, κερδίζοντας πριμ το 1997. 
Στη συνέχεια, η Arsenal ανέκτησε τις 
επιδόσεις της στο πρωτάθλημα κατά τη 
διάρκεια της περιόδου 2001/2002. Στη 
Μεγάλη Βρετανία, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2004/2005, η Chelsea κέρδισε 
το Πρωτάθλημα της Premier League 
(ακολουθούμενη από την Άρσεναλ) και 
το Κύπελλο Carling (επί της Λίβερπουλ). 
Η Arsenal κέρδισε το κύπελλο FΑ, 
κερδίζοντας πέναλτυ επί της Manchester 
United. Η Liverpool, από την πλευρά 
της, κέρδισε το περισσότερο διάσημο και 
οικονομικά επικερδές Champions 
League της UEFA. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2004/2005, οι επιτυχίες στον 

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: 11 pt
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αγωνιστικό χώρο δεν μπορούν να 
προέρχονται μόνο από ένα σύλλογο. Η 
σταθερή επιτυχία στον αγωνιστικό 
χώρο, στο πέρασμα του χρόνου, είναι η 
μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετω-
πίζουν όλες οι ομάδες του πρωτα-
θλήματος. 

Οι καλύτεροι παίκτες κερδίζουν τους 
αγώνες. Η δημιουργία νικητριών 
ομάδων σημαίνει ότι οι σύλλογοι 
χρειάζονται, είτε να αγοράσουν παίκτες 
από την ανοικτή αγορά ξοδεύοντας 
εκατομμύρια, είτε να αναπτύξουν νέα 
ταλέντα. Από τότε που ο Ρώσος 
δισεκατομμυριούχος Roman Abramovich 
πήρε την ιδιοκτησία της Chelsea, 
επένδυσε εκατομμύρια για να δη-
μιουργήσει τη νικήτρια ομάδα, 
συμπεριλαμβάνοντας την πρόσληψη 
ενός περισσότερο δυναμικού μάνατζερ 
από την Πορτογαλία, του Jose 
Mourinho. H περίοδος 2004/2005 
υπήρξε ήδη μια πολύ επιτυχημένη 
περίοδος, καθότι κέρδισαν, τόσο το 
κύπελλο Carling, όσο και την Premier 
League. Οι τέσσερεις κορυφαίες ομάδες 
στη Μεγάλη Βρετανία διαθέτουν πολύ 
επιτυχημένους διοκητές ομάδων και 
έχουν στη σύνθεσή τους πολλούς από 
καλύτερους παίκτες. Η πρόκληση είναι 
να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν και 
να διατηρήσουν τη νικήτρια ομάδα. 
Κατα τη διάρκεια της περίοδου 
2004/2005, οι επιτυχίες στον αγωνιστικό 
τομέα μοιράστηκαν ανάμεσα σε τρεις 
ομάδες. Καμία ομάδα δεν κυριάρχησε 
επί των άλλων. Πώς επιτυγχάνουν, 
όμως, οι ομάδες να έχουν ένα σταθερό 
πλεονέκτημα στο αγωνιστικό πεδίο; Το 
πρωτάθλημα εισέρχεται σε μια νέα 
εποχή και σε νέα πεδία μάχης.  
 
RBV - Οικονομική και Αγωνιστική 
Επιτυχία. 
Προσανατολισμός στο Μάρκετινγκ 
 

Τα εμπορικά έσοδα και τα έσοδα 
από τα παιχνίδια των ποδοσφαιρικών 
συλλόγων της Manchester και της 

Chelsea μπορούν να αποδοθούν στην 
ικανότητά τους να εφαρμόζουν πολι-
τική προσανατολισμού στο μάρκετινγκ. 
Οι Hunt και Morgan (1995) χαρα-
κτηρίζουν τον προσανατολισμό στην 
αγορά ως μια οργανωσιακή ατμό-
σφαιρα ή κουλτούρα που επιδιώκει να 
δημιουργήσει υπερβάλλον αξία για τους 
πελάτες της, περισσότερο επιτυχημένα 
και αποτελεσματικά από τους αντα-
γωνιστές της, αποδεικνύοντας με τον 
τρόπο αυτό την απόδοσή της στην 
αγορά (Naver and Slater 1990; Kohli 
and Jaworski 1990; Jaworski and Kohli 
1993). Ο Day (1994) υποστηρίζει ότι τα 
πιο διακριτά χαρακτηριστικά των 
προσανατολισμένων στην αγορά 
οργανισμών είναι οι ικανότητες κατα-
νόησης της αγοράς και των πελατών. Ο 
ίδιος υποστηρίζει ότι οι προσανα-
τολισμένες στην αγορά εταιρίες 
εφαρμόζουν διαδικασίες για συλλογή 
στοιχείων σχετικά με τους πελάτες και 
τους εντάσσουν σε ομάδες μέσω 
διαδικασιών λήψης στρατηγικών απο-
φάσεων. Ο προσανατολισμός στην αγο-
ρά αφορά την άρθρωση και εσωτερική 
διάδοση των πληροφοριών και την 
ανταπόκριση μέσω αλλαγής της 
εταιρικής κουλτούρας και της διοι-
κητικής συμπεριφοράς (Hunt and 
Morgan, 1995; Kohli and Jaworski 1990; 
Naver and Slater 1990). Υποστηρίζεται 
ότι ένας αποτελεσματικός προσανα-
τολισμός στην αγορά είναι δύσκολο να 
αποτελέσει αντικείμενο μίμησης, καθότι 
πετυχαίνεται μέσω ιδιαίτερης ιδιο-
συγκρασίας μάνατζμεντ, που είναι 
δύσκολο, τόσο να εξακριβωθεί, όσο και 
να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές, 
δημιουργώντας, έτσι, έναν φραγμό προς 
την μίμηση (Day, 1994; Hunt and 
Morgan, 1995; Lippman and Rumelt, 
1982; Mahoney and Pandian, 1992; 
Oktemgil et al, 2000).  Αυτό δημιουργεί 
μια πολυπλοκότητα ως αποτέλεσμα της 
χρήσης πολλών συσχετιζόμενων μη 
φανερών ικανοτήτων. Οι ανταγωνιστές 
έχουν δυσκολία στο να τις εξακριβώ-



 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 5ος Τεύχος 3ο Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2005 
 

31

σουν (Peterraf, 1993; Lippman and 
Rumlet, 1982).  

Η Manchester United πουλάει 
περισσότερα προϊόντα μέσω επιτυχη-
μένων διαδικασιών λιανικής πώλησης. 
Ο κύριος στόχος των πωλήσεων είναι η 
ικανοποίηση της ζήτησης του πελάτη 
για τα προϊόντα τους σε διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές. Κάθε κατάστημα 
θα πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά με 
σκοπό να μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις 
και την κερδοφορία, πράγμα που 
απαιτεί το συγχρονισμό των οικο-
νομικών σχεδίων, των σχεδίων που 
αφορούν τα προϊόντα, τα καταστήματα 
και τη διαφοροποίηση των προϊόντων, 
ώστε να ικανοποιηθεί η ανάγκη των 
πελατών (Vinod, 2005). Αυτό απαιτεί τη 
διοίκηση μιας πολύπλοκης αλυσίδας 
προσφοράς από τον κατασκευαστή έως 
τον τελικό καταναλωτή, διαμέσου 
ποικίλων ενδιάμεσων σταδίων. Στη 
λιανική πώληση, ο όγκος των πωλήσεων 
και η επάρκεια των προϊόντων 
αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν 
την κερδοφορία. Αυτό σημαίνει τη 
συστηματική διαχείριση των στοιχείων 
των καταναλωτών και των πληρο-
φοριών της αγοράς για τη λήψη 
εμπορικών αποφάσεων. Αυτές είναι 
ειδικές τεχνικές του μάρκετινγκ που 
απαιτούν την διερεύνηση του κα-
ταναλωτή και το ταίριασμα των 
αναγκών του με προϊόντα και υπηρεσίες 
για την ικανοποίηση και την προσή-
λωση του καταναλωτή, και ως εκ τούτου, 
την μεγένθυση στα έσοδα και στην 
κερδοφορία. 
 

Η Chelsea παρήγε το μεγαλύτερο 
ποσοστό εσόδων ανά θεατή, ως 
αποτέλεσμα της ικανότητας παροχής 
υπηρεσιών. Μια προσανατολισμένη 
στην αγορά εταιρία, με μια προοπτική 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής 
μάρκετινγκ, απαιτεί ένα μοναδικό 
σύνολο στοιχείων συμπεριφοράς.  
 
 

H Φίρμα 
 
Οι σύλλογοι αποτελούν, επίσης, 

παγκόσμιες φίρμες με μια παγκόσμια 
βάση φιλάθλων. Η Manchester United, 
η Arsenal και η Liverpool έχουν τις 
μεγαλύτερες παγκόσμιες βάσεις φιλά-
θλων στην Premier League. O Aaker 
(1991) θεωρεί το όνομα της φίρμας ως 
ένα από τα σημαντικότερα ενεργητικά 
στοιχεία και ως θεμελιώδες στοιχείο για 
την στρατηγική μάρκετιγκ κάθε 
εταιρίας. Στο ποδόσφαιρο, το όνομα του 
συλλόγου ή το όνομα της φίρμας του 
είναι ζωτικό για την ταυτότητα των 
οπαδών του. Η αναγνωρισιμότητα της 
φίρμας είναι σημαντική για τις 
αθλητικές ομάδες για δύο κυρίως 
λόγους. Πρώτων, διασφαλίζει μια περισ-
σότερο σταθερή συνέχεια, ακόμα κι’ 
όταν φθίνει η απόδοση των βασικών 
προϊόντων (για παράδειγμα, όταν η 
ομάδα έχει μια μη επιτυχημένη αγωνι-
στική περίοδο). Η Manchester United, 
παρά το ότι δεν είχε νικήσει το 
πρωτάθλημα για 25 χρόνια μέχρι το 
1992, έδειξε την αξιοσημείωτη ικανότητά 
της να διατηρεί τη φήμη της και την 
«εικόνα της φίρμας της», που οι 
ανταγωνιστές της δεν μπορούν να 
αντιγράψουν, λόγω της μοναδικής ιστο-
ρίας της. Ως αποτέλεσμα της πίστης στη 
φίρμα, μπορούν να χρεώνονται 
επιπλέον τιμές (Aaker, 1991). Η πίστη 
στη φίρμα δημιουργεί ευκαιρίες για 
επέκταση στην παραγωγή προϊόντων, 
πέρα από το βασικό προϊόν (Aaker, 
1991). Το όνομα της φίρμας είναι ένα 
από τα πιο ακαθόριστα ενεργητικά 
στοιχεία που κατέχει ένας ποδο-
σφαιρικός σύλλογος. Η φίρμα, επίσης, 
διασφαλίζει την ύπαρξη πολλών οπα-
δών, μέσω των μέσων μαζικής επι-
κοινωνίας. Με δεδομένες τις σταθερά 
υψηλές επιδόσεις, οι ποδοσφαιρικοί 
σύλλογοι κερδίζουν, επίσης, πολύ 
υψηλά έσοδα από τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα. Οι Deloitte & Touché 
(2002) εκτιμούν τα συνολικά έσοδα για 
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τους είκοσι ποδοσφαιρικούς συλλόγους 
του πρωταθλήματος γύρω στα 1,5 
δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο 
των ετών 2002/2003. Οι αναμεταδότες 
των αγώνων μπορούν, επίσης, να 
χρεώνουν τους διαφημιζόμενους, μέσω 
των ομάδων, με υψηλά ποσά για τον 
τηλεοπτικό χρόνο διαφήμισης. Τα έσοδα 
από την τηλεοπτική κάλυψη αποτελούν 
περίπου το ένα τρίτο των εισοδηματικών 
πηγών κάθε ομάδας (Deloitte, 2005). Οι 
σύλλογοι εισπράττουν έσοδα ως απο-
τέλεσμα της σταθερότητας που επι-
δεικνύουν κατά τη διάρκεια δια-
φορετικών αθλητικών διοργανώσεων. Η 
ανάπτυξη μια δυνατής και σταθερής 
συνδρομητικής βάσης για τα συν-
δρομητικά κανάλια μπορεί, επίσης, να 
είναι κερδοφόρα. Αυτό εξαρτάται από 
τη βάση των φιλάθλων που διαθέτει η 
κάθε ομάδα και την ικανότητά τους να 
ελέγχουν μεγάλο αριθμό κοινού. Η 
φίρμα αποτελεί έναν μοναδικό πόρο και 
διαθέτει τη δική της εικόνα και 
προσωπικότητα. Είναι πολύτιμη, δεν 
υποκαθίσταται και είναι δύσκολο να 
αντιγραφεί. 
 
Δίκτυα  
 

Στο ποδόσφαιρο, οι τύποι ε-
μπορικών σχέσεων είναι κατά κύριο 
λόγο συνεταιρισμοί. Είναι διαφορετικοί 
και έχουν έναν αριθμό επιπέδων, που 
ποικίλουν σε όρους κύρους και 
οικονομικών αμοιβαίων ωφελειών. Τα 
στρατηγικά δίκτυα  στα οποία 
εμπλέκονται οι εταιρίες μπορεί να 
επηρεάζουν τις επιδόσεις των εταιριών 
(Dyer and Nobeoka, 2000). Τα δίκτυα 
περιστοιχίζουν το σύνολο των σχέσεων 
μιας εταιρίας με άλλους οργανισμούς, 
τόσο οριζόντια, όσο και κάθετα. Οι 
αθλητικοί σύλλογοι πρέπει να ανα-
πτύξουν και να διατηρήσουν δίκτυα με 
αθλητικούς πράκτορες (για να αγο-
ράσουν τους καλύτερους παίκτες και να 
μεταγράψουν παίκτες βγάζοντας κέρ-
δη), με κατασκευαστές (ώστε να δια-

σφαλίσουν την παραγωγή υψηλής 
ποιότητας προϊόντων), με διανομείς 
(ώστε να διασφαλίσουν παγκοσμίως την 
πρόσβαση των οπαδών της ομάδας στα 
προϊόντα), εκδότες (για να παράγουν 
υψηλής ποιότητας προγράμματα α-
γώνων, φυλλάδια του συλλόγου, διαφη-
μιστικά έντυπα κτλ.), άδειες (ώστε να 
αναπτύξουν και να θέσουν παγκοσμίως 
στην αγορά προϊόντα), και με πολλούς 
διαφορετικούς παραγωγούς, συμπερι-
λαμβανομένων των ταξιδιωτικών 
εταιριών (για την οργάνωση πακέτων 
διακοπών σε σχέση με στρατηγικής 
σημασίας παιχνίδια), με υπηρεσίες 
φαγητού και ποτού (για να εξα-
σφαλίσουν επαρκές και καλής ποιότητας 
φαγητό, ειδικά για τους φιλοξενού-
μενους πελάτες) και σχεδιαστών του 
διαδικτύου (ώστε να διασφαλίσουν  
ελκυστική και εύκολη στη χρήση ιστο-
σελίδα στο διαδίκτυο, κτλ.) 
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ΤΤαα  ΠΠλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  ττηηςς  ΈΈδδρρααςς  
  
ττωωνν  AAllbbeerrtt  VV..  CCaarrrroonn,,  TToodddd  MM..  LLoouugghhhheeaadd  &&  SStteevveenn  RR..  BBrraayy  
  
  

ιατί οι ομάδες που παίζουν 
στην έδρα τους κερδίζουν 
περισσότερα παιχνίδια από 
ό,τι όταν αγωνίζονται εκτός 
έδρας; Το ερώτημα αυτό έχει 

απασχολήσει τους ερευνητές των α-
θλημάτων και πολύ πρόσφατα, το 
γνωστό περιοδικό Journal & Sports 
Sciences έκανε ειδικό αφιέρωμα σε αυτό 
το θέμα: το πλεονέκτημα της έδρας.  

Τρεις ερευνητές καναδικών παν-
επιστημίων ανέλυσαν το θεωρητικό 
σκελετό και προέβησαν σε μια ανα-
σκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 
του ζητήματος του πλεονεκτήματος που 
αποκτάει μια ομάδα όταν αγωνίζεται 
στην έδρα της. Ο αναλυτικός σκελετός 
που εξετάζουν οι συγγραφείς στηρίζεται 
σε αυτόν που πρότειναν το 1992 οι 
Courneyu & Carron.  

 
Περιλαμβάνει 5 βασικά στοιχεία: 
 
• Τον τόπο του αγώνα (έδρα) 

• Παράγοντες του τόπου του αγώνα  

• Σημαντικές ψυχολογικές καταστάσεις 

• Σημαντικές κατανοήσεις συμπεριφο-
ράς 

• Αποτελέσματα επίδοσης 

Ο τόπος του αγώνα απλώς προσδι-
ορίζει αν ο  αγώνας  είναι  εντός ή  εκτός  

 
 

 
 

έδρας. Υπάρχουν και αγώνες  που  γίνο- 
νται σε ουδέτερο γήπεδο, οπότε ο 
αναλυτικός αυτός σκελετός δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί. Οι παράγοντες του 
τόπου του αγώνα είναι τέσσερις. Ο 
πρώτος παράγοντας είναι οι οπαδοί, 
που είναι περισσότεροι για την ομάδα 
που αγωνίζεται εντός έδρας. Οι οπαδοί 
μπορούν μέσω της στήριξης τους να 
βοηθήσουν την ομάδα να κερδίσει. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα φιλάθλων 
που βοηθούν την ομάδα τους είναι οι 
φίλαθλοι του Ολυμπιακού, που στη-
ρίζουν την ομάδα τους όταν παίζει 
εντός έδρας, ακόμη και όταν αγωνίζεται 
με ομάδες υψηλού επιπέδου από τον 
ευρωπαϊκό χώρο. Ο δεύτερος παρά-
γοντας είναι η γνώση του γηπέδου. Η 
γηπεδούχος ομάδα γνωρίζει καλύτερα 
το γήπεδο της από την φιλοξενούμενη 
ομάδα. Ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, που 
τα γήπεδα δεν έχουν τις ίδιες διαστάσεις 
ή ακόμη και την ίδια ποιότητα 
χορτοτάπητα, η γνώση αυτή και κυρίως 
η προπόνηση στο γήπεδο, αποτελεί 
σημαντικό πλεονέκτημα προς τις 
γηπεδούχους ομάδες. Τρίτος παρά-
γοντας του τόπου του αγώνα είναι η 
κόπωση που προκύπτει από το ταξίδι 
που είναι υποχρεωμένη να υποστεί η 
φιλοξενούμενη ομάδα. Τέλος, ο τέταρτος 
παράγοντας διαμορφώνεται από τυπι-
κούς και άτυπους κανόνες που ευνοούν 
τη γηπεδούχο ομάδα.   

ΓΓ  

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΣΣκκέέψψηη  
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Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες που 
συνιστούν το στοιχείο του τόπου του 
αγώνα επηρεάζουν πρώτα τις ψυχο-
λογικές καταστάσεις και μετά τις συ-
μπεριφορές τριών κατηγοριών ατόμων: 
αθλητών, προπονητών και διαιτητών. 
Τέλος, το μοντέλο ανάλυσης προσδι-
ορίζει τρεις βαθμίδες μέτρησης της 
επίδοσης: πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια 
και τριτοβάθμια. Για παράδειγμα, στο 
ποδόσφαιρο, η επίδοση πρώτου βαθμού 
συνίσταται σε πόσα από τα σουτ που 
έγιναν προς την εστία είχαν επιτυχή 
κατάληξη (μπήκε γκολ). Σε δεύτερο 
βαθμό, η επίδοση μπορεί να μετρηθεί με 
το πόσα γκολ μπήκαν. Τέλος, σε τρίτο 
βαθμό, η επίδοση μπορεί να μετρηθεί με 
το λόγο των νικών προς τις ήττες της 
ομάδας. 

Μετά από μια ανάλυση διαφόρων 
αθλημάτων μπορούμε να καταλήξουμε 
στα ακόλουθα συμπεράσματα:  

 
1. Το πλεονέκτημα έδρας είναι παρών 

στους επαγγελματικούς και ερασι-
τεχνικούς αγώνες. 

2. Το πλεονέκτημα έδρας υπάρχει στα 
ομαδικά και ατομικά αθλήματα. 

3. Το πλεονέκτημα έδρας είναι αν-
εξάρτητο από το φύλο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Το πλεονέκτημα έδρας βοηθάει 

χώρες σε διεθνείς αγώνες. 
5. Το πλεονέκτημα έδρας υπήρχε πά-

ντοτε. Στο αγγλικό ποδόσφαιρο παρα-
μένει αμετάβλητο από το 1888. 

Ακόμη και στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, η χώρα που τους διοργανώνει 
καταγράφει ένα πλεονέκτημα έδρας σε 
ό,τι αφορά τα μετάλλια και τις υψηλές 
θέσεις που κατέκτησαν στα διάφορα 
αγωνίσματα οι αθλητές της. 

Οι συγγραφείς αναφέρουν άλλα 
στοιχεία που τεκμηριώνουν διαφορο-
ποιήσεις του πλεονεκτήματος έδρας. Για 
παράδειγμα, το πλεονέκτημα έδρας εί-
ναι πιο έντονο στην πρώτη αγωνιστική 
του πρωταθλήματος. Επίσης, το πλεονέ-
κτημα έδρας διαφοροποιείται από 
ομάδα σε ομάδα και από άθλημα σε 
άθλημα. Για παράδειγμα, το 14% των 
ομάδων του αγγλικού ποδοσφαίρου 
είχαν αρνητικό πλεονέκτημα έδρας. 

Στη συνέχεια, οι συγγραφείς πα-
ρουσιάζουν μια ανασκόπηση της σχετι-
κής αρθρογραφίας για τους τέσσερις 
παράγοντες που συνθέτουν το στοιχείο 
του τόπου του αγώνα. Αυτό που 
αναδεικνύουν είναι ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των ερευνών εστιάζονται 
στους φιλάθλους και στη γνώση του 
αγωνιστικού χώρου από τους γηπε-

Tα στοιχεία αυτά απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα: 
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δούχους. Αρκετές, επίσης, μελέτες έχουν 
γίνει για την κόπωση από το ταξίδι. Σε 
αντίθεση, δεν βρήκαν καμιά μελέτη που 
να εξετάζει το ρόλο των κανόνων του 
παιχνιδιού. 

Όμοια με τους κανόνες του παιχνι-
διού είναι και η έλλειψη ερευνών για 
τους ψυχολογικούς παράγοντες, ενώ για 
τους παράγοντες της ανάλυσης της 
συμπεριφοράς, η έρευνα περιορίστηκε  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

στους διαιτητές, κυρίως σε ό,τι αφορά 
την κρίση τους σε συγκεκριμένες φάσεις. 

Στη συνέχεια, οι συγγραφείς προ-
τείνουν ένα δικό τους μοντέλο ανά-
λυσης του πλεονεκτήματος έδρας, που 
λίγη διαφοροποίηση έχει επί της ουσίας 
από το προηγούμενο αναλυτικό σκε-
λετό. Και όπως όλα τα μοντέλα, θα 
κριθεί και αυτό από την ικανότητα του 
να ανοίξει νέους δρόμους στη διερεύνη-
ση του πλεονεκτήματος της έδρας. 
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OOιικκοοννοομμιικκάά  ττοουυ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  
κκααιι  ττηηςς  ΑΑννααψψυυχχήήςς  
  
των Brent Ritchie & Daryl Adair 
 
 

ριν από ακριβώς ένα 
χρόνο, η στήλη αυτή είχε 
φιλοξενήσει μια βιβλιο-
παρουσίαση ενός εγχει-
ριδίου οικονομικής ανά-
λυσης του αθλητισμού. Σε 

αυτό το τεύχος φιλοξενείται μια 
βιβλιοπαρουσίαση ενός άλλου βιβλίου 
που αφορά τα οικονομικά του αθλη-
τισμού και της αναψυχής δύο πολύ 
γνωστών Βρετανών οικονομολόγων 
(Chris Gratton & Peter Taylor, 
“Economics of Sport and Recreation”, 
London, UK: Spon Press, 2000). 

Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα 
μέρη και δέκα κεφάλαια. Τα κεφάλαια 
κατανέμονται ως εξής: δύο κεφάλαια 
στο πρώτο μέρος, τρία κεφάλαια στο 
δεύτερο και τρίτο μέρος του βιβλίου και 
τέσσερα κεφάλαια στο τέταρτο μέρος. Το 
βιβλίο είναι ολιγοσέλιδο, περί τις 200 
σελίδες, αλλά πολύ περιεκτικό σε ό,τι 
αφορά την κάλυψη του αντικειμένου 
του. 

Το 1ο κεφάλαιο ορίζει το περιεχό-
μενο του βιβλίου και του αντικειμένου 
της αθλητικής δραστηριότητας, η οποία 
αντιμετωπίζεται ως ένα οικονομικό 
αγαθό. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιά-
ζεται και ο σκελετός της οικονομικής 
ανάλυσης της αθλητικής αγοράς, όπως 
επιχειρείται στο βιβλίο των συγ-
γραφέων. Στο 2ο κεφάλαιο εξετάζεται η 
οικονομική σημασία του αθλητισμού 
καθώς και οι τρόποι με τους οποίους 

μπορεί να μετρηθεί από μακροοικο-
νομική σκοπιά. Επίσης, δίνονται συγ-
κριτικά στοιχεία από το Ηνωμένο Βασί-
λειο και την Ολλανδία.  

Το 2ο Μέρος του βιβλίου ξεκινάει με 
το 3ο κεφάλαιο, όπου αναλύεται η 
ζήτηση για δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου. Παρουσιάζεται η προβλημα-
τική της επιλογής των νοικοκυριών 
μεταξύ ελεύθερου χρόνου και εργασίας 
ή ελεύθερου χρόνου και εισοδήματος. 
Όσο πιο πολύ εργάζεται κάποιος, τόσο 
λιγότερο χρόνο έχει για άλλες δρα-
στηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και 
των αθλητικών δραστηριοτήτων. Η κρί-
σιμη έννοια εδώ είναι το κόστος 
ευκαιρίας του ελεύθερου χρόνου που 
πολύ απλά σημαίνει ότι όσο πιο πολλά 
χρήματα κερδίζει κάποιος ανά ώρα 
εργασίας, τόσο πιο πολλές ώρες επιθυμεί 
να εργάζεται και συνεπώς, διαθέτει 
λιγότερες ώρες για δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου. Οι συγγραφείς στο 
κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουν και 
αναλύουν συγκριτικά στοιχεία χρόνου 
εργασίας από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη 
Βρετανία και την υπόλοιπη Ευρώπη. 

Το επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου 
(4ο) ασχολείται με τη θεωρία της ζήτησης 
για αθλητικές δραστηριότητες, ενώ το 
αμέσως επόμενο (5ο κεφάλαιο) με τα 
στατιστικά στοιχεία της αθλητικής 
ζήτησης. Για τον μυημένο οικονομο-
λόγο, τα δύο αυτά κεφάλαια δεν προ-
σφέρουν τίποτε το ιδιαίτερο. Για τους μη 

Π 

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΒΒιιββλλίίοο  
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οικονομολόγους, τα κεφάλαια αυτά εί-
ναι χρήσιμα για την εισαγωγή στη 
γνώση της οικονομικής ανάλυσης του 
αθλητισμού. 

 
 

 
 
Το 3ο μέρος του βιβλίου περι-

λαμβάνει την προσφορά αθλητικών 
δραστηριοτήτων, ξεκινώντας από τον 
πιο σημαντικό διαμορφωτή της προ-
σφοράς, που είναι το κράτος. Το 
κεφάλαιο αυτό εξετάζει πολύ σημαντικά 
θέματα που δεν άπτονται μόνο της 
προσφοράς, αλλά έχουν γενικότερο κοι-
νωνικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. 
Για παράδειγμα, η σύνδεση της α-
θλητικής συμμετοχής με την υγεία είναι 
πολύ σημαντικό θέμα, όπως και το θέμα 
της σύνδεσης του αθλητισμού με την 
εγκληματικότητα. Στο κεφάλαιο αυτό οι 
αναγνώστες γνωρίζουν τις βασικές 
έννοιες της δημόσιας παρέμβασης στην 
οικονομία, όπως η αποτυχία του 
κράτους, η έννοια των δημόσιων αγα-
θών και η ισότητα στον αθλητικό χώρο. 

Το 7ο κεφάλαιο αφιερώνεται σ’ ένα 
πολύ σημαντικό θέμα: τον εθελοντισμό. 
Η άλλη οικονομία ή η κοινωνική 
οικονομία ή η μη κερδοσκοπική 
οικονομική δραστηριότητα δεν μπο-
ρούν να βρουν καλύτερη εφαρμογή από 
ό,τι στο χώρο του αθλητισμού. Στο 
κεφάλαιο αυτό οι συγγραφείς εξετάζουν, 
τόσο την οικονομική σημασία του 
εθελοντισμού, όσο και τη λογική που 
διέπει μια τέτοια προσφορά. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο του 3ου 
Μέρους του βιβλίου εξετάζεται ο 
ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας του 
αθλητισμού. Το πιο σημαντικό μέρος 
αυτού του κεφαλαίου είναι ο ορισμός 
της αθλητικής βιομηχανίας. Δίνεται ένα 
εξαιρετικό διάγραμμα όπου ενσωμα-
τώνει όλες τις οικονομικές δραστηρι-
ότητες που θα μπορούσαν να ταξινομη-
θούν ως αθλητικές. Αυτές αγγίζουν 
όλους τους κλάδους: βιομηχανία, εμπό-
ριο, άλλες υπηρεσίες, τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, τους χορηγούς κ.λπ. Στο  

 
ίδιο κεφάλαιο εξετάζεται και η σχέση 
των τριών βασικών συστατικών μερών 
της προσφοράς του αθλητισμού: 
κυβέρνησης, εθελοντικού τομέα και 
επιχειρηματικού τομέα. 

Το τελευταίο μέρος του βιβλίου 
αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το 
9ο κεφάλαιο εξετάζει το πολύ σημαντικό 
θέμα για τον αθλητισμό που είναι η 
χορηγία, το 10ο κεφάλαιο καταπιάνεται 
με τα πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα, 
το 11ο με τα επαγγελματικά ομαδικά 
αθλήματα και το τελευταίο με τα 
αθλητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα 
τέσσερα αυτά θέματα αποτελούν την 
καρδιά της έρευνας που διεξάγεται από 
τους οικονομικούς ερευνητές και 
αφορούν τον αθλητισμό. Οι ίδιοι οι 
συγγραφείς, όπως και πολλοί άλλοι, 
έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην 
έρευνα αυτή. Η παρουσίαση στο βιβλίο 
αυτό αποτελεί μια εισαγωγή σε όλο τον 
προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί 
γύρω από αυτά τα θέματα. Αν υπάρχει 
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ένα αδύναμο σημείο στην παρουσίαση 
των θεμάτων είναι ο βομβαρδισμός με 
στοιχεία και πίνακες που σε επίπεδο 
εγχειριδίου θα πρέπει να αποφεύγονται. 
Επίσης, θα άξιζε στην ανάλυση των 
οικονομικών των μεγάλων αθλητικών 
γεγονότων να αφιερωθεί ειδικό μέρος 
για το πιο μεγάλο από όλα αυτά, εκείνο 
των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Με εξαίρεση πολύ λίγα κομμάτια 
του βιβλίου, η ύλη του είναι κατανοητή 
και προσιτή στους μη οικονομολόγους,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

που έχουν, όμως, ενδιαφέρον ή προ-
έρχονται από τον αθλητικό κλάδο. 
Ακόμη η ανασκόπηση της βιβλιο-
γραφίας στο χώρο των οικονομικών του 
αθλητισμού βρίσκεται σε βρεφική ηλικία 
και αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, 
στο γεγονός ότι και η έρευνα περί των 
οικονομικών του αθλητισμού δεν έχει 
αναπτυχθεί σε βαθμό που να μπορεί να 
ταξινομηθεί και να ενταχθεί σ’ ένα 
εισαγωγικό βιλίο. 
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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.  
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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 
   
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  
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(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, 
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  
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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@atine
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