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ε το συγκεκριμένο 
τεύχος ανοίγει ο 6ος 
τόμος του περιοδι-
κού Οικονομία και 
Αθλητισμός. Το εν 

λόγω περιοδικό έχ ι ως στόχο την προ-
βολή και την προώ  του αθλητισμού 
από την πλευρά της οικονομίας.  
 Σε αυτό το τεύχος αναλύονται διε-
ξοδικά τα παρακάτω θέματα: 
 Στην στήλη της Αθλητικής Επι-
καιρότητας γίνεται μια σύντομη και πε-
ριεκτική αναφορά στις επιπτώσεις των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην 
πόλη που τους διοργάνωσε, δηλαδή, 
στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι η σημασία 
της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώ-
νων στην Αθήνα ήταν τεράστια από κοι-
νωνικής και οικονομικής άποψης. 
 Στην στήλη του πρώτου Αθλητικού 
Επιστημονικού Άρθρου σχολιάζεται το 
θέμα της αθλητικής χορηγίας στην 
Τουρκία και πιο ειδικά η χορηγία στην 
Εθνική Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομά-
δα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο-
σφαίρου το 2002. Στην Τουρκία, η αθλη-
τική χορηγία αποτελεί μια αναπτυσ-
σόμενη στρατηγική μάρκετινγκ. 
 Ακολουθεί, στην επόμενη στήλη, ένα 
Επιστημονικό  Άρθρο συνέχεια του προ-
ηγούμενου. Στο συγκεκριμένο άρθρο γί-
νεται λόγος για την επίδραση των Ολυ- 
μπιακών Αγώνων του 2004 στην Ορ-
γάνωση και την Ανάπτυξη της πόλης 
των Αθηνών. 
  

 Στο τρίτο Επιστημονικό Αθλητικό 
Άρθρο του περιοδικού Οικονομία και 
Αθλητισμός ακολουθεί μια ανάλυση και 
περιγραφή με κύριο θέμα τους Ολυ-
μπιακούς αγώνες της Βαρκελώνης. Ει-
δικότερα, επισημαίνονται οι μακροχρο- 
νιες επιδράσεις του Ολυμπιακού Χωριού 
της περιοχής Poblemou, στην αστική 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  
 Στην στήλη της Αθλητικής Επιστη-
μονικής Σκέψης αναλύεται το θέμα της  
χορηγίας και πιο ειδικά, η στήλη 
επεξεργάζεται την στρατηγική 
συνεργασία και τη σχέση που υπάρχει 
μεταξύ χορηγού και χορηγούμενου. 
Καθώς τα δύο μέρη ουσιαστικά 
συνδέουν την εικόνα τους, είναι πλέον 
απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ τους σε στρατηγικό επίπεδο. Οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται από την 
κάθε πλευρά έχουν επιπτώσεις στην 
άλλη. Δημιουργείται έτσι μια σχέση ε-
ξάρτησης, η οποία συχνά έχει μακρο-
χρόνιες επιπτώσεις στον τρόπο που φί-
λαθλοι και πελάτες αντιλαμβάνονται τα 
δύο μέρη.  
 Στην τελευταία ενότητα του 
περιοδικού, παρουσιάζεται ένα επιστη-
μονικό βιβλίο με τίτλο: Διοίκηση Άσκη-
σης. Το βιβλίο απευθύνεται, τόσο στους 
προπτυχιακούς σπουδαστές, όσο και σε 
όλους τους επαγγελματίες του χώρου 
σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμ-
μάτων άσκησης. Το εγχειρίδιο οργανώ-
νεται σε τέσσερα μέρη. 

  ΜΜ

ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΈΈκκδδοοσσηηςς  
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 νάληψη και η διοργάνω-
ση των Ολυμπιακών Αγώ-
νων του 2004 από την πόλη 
της Αθήνας αποτέλεσε α-
ναμφισβήτητα ένα ιδιαίτε-

ρα σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας, 
με πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
παραμέτρους. 
    Από πολιτική άποψη, η διοργάνωση 
των Αγώνων του 2004 έδωσε την ευ-
καιρία στην Ελλάδα να προβληθεί διε-
θνώς ως μια αναπτυγμένη χώρα που εί-
ναι σε θέση να φέρει σε πέρας ένα εξαι-
ρετικά δύσκολο εγχείρημα το οποίο α-
παιτούσε υψηλή τεχνολογία και τεχνο-
γνωσία, άριστη οργάνωση και υψηλό 
επαγγελματισμό. Η ανάδειξη αυτής της 
όψης της χώρας ήταν ένα σημαντικό 
επίτευγμα, καθώς μέχρι σήμερα η Ελ-
λάδα ήταν γνωστή κυρίως για το ιστο-
ρικό παρελθόν της και τις ευκαιρίες για 
τουρισμό που προσέφερε. Αλλά και σε 
ένα άλλο επίπεδο, η σταθερή απόφαση 
της Ελλάδος να προωθήσει την ιδέα της 
ολυμπιακής εκεχειρίας, αποτέλεσε μία 
διεθνή παρέμβαση με ιδιαίτερη πολιτική 
σημασία στο σημερινό ασταθές διεθνές 
περιβάλλον. 
    Από οικονομική άποψη, οι Ολυμπια-
κοί Αγώνες προσέφεραν τις συνθήκες ε-
κείνες που επιτρέπουν υψηλούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης ακόμη και σε μία διεθ-
νή περίοδο ύφεσης. Τα σημαντικότατα 
έργα υποδομής που έγιναν, η τεχνολο- 

 
γία που αποκτήθηκε, ο επιβαλλόμενος 
εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας  
των δημοσίων και ιδιωτικών μονάδων 
σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, η 
υποχρέωση αναβάθμισης της ποιότητας 
των κάθε είδους παρεχόμενων υπηρε-
σιών και προϊόντων αποτελούν την τε-
ράστια προστιθέμενη αξία που επέφε-
ραν στην οικονομία της χώρας οι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες.  Αλλά και σε ό,τι αφο-
ρά την κοινωνική πτυχή των Ολυμπια-
κών Αγώνων, η σημασία της διοργάνω-
σής τους είναι δεδομένη. Τα έργα που 
συντελέστηκαν σε περιοχές της Αττικής 
που μέχρι τη διοργάνωση των Ολυμπια-
κών Αγώνων ήταν υποβαθμισμένες, η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο για 
Έλληνες, όσο και για μετανάστες, η 
αξιοποίηση του επιστημονικού 
δυναμικού της χώρας, σε βαθμό 
πρωτόγνωρο για τα μέχρι τότε 
δεδομένα, η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών μέσα από τα έργα που 
έγιναν και που είχαν ορίζοντα και μετά 
το πέρας των Αγώνων, η ενθάρρυνση 
της αθλητικής προσπάθειας, που επήλθε 
ως συνέπεια της διοργάνωσης του 
μεγαλύτερου παγκόσμιου αθλητικού 
γεγονότος και η αναμενόμενη στροφή 
τμήματος της νεολαίας προς τον 
αθλητισμό, συνθέτουν την κοινωνική 
παράμετρο του όλου θέματος. Η κατά-
γραφή αυτών των θετικών παραμέτρων 
δεν αποσκοπεί στο να αποκρύψει και τις 

  ΗΗ

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα  
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προβληματικές πτυχές του εγχειρήμα-
τος. Η απορρόφηση σημαντικών πόρων, 
αλλά και η παραγωγική προσπάθεια της 
χώρας από το μητροπολιτικό κέντρο (έ-
στω και με τη συμμετοχή των λεγόμενων 
ολυμπιακών πόλεων), η πίεση που 
δημιουργούσαν οι αμετάθετες προθεσμί-
ες και οι ενδεχόμενοι συμβιβασμοί ως 
προς τη διαφάνεια και την προστασία 
του περιβάλλοντος, αποτελούν ορισμέ-
νες μόνο πηγές για προβληματισμό σχε-
τικά με τις συνέπειες των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Είναι γεγονός ότι όταν η Ελ-
λάδα αναλάμβανε τη διοργάνωση των 
Αγώνων, η κοινή γνώμη της χώρας δεν 
είχε πλήρη εικόνα των διαστάσεων του 
εγχειρήματος. Η μέχρι σήμερα πορεία 
ανέδειξε - στην πλήρη διάστασή τους - 
τόσο το μέγεθος της πρόκλησης, όσο και 
τη σημασία των θετικών, αλλά και αρνη-
τικών, παραμέτρων της ανάληψης 
αυτής.  
 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τελική 
έκβαση της εθνικής αυτής προσπάθειας, 
για μεγιστοποίηση των θετικών συνεπει-
ών και ελαχιστοποίηση των αρνητικών, 
πέρασε μέσα από την καθολική και από-
τελεσματική ενεργοποίηση των παραγω-
γικών δυνάμεων της χώρας. Η συμμετο-
χή, τόσο των εργαζομένων και των επι-
χειρήσεων που ανέλαβαν να υλοποιή-
σουν τα έργα, έχοντας ταυτόχρονα και 
την ευθύνη να διασφαλίσουν την ποιό-
τητα και να τηρήσουν τις προθεσμίες, 
όσο και των πολιτών που κλήθηκαν να 
παράσχουν την εθελοντική τους εργα-
σία, αποτέλεσαν έναν από τους πιο από-
φασιστικούς παράγοντες για την τελική 
επιτυχία των Αγώνων. 
 Στο οργανωτικό πλαίσιο προετοιμα-
σίας και διενέργειας των Ολυμπιακών 
Αγώνων το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε 
στα εξής ζητήματα:  
1. Εθελοντισμός 
2. Φιλοξενία-Σίτιση 
3. Μεταφορές 
4. Ανάπτυξη - Απασχόληση 
5. Περιφερειακή Διάσταση των Ολυ-

μπιακών Αγώνων 

6. Περιβάλλον 
7. Τουρισμός 
8. Ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώ-

νων 
9. Ιατρικές Υπηρεσίες 
10. Κοινωνικοί Φορείς,  

Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε εκτε-
νέστερα τις οργανωτικές, οικονομικές 
και κοινωνικές πτυχές της Ανάπτυξης-
Απασχόλησης και του Τουρισμού. 

Ανάπτυξη και Απασχόληση 

     Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Α-
γώνων του 2004 στη χώρα μας έγινε με 
την προοπτική ότι θα προσφέρει ουσια-
στικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. 
Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνονται η 
μερική αντιμετώπιση του φαινομένου 
της ανεργίας και η προσαρμογή του 
ανθρώπινου δυναμικού στις οικονομι-
κές, τεχνολογικές και βιομηχανικές αλ-
λαγές της νέας εποχής. Οι οικονομικές 
επιδράσεις ήταν αναμενόμενο ότι θα 
επηρεάσουν το σύνολο της οικονομικής 
δραστηριότητας. Παρ' όλο που οι επι-
δράσεις αυτές συνήθως επηρεάζουν μό-
νο την περιοχή που γίνονται οι Αγώνες 
και όχι το σύνολο της χώρας, εν τούτοις 
στην περίπτωση της Ελλάδας, οι επιδρά-
σεις είχε προβλεφθεί ότι θα διαχυθούν 
στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 
της χώρας είχε εκτιμηθεί ότι θα βελτιω-
θεί σημαντικά, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, 
όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου 
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ε-
ρευνών (ΚΕΠΕ) (2001), σε σταθερές τιμές 
του 2000, η επίδραση των Αγώνων στο 
ΑΕΠ, για το 2004 αναμενόταν να κυ-
μανθεί μεταξύ 1,3 δις ευρώ και 1,8 δις 
ευρώ.  
 Σε ποσοστά, η μέση επίδραση στο 
ΑΕΠ το 2004 είχε εκτιμηθεί μεταξύ 
0,93% και 1,34%. Οι διαχρονικές επιδρά-
σεις στο ΑΕΠ (2000-2010) προβλεπόταν 
ότι θα παρουσιάζουν σημαντικές αυξο-
μειώσεις, είτε λόγω της μειωμένης επεν-
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δυτικής δραστηριότητας μετά το 2004, 
είτε λόγω των τουριστικών επιδράσεων 
μακροπρόθεσμα.  
 Σχετικά με τις επιδράσεις των Ολυ-
μπιακών Αγώνων της Αθήνας στο ρυθ-
μό αύξησης του ΑΕΠ, αυτές είχαν εκτι-
μηθεί ως ιδιαίτερα σημαντικές για την 
περίοδο πριν τους Αγώνες. Συγκεκριμέ-
να, το 2001 η επίδραση εκτιμάται σε 
0,70% και το 2002 σε 0,24% (ΚΕΠΕ, 
2001). Οι υψηλοί ρυθμοί επενδυτικών 
δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού 
τομέα τόσο στην Αττική, όσο και στις 
υπόλοιπες ολυμπιακές πόλεις, καθώς και 
του τομέα των τηλεπικοινωνιών, ήταν 
προβλεπόμενο ότι θα οδηγήσουν σε αυ-
ξημένους ρυθμούς απασχόλησης την πε-
ρίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004. 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης 
του ΚΕΠΕ η μέση ετήσια επίδραση στην 
απασχόληση ανερχόταν σε 38-50 χιλιά-
δες την περίοδο προετοιμασίας της Ελ-
λάδας (2002-2004). Η επίδραση στον το-
μέα της απασχόλησης κορυφωνόταν τη 
χρονιά διεξαγωγής των Ολυμπιακών Α-
γώνων (2004), όπου είχε εκτιμηθεί ότι θα 
δημιουργηθούν περισσότερες από 55 χι-
λιάδες νέες θέσεις εργασίας. Στη μετα-
ολυμπιακή περίοδο και έως το 2010, λό-
γω, κυρίως, της μείωσης των επενδυτι-
κών δραστηριοτήτων, η μέση ετήσια επί-
δραση στον τομέα της απασχόλησης α-
ναμενόταν να μειωθεί, αφήνοντας όμως, 
ένα όφελος περίπου της τάξης των 20 χι-
λιάδων νέων θέσεων εργασίας, κατά με-
σο όρο. Θετικές επιδράσεις στον τομέα 
της απασχόλησης μέσω της διεξαγωγής 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 
προβλέπονταν και από τη μελέτη του Ιν-
στιτούτου Τουριστικών Ερευνών και 
Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Ειδικότερα, τη 
χρονιά των Αγώνων προβλεπόταν η δη-
μιουργία περίπου 81 χιλιάδων νέων θέ-
σεων εργασίας. Σχετικά με τις επιδρά-
σεις των Ολυμπιακών Αγώνων στην α-
πασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο, 
προβλεπόταν ότι η ανάπτυξη και υ-
λοποίηση του προγράμματος "Ελλάδα 

2004" θα προκαλούσε θετικές επιδράσεις. 
Ειδικότερα, όπως εκτιμάται στη μελέτη 
Ανάλυση των Χωρικών και Αναπτυξια-
κών Επιπτώσεων του Προγράμματος 
"Ελλάδα 2004", που διεξήγαγε το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας το 2002, η συνολική 
επίδραση στην απασχόληση αποτιμάται 
σε περίπου 70.000 νέες ετήσιες θέσεις ερ-
γασίας πλήρους απασχόλησης (άτομα 
ανά έτος) στην περίοδο 2002-2007. Από 
το σύνολο των θέσεων αυτών το 75% 
περίπου θα είχε δημιουργηθεί έως το 
2003 και το 25% κατά τη διάρκεια του 
2004. Οι θέσεις αυτές αφορούν στο 
σύνολο των τοπικών οικονομιών και 
προκύπτουν κυρίως από τις διασυνδέ-
σεις του κατασκευαστικού τομέα με το 
υπόλοιπο παραγωγικό σύστημα της 
χώρας. 
 Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώ-
νων του 2004 έδωσε τη δυνατότητα στο 
σύνολο των επιχειρήσεων και οργανι-
σμών της χώρας για κατάλληλη εκπαί-
δευση και μετεκπαίδευση των εργαζο-
μένων τους, γεγονός που θα εξασφάλιζε 
έναν υψηλό βαθμό ετοιμότητας κατά 
την τέλεση των Αγώνων, η οποία θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί και μετά το 
πέρας αυτών. Άλλωστε, το θέμα της 
συνεχούς εκπαίδευσης και προσαρμογής 
των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες, 
όπως επανειλημμένα έχει τονίσει η 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΟΚΕ), αποτελεί σημαντικό 
αναπτυξιακό παράγοντα για την 
ελληνική οικονομία και κοινωνία.  
  Η πραγματοποίηση των Ολυμπια-
κών Αγώνων του 2004 είχε τη δυνατότη-
τα να συμβάλλει στην απόκτηση οργα-
νωτικής και επιχειρησιακής εμπειρίας. 
Για παράδειγμα, η διεξαγωγή των 
Αγώνων στο Σίδνεϋ, αλλά, κυρίως, στη 
Βαρκελώνη, είχαν επιφέρει ουσιαστικό 
εκσυγχρονισμό σε παραγωγικούς τομείς 
της οικονομίας, όπως στον τομέα των 
επικοινωνιών, με περαιτέρω θετικές 
επιδράσεις στην παραγωγικότητα.  Άπο-
ψη της ΟΚΕ ήταν ότι η χρήση νέων 
τεχνολογικών εξοπλισμών και μεθόδων 
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οργάνωσης και παραγωγής, αποτελεί 
ίσως την πιο σημαντική μακροπρόθεσμη 
ωφέλεια για την οικονομία της χώρας 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή 
προκύπτει από τις σημαντικές μεταβολές 
που θα επέλθουν στην πλευρά της προ-
σφοράς, δημιουργώντας μόνιμα οφέλη, 
που θα επηρεάσουν θετικά την αναπτυ-
ξιακή διαδικασία. 

Τουρισμός 

 Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 
στην Ελλάδα, είχαν την προοπτική ότι 
θα αποτελέσουν μια μεγάλη ευκαιρία 
για μακροχρόνια ανάπτυξη του τουρι-
σμού της χώρας την επόμενη δεκαετία, 
δίνοντας τη δυνατότητα να ξεπερα-
σθούν προβλήματα που ταλανίζουν τον 
τουριστικό τομέα και να σημειωθεί ποιο-
τικό άλμα στο προσφερόμενο προϊόν, με 
τη συμμετοχή τόσο των δημόσιων, όσο 
και των ιδιωτικών φορέων. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του ΚΕΠΕ, η επίδραση των 
Ολυμπιακών Αγώνων στον τουρισμό ε-
κτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μια μέση ε-
τήσια αύξηση του ρυθμού επέκτασης της 
τουριστικής ζήτησης αλλοδαπών τουρι-
στών, κατά 5%, μέχρι το 2010. Με άλλα 
λόγια, ο αριθμός τουριστών μέχρι το 
2010 θα ανέλθει σε περίπου 20 εκατομ-
μύρια. Στο ίδιο πλαίσιο εκτιμήσεων βρί-
σκονται και οι προβλέψεις της μελέτης 
του ΙΤΕΠ (1999), όπου οι συνολικές αφί-
ξεις αλλοδαπών τουριστών ξεπερνούν 
τα 17 εκατομμύρια το 2010, ενώ για τη 
χρονιά διεξαγωγής των Αγώνων (2004), 
η συνολική τουριστική ζήτηση κυμαι-
νόταν μεταξύ 14,5 και 16 εκατομμυρίων 
αλλοδαπών τουριστών. Η αξιοποίηση 
των Αγώνων και συνεπώς, η προσδοκώ-
μενη αύξηση των τουριστών εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τις στρατηγικές 
τουριστικής αξιοποίησης των Αγώνων, 
όπως είναι η ανάπτυξη και/ή ενίσχυση 
νέων μορφών τουριστικής δραστηριό-
τητας (π.χ. συνεδριακός, αθλητικός, α-
γροτουρισμός κ.α.) Η προσέλκυση των 
τουριστών μπορεί να επέλθει, εκτός των 

άλλων και μέσω της ανάπτυξης ενός σω-
στού και καλά οργανωμένου και συντο-
νισμένου προγράμματος ευαισθητοποί-
ησης και κινητοποίησης του απόδημου 
Ελληνισμού. Σε σχέση με την ποιότητα 
των παρεχομένων τουριστικών υπηρε-
σιών, η ΟΚΕ θεωρεί ότι είναι αναγκαία 
η υιοθέτηση προτύπων ποιότητας, όπως 
αυτά που άπτονται του φιλικού περι-
βαλλοντικά χαρακτήρα των τουριστι-
κών υπηρεσιών. Μια τέτοια ενέργεια α-
πoτελεί προϋπόθεση της "πράσινης" α-
νταγωνιστικότητας του ελληνικού του-
ρισμού που προβάλλει ως αδήριτη ανά-
γκη για την βιωσιμότητα αυτού του το-
σο σημαντικού, για την ελληνική οικο-
νομία, τομέα.  
 
 
Συμπεράσματα 

 1. Η επιτυχία του εγχειρήματος εξα-
σφαλίστηκε χάρη στη συντονισμένη 
προσπάθεια και τη συστράτευση όλων 
των υπεύθυνων, για τη διοργάνωση, συ-
ντελεστών.                                                    
 2. Η σημασία του εγχειρήματος της 
διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων 
από την Αθήνα το 2004 ήταν τεράστια, 
από κοινωνικής και οικονομικής από-
ψεως.                          
 3. Η σωστή και άρτια οργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα έδω-
σε μια σημαντική ευκαιρία στη χώρα 
μας για την οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξή της, καθώς και 
έναν παράγοντα σύγκλισης με τις ισχυ-
ρά οικονομικά αναπτυγμένες χώρες.     
 4. Η ουσιαστική συνεργασία όλων 
των κοινωνικών και επαγγελματικών 
φορέων της χώρας αποτέλεσε σημαντικό 
παράγοντα, για την επιτυχημένη διορ-
γάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, κυ-
ρίως με την ενεργό συμμετοχή των 
εργαζομένων στο πρόγραμμα εθελοντι-
σμού, καθώς και τη δημιουργία των κα-
τάλληλων δομών. Οι ενέργειες αυτές έ-
δωσαν ώθηση στην έως τώρα περιορι-
σμένη εθελοντική δραστηριότητα στη 
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χώρα μας και στην ανάπτυξη του εθελο-
ντικού κινήματος.       
 5. Η ανάπτυξη του εργατικού δυνα-
μικού και η δημιουργία μεγάλου αριθ-
μού θέσεων εργασίας αποδείχθηκαν μη 
ικανοποιητικές ως  προς την χρονική 
τους διάρκεια και την ποιοτική τους 
στάθμη στο μέλλον.    
 6. Η διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων κατέδειξε ότι ο συνδυασμός 
των καινοτόμων πρωτοβουλιών και ε-
πενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και της 
ικανότητας αποφάσεων - παρεμβάσεων 
και εγγυήσεων του δημοσίου τομέα μπο-
ρεί να αποφέρει όχι μόνο χρήσιμα και 
θετικά αποτελέσματα, αλλά και μακρο-
χρόνια οφέλη.          
 7. Κρίνεται απαραίτητο να αξιοποι-
ηθεί η δυναμική που απέκτησαν συγκε-
κριμένοι κλάδοι (κατασκευές, εμπορία 
αθλητικού και τουριστικού εξοπλισμού, 
διαφήμιση, πληροφορική κ.λπ.) και να 
υπάρξει συνέχεια ιδιαίτερα στον τομέα 
των εξαγωγών.                           
 8. Σημαντική αναμένεται να είναι, 
επίσης, η αναβάθμιση των χώρων άθλη-
σης και ψυχαγωγίας στην περιφέρεια, 
μέσω του προγράμματος "Ελλάδα 2004", 
διότι θα ενισχυθούν, εκσυγχρονιστούν 

και θα συμπληρωθούν οι υποδομές 
πολλών Δήμων της χώρας. Το γεγονός 
αυτό θα συμβάλλει στην σύγκλιση μετα-
ξύ του κέντρου και της περιφέρειας και 
θα δημιουργήσει θετικές επιπτώσεις 
στον τομέα της απασχόλησης.  
 9. Με τη διοργάνωση των Ολυ-
μπιακών Αγώνων του 2004 δόθηκε για 
πρώτη φορά, η ευκαιρία σε πολλούς δή-
μους της χώρας να μετάσχουν ενεργά σε 
ένα τόσο σημαντικό γεγονός διεθνούς 
εμβέλειας. Προγράμματα αθλητικής 
δραστηριότητας και αναψυχής, περι-
βαλλοντικής αναβάθμισης και αισθη-
τικής του χώρου συνιστούν ορισμένα 
από τα μέσα, που μπορούν να συμ-
βάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική 
της χώρας.          
 10. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 
αποτέλεσαν ευκαιρία για την ελληνική 
κοινωνία, ώστε να συνειδητοποιήσει ότι 
τα άτομα με αναπηρίες είναι ισότιμα 
μέλη αυτής της κοινωνίας και δικαιού-
νται απρόσκοπτης πρόσβασης στους 
χώρους άθλησης και εργασίας. 
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το άρθρο αυτό εξετά-
ζονται απόψεις που 
σχετίζονται με τη χο-
ρηγία και τις εταιρίες 
που ήταν χορηγοί της 

εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της 
Τουρκίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο πο-
δοσφαίρου. 
 Παρότι στο παρελθόν η έννοια της 
χορηγίας ήταν ταυτισμένη με τα κέρδη 
μόνο από την πλευρά του χορηγού-
μενου, η επίδραση των διαφημιστικών 
πρακτικών στο ραδιόφωνο, την τηλεό-
ραση και τον τύπο στις Η.Π.Α. είχε ως 
αποτέλεσμα την αλλαγή στη φύση της 
χορηγίας. Έτσι, η έννοιά της ταυτίστηκε 
με το αμοιβαίο κέρδος χορηγού και 
χορηγούμενου. Σύμφωνα με τον Eric 
Olson, η χορηγία παρέχει μια οικονο-
μική υποστήριξη σε ένα άτομο, έναν 
αθλητικό οργανισμό ή μια αθλητική 
δραστηριότητα, χωρίς να λαμβάνουμε 
υπόψη οποιαδήποτε ανταπόκριση από 
την πλευρά του κοινού (1). Από την 
άλλη πλευρά, για τους Sandler και Shai 

η έννοια της χορηγίας μπορεί να οριστεί 
ως μια δραστηριότητα συσχετισμένη με 
υλικούς πόρους, όπως χρήματα, ανθρώ-
πινο δυναμικό και εξοπλισμό (2). Σύμ-
φωνα με την Ένωση των Επιχειρήσεων 
για την Τέχνη (ABSA) στην Αγγλία, η 
χορηγία είναι μια παροχή οικονομικής 
ή μη οικονομικής υποστήριξης προς μια 
αθλητική ή καλλιτεχνική διοργάνωση, 
με σκοπό να προβληθεί η επωνυμία, το 
προϊόν ή η υπηρεσία μιας εταιρίας. 
 

Μέθοδοι 
 

Η έρευνα βασίζεται σε βιβλιογρα-
φική ανασκόπηση και σε περιγραφικές 
μεθόδους. Το δείγμα της αποτελείται 
από τις εταιρίες που ήταν χορηγοί της 
εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της 
Τουρκίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 
2002.  
 

ΣΣ  

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
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Η Χορηγία σε Αθλητικές Διοργανώσεις 
 
 Καθώς εξετάζονταν οι παραπάνω 
έννοιες της χορηγίας, προέκυψαν δύο 
διαφορετικοί στόχοι της. Ο πρώτος 
στόχος υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
χορηγία μπορεί να ειδωθεί ως φιλαν-
θρωπία ή βοήθεια. Από την άλλη πλευ-
ρά, η μεγιστοποίηση του κέρδους, η πα-
ροχή ωφέλειας, η στρατηγική συνερ-
γασία μέσω της διαφήμισης, το μάρκε-
τινγκ και η χρησιμοποίηση της χορηγίας 
ως  επικοινωνιακού  μέσου  είναι  
μερικά στοιχεία που συνθέτουν το 
δεύτερο στόχο. Σε αυτό το πλαίσιο, αν 
και η χορηγία σε γενικές γραμμές 
πραγματοποιείται από εμπορικούς 
οργανισμούς, μπορεί,  όμως,  να  
υλοποιηθεί  και  από την κεντρική ή τις 
τοπικές κυβερνήσεις στη σφαίρα του 
δημόσιου τομέα. Η ανάδειξη της 
αθλητικής χορηγίας σε εμπορικό μέσο 
είναι μάλλον καινούργια.  
 Η σημαντικότητα της χορηγίας στον 
αθλητικό τομέα απορρέει από το 
γεγονός ότι χρησιμοποιείται ως εργα-
λείο του μάρκετινγκ. Στην Τουρκία, η 
χορηγία στον αθλητισμό αποτελεί ένα 
πρόσφατα εμφανιζόμενο φαινόμενο. Οι 
εμπορικές εταιρίες ξόδεψαν σχεδόν 300 
εκατομμύρια δολάρια για τις χορηγίες 
στον αθλητικό τομέα το 2001 και ο 
αριθμός των εταιριών αυξήθηκε την τε-
λευταία δεκαετία. Εξαιτίας του αυξανό-
μενου ενδιαφέροντος προς το ποδό-
σφαιρο σε παγκόσμια κλίμακα, είναι γε-
γονός ότι πολλές εμπορικές εταιρίες 
υποστήριξαν την εθνική ομάδα ποδο-
σφαίρου της Τουρκίας ως χορηγοί.  
 Εκτός αυτού, υπάρχει επίσης ένα 
αυξανόμενο ενδιαφέρον προς τους 
αθλητές. Για παράδειγμα, στο άθλημα 
των κατάδύσεων, η χορηγία προς τον 
αθλητή Yasemin Dalkilic που έσπασε το 
ρεκόρ τρεις φορές είχε θετικά οφέλη για 
το λογότυπο της Quantum Watch στην 
Τουρκία. Υπογράφοντας το πρώτο συμ-
βόλαιο με τον Hakan Sukur, διάσημο 
ποδοσφαιριστή της Τουρκίας, η Nike 
επικύρωσε τις δραστηριότητές της σε 

επίπεδο αντιπροσώπευσης στην 
Τουρκία, συνάπτοντας συμφωνίες 
χορηγίας σε επίπεδο ατόμων (4).  
 Η διάσημη μάρκα τούρκικης 
μπύρας, Efes Pilsen, σε συνεργασία με 
την Stary Melnic, τοπική μάρκα μπύρας 
στη Ρωσία, υπήρξαν οι επίσημοι 
χορηγοί της εθνικής ποδοσφαιρικής 
ομάδας της Ρωσίας. Ειδικά, η ποιοτική 
αύξηση του τουρκικού ποδοσφαίρου 
αύξησε ταυτόχρονα και τον αριθμό των 
θεατών και κατ’ επέκταση και τις 
εταιρίες που αναλαμβάνουν να είναι 
χορηγοί. Το καλύτερο παράδειγμα για 
το φαινόμενο αυτό στην Τουρκία είναι 
ότι ο αριθμός των χορηγών της εθνικής 
ποδοσφαιρικής ομάδας, που ήταν τρίτη 
σε κατάταξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
του 2002, είναι οκτώ. Οι εταιρίες αυτές 
είναι οι παρακάτω: Is bank, Pepsi, Sarar, 
Turkcell, Adidas, Mercedes Benz, και 
Efes Pilsen. Οι συνεντεύξεις που έγιναν 
με αυτές τις εταιρίες αποκάλυψαν το 
γεγονός ότι ο βασικός στρατηγικός 
στόχος της χορηγίας τους είναι η εν-
δυνάμωση της εμπορικής ταυτότητάς 
τους προς το κοινό. Η κατανομή των ε-
ταιριών σε όρους χορηγίας της εθνικής 
ποδοσφαιρικής ομάδας της Τουρκίας 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 δίνε-
ται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1 Κατανομή των εταιριών σε 
όρους χορηγίας της εθνικής ποδοσφαιρικής 
ομάδας της Τουρκίας στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο του 2002 
 
Εταιρία 

Υποστήριξη 
σε 
προϊόντα 

Υποστήριξη 
σε 
Υπηρεσίες 

Οικονομική 
Υποστήριξη 

İş Bank-   X 

Adidas   X 

Pepsi   X 

Sarar X   

Turkcell   X 

Shell   X 

Mercedes-
Benz 

X   

Efes ilsen   X 
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 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, με το 
να υποστηρίζουν την εθνική ομάδα με 
την παροχή των προϊόντων τους, αντί 
για οικονομική υποστήριξη, οι εταιρίες 
Sarar και Mercedes-Benz έχουν ως στο-
χο να προβάλλουν τα προϊόντα αυτά. Η 
Sarar, ως εταιρία υφαντουργίας, υπο-
στήριξε την ομάδα παρέχοντάς της 100 
κοστούμια, ενώ η Mercedes-Benz έδωσε 
ένα λεωφορείο και ένα τζιπ για τους 
παίκτες και το προσωπικό της ομάδας. 
Τα ποσά των δαπανών των εταιριών για 
δραστηριότητες χορηγίας δίνονται στον 
Πίνακα 2. 
 
 
Πίνακας 2 Ποσά δαπανών των εταιριών-
χορηγών της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας 
της Τουρκίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 
2002 
 
Εταιρία 500 

χιλ. 
$ 

1 
εκατ. 
$ 

2,5 
εκατ. 
$ 

4 
εκατ. 
$ 

4,5 
εκατ. 
$ 

5 
εκατ. 
$ 

İş Bank-      X 
Adidas      X 
Pepsi    X   
Sarar X      
Turkcell  X     
Shell   X    
Mercedes-
Benz 

    X  

Efes 
Pilsen 

   X   

Τρέχουσα Συναλλαγματική Ισοτιμία: 1 
USD=1.350.000 TL 
 

Η κατανομή των στόχων των εται-
ριών - χορηγών της εθνικής ποδοσφαι-
ρικής ομάδας της Τουρκίας δίνεται στον 
Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3 Κατανομή στόχων των εταιριών-
χορηγών της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας 
της Τουρκίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 

2002 
 

Εταιρία Τηλεθέαση Αριθμός 
θεατών 
στα 
Στάδια 

Αριθμός 
αθλημάτων 
επί 
χορηγία 

İş Bank- X   

Adidas X   
Pepsi X   
Sarar X   
Turkcell X   
Shell X   
Mercedes-
Benz 

 X  

fes Pilsen  X  
 
Οι εταιρίες που είναι χορηγοί της ε-

θνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της 
Τουρκίας δήλωσαν ότι οι δραστη-
ριότητες χορηγίας είναι σημαντικές σε 
όρους τηλεθέασης. Από την άλλη 
πλευρά, για την Efes Pilsen ο αριθμός 
των θεατών αποτελεί ένα κριτήριο για 
τις δραστηριότητες χορηγίας τους. Ο πί-
νακας 4 παρουσιάζει την κατανομή των 
εταιριών ανάλογα με τον τύπο των α-
θλημάτων που είναι χορηγοί.  

 
Πίνακας 4 Κατανομή των εταιριών ανάλογα 
με τον τύπο των αθλημάτων που είναι 
χορηγοί 
 

Εταιρία Ομαδικά 
αθλήματα 

Ατομικά 
αθλήματα 

İş Bank- 
X 

 

Adidas X  

Pepsi X  

Sarar X  

Turkcell X  

Shell X  

Mercedes-
Benz 

X  

Efes Pilsen X  
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Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες 
εταιρίες δήλωσαν ότι οι δραστηριότητες 
χορηγίας τους καλύπτουν γενικά επαγ-
γελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες, κά-
ποιες απ’ αυτές όπως οι Sarar, Shell και 
Adidas δήλωσαν ότι έχουν παράσχει μι-
κρή οικονομική υποστήριξη και σε τοπι-
κές αθλητικές διοργανώσεις. 
 

Αποτελέσματα 
 

H αθλητική χορηγία αποτελεί μια 
πρόσφατα αναπτυσσόμενη στρατηγική 
μάρκετινγκ στην Τουρκία. Από το νόμο 
του 2003 για τη χορηγία και έκτοτε, 
διάφορες ευκολίες δόθηκαν στις εταιρίες 
που επιθυμούσαν να γίνουν χορηγοί σε 
αθλητικές δραστηριότητες. Σε γενικές 
γραμμές, οι εταιρίες ανέλαβαν δραστη-
ριότητες χορηγίας ως μια επένδυση για 
τη δόμηση μιας ισχυρής εικόνας του 
λογότυπού τους. Η αυξανόμενη ζήτηση 
για αθλητικές δραστηριότητες στην κοι-
νωνία, η σημαντικότητα των αθλητικών 
γεγονότων, τόσο των εθνικών, όσο και 
των διεθνών και το αυξανόμενο ενδια-
φέρον των μέσων μαζικής επικοινωνίας 
γι’ αυτά, καθώς και η αναγκαία οικο-
νομική υποστήριξη από τις εταιρίες εί-
ναι μερικοί από τους παράγοντες που 
υπογραμμίζουν την ανάπτυξη του αθλη-
τισμού στην Τουρκία. Στη μελέτη αυτή, 
συμπεράναμε ότι οι εταιρίες Pepsi, 
Sarar, Adidas, Mercedes-Benz, και Efes 
Pilsen υιοθέτησαν τη χορηγία του λογό-
τυπου δίνοντας έμφαση στην εικόνα της 
φίρμας στο ευρύ κοινό, ενώ οι εταιρίες İş 
Bank, Turkcell και Shell έδωσαν έμφαση 
στο όνομα και στην εικόνα τους προς τα 
έξω, υιοθετώντας τη χορηγία των προϊ-
όντων τους.   
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ι Ολυμπιακοί Αγώνες του 
2004 αποτέλεσαν την επι-
στροφή του κορυφαίου 
αθλητικού γεγονότος στη 

γενέτειρά του. Τα πρώτα ιστορικά στοι-
χεία των αγώνων μας πηγαίνουν πίσω 
στο 776 π.Χ. Το έτος 396, οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες απαγορεύτηκαν από τον Αυτοκ-
ράτορα Θεοδόσιο, αλλά αναβίωσαν το 
1896 στη σύγχρονη μορφή τους από τον 
Πιερ Ντε Κουμπερτέν. Εκατό χρόνια 
αργότερα, το 1996, η Αθήνα ήταν 
υποψήφια πόλη για την φιλοξενία της 
100ής επετείου των Ολυμπιακών 
Αγώνων, αλλά η Διεθνής Ολυμπιακή 
Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) έδωσε το χρίσμα στην 
πόλη της Ατλάντα. Το 2004 η Αθήνα 
ανέκτησε το χαμένο έδαφος αναλαμβά-
νοντας την διοργάνωση των πρώτων 
Ολυμπιακών Αγώνων της τρίτης χι-
λιετίας. Η Αθήνα υποδέχθηκε τους Αγώ-
νες ως μια ευκαιρία, αλλά και ως ένα με-
σο για την αναδιοργάνωση και αναμόρ-
φωση της πόλης. Κι αυτό διότι σήμερα, 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πέρα από ένα 
κορυφαίο διεθνές αθλητικό γεγονός 
αντιμετωπίζονται κι ως ένας καταλυτι-
κός παράγοντας που προωθεί ή επισπεύ-
δει μια τεράστια αστική αλλαγή. 
  

 
 
 Οι Ολυμπιακοί Αγώνες λειτουργούν 
ως ένα εργαλείο επαρκέστερης οργάνω-
σης και σχεδιασμού των διοργανωτριών 
πόλεων. Αυτό αποτελεί υποχρέωσή τους, 
διότι θα πρέπει να προωθήσουν μία σει- 
ρά από έργα που σχετίζονται με αθλητι-
κές υποδομές, συγκοινωνιακά δίκτυα, 
φιλοξενία κ.α. Όλα αυτά αποσκοπούν 
στη διασφάλιση της επιτυχίας του εν 
λόγω παγκοσμίου αθλητικού γεγονότος. 

Αποτέλεσαν, όμως, πραγματικά οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες μία ευκαιρία για 
ολοκληρωτική αλλαγή της Αθήνας με 
την εισαγωγή βελτιώσεων στην οργάνω-
ση και στις δραστηριότητες της πόλης με 
διάρκεια στο χρόνο; Στην αναγγελία της 
ανάληψης των Αγώνων η πόλη της Αθή-
νας ανακοίνωσε την υλοποίηση ενός μα-
κροπρόθεσμου αναπτυξιακού προγράμ-
ματος. Το σεβάστηκε; Υπήρξε το πρό-
γραμμα αυτό ικανό για την πλέον επιτυ-
χή διοργάνωση των Αγώνων; Ποια ήταν 
η επίδραση αυτών των οργανωτικών αλ-
λαγών στην γενικότερη λειτουργία της 
Αθήνας ως πόλης, αλλά και σε όλη την 
περιφέρεια της Αττικής, γενικότερα; 
Ποιες είναι οι περιοχές – κλειδιά στην 
νέα αυτή οργάνωση; Ποιες νέες περιοχές 
αναδείχθηκαν σε σημαντικά κέντρα 
δράσης στην πόλη; 

  ΟΟ

ΕΕΕπππιιισσστττηηημμμοοονννιιικκκόόό   ΆΆΆρρρθθθρρροοο   
 



Οι Ολυμπιακοί Αγώνες προσέδω-
σαν, επίσης, στην Αθήνα μια «προσωρινή 
εικόνα», δημιουργώντας μια εφήμερη πε-
ριοχή μονάχα για την σύντομη περίοδο 
διεξαγωγής του κορυφαίου αυτού πα-
γκόσμιου γεγονότος. Ποιες στρατηγικές 
διαχείρισης θα μπορούσαν να εφαρμο-
στούν στην μετά-ολυμπιακή περίοδο για 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησι- 
μοποιήθηκαν για την φιλοξενία των Α-
γώνων; Περιορίζεται η χρήση των εγκα-
ταστάσεων αυτών για αθλητικούς σκο-
πούς ή μπορούν να αξιοποιηθούν περαι-
τέρω για άλλους σκοπούς; Ποια είναι η 
επίδρασή τους στις περιοχές όπου κατά-
σκευάστηκαν; Είναι δυνατό για κάποιες 
περιοχές που μεταμορφώθηκαν σημα-
ντικά εν’ όψει των Αγώνων να επιστρέ-
ψουν στους παλιούς ρυθμούς ζωής μετά 
απ’ αυτούς; Μπορεί να ξεφύγει η πόλη 
της Αθήνας από το λεγόμενο «Σύνδρομο 
της Σταχτοπούτας1» τώρα που οι Αγώ-
νες είναι πια παρελθόν;  

Μπορούν να αποτελέσουν τα έργα 
ανάπτυξης των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004 ένα νέο ξεκίνημα για μελλο-
ντική διαρκή βελτίωση και πρόοδο μετά 
το πέρας του γεγονότος; 

 

 

                                                 
1 Σύνδρομο της Σταχτοπούτας: Μετά το τέλος του 
κορυφαίου γεγονότος οι διοργανώτριες πόλεις 
πρέπει να επιστρέψουν στην κανονική, 
καθημερινή ζωή ενσωματώνοντας σ’ αυτήν 
επιτυχώς την Ολυμπιακή κληρονομιά, δηλαδή τα 
έργα που κατασκευάστηκαν για την φιλοξενία 
των Αγώνων. 

Γεωγραφική Προσέγγιση για την 
Έρευνα της Σχέσης Διοργανώτριας 
Πόλης – Παγκόσμιου Αθλητικού 
Γεγονότος 

 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ως Εργαλείο 
Ανάπτυξης για τις Διοργανώτριες 
Πόλεις 

 

Η επίδραση των διαφόρων Ολυ-
μπιακών Αγώνων στις πόλεις που τους 
φιλοξένησαν, εξελίχθηκε με το πέρασμα 
των χρόνων. Στις αρχές του 20ου αιώνα, 
η διοργάνωση των Αγώνων δεν είχε 
πρακτικά καμία επίδραση στις διοργα-
νώτριες πόλεις, καθότι το μέγεθος του α-
θλητικού γεγονότος (σε αριθμητικούς ό-
ρους αγωνισμάτων, εκδηλώσεων και 
συμμετεχόντων) δεν απαιτούσε την ει-
σαγωγή κατασκευαστικών έργων, ικα-
νών να αλλάξουν σημαντικά το σχεδια-
σμό και την οργάνωση των πόλεων. Από 
τη δεκαετία του 1960, όμως, η εν λόγω 
επίδραση των Αγώνων είχε καταστεί 
πλέον σημαντική και οι διοργανώτριες 
πόλεις τους αντιμετώπιζαν ως ένα μέσο 
για την υλοποίηση αστικών έργων σε 
διάφορα πεδία (Πίνακας 1). Παρόλα 
αυτά υπήρξαν διοργανώτριες πόλεις 
που ήταν σε θέση να φέρουν εις πέρας 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς να 
χρειαστεί να υιοθετήσουν ριζικές αλλα-
γές σε αστική οργάνωση και σε κατά-
σκευές (Λος Άντζελες, Ατλάντα). Για την 
Αθήνα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν μια 
ευκαιρία να φέρουν στο προσκήνιο ένα 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο 
πού ανέμενε την ολοκλήρωσή του για 
δεκαετίες.  
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Πίνακας 1 Επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά διοργανώτρια πόλη 

Φάση 1: 1896-1904* 
Επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων  

1896 Αθήνα 
1900 Παρίσι 
1904 Saint-Louis 

Η διοργάνωση των Αγώνων δεν απαιτούσε οργάνωση μεγάλου βεληνεκούς και δεν 
είχε επίδραση στις διοργανώτριες πόλεις. 

Φάση 2:1908-1932 
 

1908 Λονδίνο 
1912 Στοκχόλμη 
1920 Antwerp 
1924 Παρίσι 
1928 Άμστερνταμ 
1932 Λος Άντζελες 

Οι Αγώνες απαιτούσαν περισσότερη οργάνωση και μερικές κατασκευές 
εγκαταστάσεων. 

Φάση 3: 1936-1956  
1936 Βερολίνο 
1948 Λονδίνο 
1952 Ελσίνκι 
1956 Μελβούρνη 

Η επίδραση των Αγώνων έγινε σε μεγάλο βαθμό σημαντική και απαιτούσε την 
κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και αστικής υποδομής. 

Φάση 4: 1960-2012  
1960 Ρώμη 
1964 Τόκυο 
1968 Μεξικό 
1972 Μόναχο 
 
1976 Μόντρεαλ 
1980 Μόσχα 
 

Οι Αγώνες αποτελούσαν συχνά καταλυτικό παράγοντα για αστική αλλαγή. Η 
επίδραση των Αγώνων είναι σημαντική για τις διοργανώτριες πόλεις, οι οποίες τους 
χρησιμοποιούν σαν εργαλεία για τον σχεδιασμό τους. 
 
Από το 1976 (Μόντρεαλ) οι Αγώνες μεγάλωσαν σημαντικά σε μέγεθος και έγιναν σε 
μεγάλο βαθμό διεθνείς, κυρίως μέσω της κάλυψής τους από τα Μ.Μ.Ε. Τα στοιχεία που 
ακολουθούν δείχνουν την συγκεκριμένη επίδραση των τελευταίων έξι Ολυμπιάδων, 
αλλά και των δυο επόμενων. 

1984 Λος Άντζελες  Δεν κατασκευάστηκαν νέα έργα. Οι Αγώνες δε επέφεραν καμία αλλαγή στις 
υπάρχουσες υποδομές της πόλης.   

 Χρησιμοποιήθηκαν οι υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ. το στάδιο που 
είχε φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1932). 

1988 Σεούλ  Σημαντική αναμόρφωση της πόλης. 
 Βελτιώσεις στις υποδομές (δρόμοι και τηλεπικοινωνίες), επέκταση του 
αεροδρομίου Kimpo. 

 Δημιουργία κατοικήσιμων περιοχών στα προάστια της πόλης μέσω της 
κατασκευής Ολυμπιακών χωριών. 

 Άνοιγμα της χώρας προς όλο τον κόσμο. 
 Διαφημιστική καμπάνια του τουρισμού και της βιομηχανίας.  

1992 Βαρκελώνη  Αναμόρφωση της πόλης και των ακτών. 
 Νέα δυναμική στην οικονομία των Καταλανών. 
 Επιβεβαίωσε τη θέση της Βαρκελώνης στην ιεραρχία των Ευρωπαϊκών πόλεων. 

1996 Ατλάντα  Αλλαγή της εικόνας της πόλης.  
 Νέες ιδιωτικές επενδύσεις.  
 Ανάπτυξη νέας φιλοσοφίας για τους Αγώνες, με στοιχεία όπως «χειραγώγησή 
τους», ανύπαρκτο κόστος μετά το τέλος της διοργάνωσης, μέγιστη χρήση της 
υπάρχουσας υποδομής και ένας μικρός αριθμός νέων κατασκευών.  

2000 Σύδνευ  Αναμόρφωση της πόλης. 
 Βελτίωση στις συγκοινωνίες και στις επικοινωνίες. 
 Σημαντικό όφελος για τον χώρο του αθλητισμού. 
 Προστασία του περιβάλλοντος. 

2004 Αθήνα  Αναμόρφωση των ακτών και της πόλης και βελτίωση της αισθητικής στο κέντρο 
της πόλης. 

 Αναδιοργάνωση του τοπικού συγκοινωνιακού δικτύου. 
 Αφύπνιση των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 Προβολή του τουρισμού. 

2008 Πεκίνο  Αναμόρφωση της πόλης σε μεγάλη έκταση. 
 Προστασία του περιβάλλοντος και κινητοποίηση κατά της μόλυνσης. 
 Αναδιοργάνωση του συγκοινωνιακού δικτύου (νέες γραμμές μετρό, γραμμές 
τρένου, δρόμοι και λεωφόροι ταχείας κυκλοφορίας). 

 Άνοιγμα της πόλης προς όλο τον κόσμο. 
2012;  
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* Οι φάσεις έχουν προσδιοριστεί από 
τον Stephen Essex και Brien Chalkley, 
University of Plymouth 

 

Αθήνα - μια Μεσογειακή Πόλη 

 

Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να 
ερευνήσουμε την επίδραση των Ολυ-
μπιακών Αγώνων του 2004 στην περιο-
χή της Αθήνας για διάφορους λόγους: 

 Οι Αγώνες έδωσαν μια μοναδική ευ-
καιρία να προσδιορίσουμε την κα-
τεστημένη κατάσταση της αστικής 
οργάνωσης και ανάπτυξης της Ελλά-
δας και να εκτιμήσουμε το εύρος της 
επίδρασης των Αγώνων στην ανά-
πτυξη αυτή.  

 Η ιστορία προίκισε την Αθήνα με έ-
να πλούσιο αρχαιολογικό και αρχι-
τεκτονικό παρελθόν. Επιπροσθέτως, 
η γεωγραφική της θέση ως μητρό-
πολη της Μεσογείου την κατέστησε 
ως ένα ενδιαφέρον αντικείμενο μελέ-
της, κυρίως σε ό, τι αφορά την αστι-
κή μορφολογία της: ασθενική πα-
ρουσία των δημοσίων αρχών, γρή-
γορη και άναρχη αστική μεγέθυνση, 
υπανάπτυξη του τεχνολογικού δι-
κτύου (ύδρευση, αποχέτευση, τηλεπι-
κοινωνίες), παρουσία αρχαιολογι-
κών μνημείων στα αστικά κέντρα, 
συγκοινωνιακό δίκτυο ανεπαρκές ως 
προς την ανάπτυξη των μέσων μαζι-
κής μεταφοράς, προβλήματα διαχεί-
ρισης του περιβάλλοντος κ.α. 

 Το περιεχόμενο έρευνας σχετικά με 
την διαρκή αστική ανάπτυξη, προ-
βλήματα που σχετίζονται με την α-
στική μεγέθυνση και τη διαχείριση 
των ανεκμετάλλευτων αστικών περι-
οχών βρίσκονται στο επίκεντρο αυ-
τής της εργασίας. Επειδή η διαρκής 
ανάπτυξη και η παγκοσμιοποίηση α-
ποτελούν δύο σημαντικά πεδία εν-
διαφέροντος, η μελέτη των Ολυμπια-
κών Αγώνων ως ένα εργαλείο για 
διαρκή αστική ανάπτυξη αποτελεί 

πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα 
προσέγγιση των θεμάτων αυτών. Υ-
πάρχουν αναρίθμητες πόλεις που 
κατέχουν τεράστιες βιομηχανικές, ε-
μπορικές ή στρατιωτικές τοποθεσίες, 
που έχουν εγκαταλειφθεί, πλήττο-
ντας σημαντικά την εικόνα των πό-
λεων αυτών. Οι εγκαταλελειμμένες 
αυτές περιοχές στερούνται των δρα-
στηριοτήτων της πόλης, παρά το γε-
γονός ότι βρίσκονται συχνά σε στρα-
τηγικές θέσεις. Η ανακαίνιση των πε-
ριοχών αυτών θα βελτίωνε την λει-
τουργία των πόλεων και θα βοηθού-
σε στο να αποφευχθεί η ασφυκτική 
συγκέντρωση πληθυσμού στο κέ-
ντρο, μέσω της επανένταξής τους στο 
πλαίσιο της πόλης. Τέτοιες στρατηγι-
κές αστικής αναμόρφωσης μέσω της 
διοργάνωσης κορυφαίων εκδηλώσε-
ων εφαρμόστηκαν πρόσφατα από 
διάφορες πόλεις της Μεσογείου. Για 
παράδειγμα η Γένοβα, όπου οι δια-
δικασίες αναμόρφωσης έγιναν στα 
πλαίσια του Έτους του Χριστόφορου 
Κολόμβου, στο πλαίσιο της φιλοξε-
νίας της Συνόδου Κορυφής και της 
«Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευ-
ρώπης», η Μασσαλία που έχει ανα-
δειχθεί σε εναλλακτική πόλη για τη 
διοργάνωση κορυφαίων αθλητικών 
γεγονότων μετά το Παρίσι, η Βαρκε-
λώνη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 1992. Η έρευνα αυτή σχετικά με 
τη διαρκή ανάπτυξη των πόλεων θέ-
τει ερωτήματα όσον αφορά τις δυνα-
τότητες που παρέχουν τέτοιες μεγά-
λες εκδηλώσεις για την ανάληψη έρ-
γων αστικής αναμόρφωσης, δεδομέ-
νων των ιδιαιτεροτήτων των πόλεων 
της Μεσογείου. 

 Η ραγδαία ανάπτυξη των Ολυμπια-
κών Αγώνων στις μέρες μας, οδήγη-
σε την Δ.Ο.Ε. στο να μειώσει το μέγε-
θος του γεγονότος, με σκοπό να μην 
ξεπεράσει το κρίσιμο σημείο, πέρα 
απ’ το οποίο οι διοργανώτριες πό-
λεις δεν θα μπορούσαν να διαχειρι-
στούν την Ολυμπιακή «κληρονο-
μιά», ενώ τα κατασκευαστικά έργα 
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θα γίνονταν ανώφελα, σε σύγκριση 
με τις πραγματικές ανάγκες της πό-
λης. Το Μόντρεαλ, πόλη που φιλοξέ-
νησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 
1976, αναγκάστηκε να εισάγει έναν 
φόρο στον καπνό ως εναλλακτική 
πηγή εσόδων για το κράτος, προκει-
μένου να ξεπληρώσει το κόστος που 
άφησε η διεξαγωγή των Αγώνων. Ο 
φόρος αυτός καταργήθηκε μόλις το 
2004, 28 χρόνια μετά το γεγονός. 
Είναι, επομένως, πολύ επιτακτική η 
ανάγκη να βελτιώσουμε τις γνώσεις 
μας, για τη σχέση μεταξύ των Αγώ-
νων και των διοργανωτριών πόλεων, 
καθώς και για τις πτυχές του εν λόγω 
εγχειρήματος, έτσι ώστε να υπάρξει 
σωστή διαχείριση. 

 

 

 

 

 

 

Είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες Συμβατοί 
με ένα Αστικό Αναπτυξιακό Πρόγραμ-
μα; 

 

Αθήνα - Αστική Ανάπτυξη χωρίς Σχέ-
διο 

   

Η Αθήνα αποτελεί ένα ξεχωριστό 
κεφάλαιο, επειδή αυτή η πανάρχαια 
πόλη με την πλούσια  αρχαιολογική  και  
ιστορική κληρονομιά είναι επίσης μια 
σύγχρονη πρωτεύουσα. Ζώντας κάτω 
από την κυριαρχία της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας μέχρι τον 18ο αιώνα, η 
Ελλάδα ανέκτησε την ανεξαρτησία της 
το 1830 και μόλις το 1834 η Αθήνα, μια 
μικρή πόλη των πέντε χιλιάδων κατοί-
κων τότε, επελέγη ως η πρωτεύουσα του 
νεοσύστατου Ελληνικού κράτους. Η 
στροφή της Αθήνας προς τον Δυτικό 
κόσμο έθεσε σε εφαρμογή τα πρώτα 
σχέδια για την αστική ανάπτυξη, βάζο-
ντας ένα τέλος στο χάος της μέχρι τότε 
Οθωμανικής πόλης. Παρόλα αυτά, το 
ένα σχέδιο ακολουθούσε το άλλο χωρίς 
να υπάρχει ο συντονισμός που θα άλλα-
ζε την πόλη της Αθήνας. Επιπροσθέτως, 
τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη 
διάρκεια του 20ου αιώνα έδρασαν αρνη-
τικά στην οργάνωση της πόλης και 
ελαχιστοποίησαν τις πιθανότητες για 
εφαρμογή οποιονδήποτε σχεδίων ανά-
πτυξης (Διάγραμμα 1).       
 Το 1922 με την άφιξη στην Αθήνα 
των προσφύγων από την Μικρά Ασία, 
σηματοδοτήθηκε η απαρχή μίας ακανό-
νιστης ανάπτυξης της πόλης. Από τότε 
και έως το 1970, η πόλη της Αθήνας με-
ταμορφώθηκε σταδιακά σε μία μεγαλού-
πολη διασπαρμένη στην περιφέρεια της 
Αττικής. Η φιλοξενία των Ολυμπιακών 
Αγώνων και τα απαραίτητα προς κατά-
σκευή έργα, σε όρους εγκαταστάσεων 
και υποδομών, ήταν ουσιαστικά ένα τε-
λεσίγραφο για την πόλη, που την ανά-
γκαζε να επιλύσει τα αστικά προβλή-
ματα που αντιμετώπιζε. Η ανάπτυξη της 
πόλης της Αθήνας ήταν αναλογικά 
αλματώδης (είχε μεγαλώσει κατά 80% 

Διάγραμμα 1 Ολυμπιακή Οργά-
νωση για τη συσσώρευση της Αθήνας 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 6ος Τεύχος 1ο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006 17



μέχρι το 1960), και κατά μεγάλο 
ποσοστό άνευ σχεδίου (παράνομα στο 
66% των περιπτώσεων). Αυτή η χαοτική 
ανάπτυξη υπήρξε ένας ανασταλτικός 
παράγοντας σχετικά με τις πιθανότητες 
της πόλης για μια ανάπτυξη που θα είχε 
διάρκεια στο χρόνο. Η ποιότητα της 
ζωής στην πόλη ήταν σε μέτριο επίπεδο, 
υπήρχε σημαντική μόλυνση του 
περιβάλλοντος, το πράσινο ήταν γενικά 
πολύ περιορισμένο και η υπερβολική 
συγκέντρωση πληθυσμού στο κέντρο της 
πόλης των Αθηνών παρεμπόδιζε την 
ανάπτυξή της. Η Αθήνα ασφυκτιούσε, 
ενώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μέσω της 
ανάπτυξης που επιβάλλουν, 
προβάλλονταν ως η απόλυτη λύση για 
την οργάνωση και ανάπτυξή της σε ένα 
διαρκές επίπεδο.  

 

Η Ανάπτυξη της Πόλης των Αθηνών 
λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων 

 

Κάτω από το γεγονός της ανάληψης 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η 
πόλη της Αθήνας ανέλαβε ένα τεράστιο 
πρόγραμμα συστράτευσης των δυνά-
μεών της (Διάγραμμα 2).     
 Τα κύρια έργα που έγιναν με σκοπό 
την φιλοξενία των Αγώνων έπαιξαν έ-
ναν σημαντικό ρόλο, τόσο κατά την 
διάρκεια του γεγονότος, όσο και στην 
μετα-ολυμπιακή περίοδο, στην 
οργανωμένη συνολική ανάπτυξη της 
πρωτεύουσας.     
      Η συστράτευση που αναφέραμε, 

οργανώθηκε έτσι ώστε κάθε περιοχή της 
Αττικής να γίνει και ένας ξεχωριστός 
πόλος έλξης και ανάπτυξης, προσδίδο-
ντας έτσι μια μεγαλύτερη αίσθηση ισορ-
ροπίας στην όλη οργάνωση του σχεδίου 
ανάπτυξης της Αθήνας. Έτσι, θα ανέκυ-
πτε μια πιο λειτουργική πόλη που θα 
προσέφερε ισοδύναμα τις υπηρεσίες της 
και θα περιόριζε τον κοινωνικό και χω-
ροταξικό αποκλεισμό. Οι Αγώνες προσέ-
φεραν, επίσης, την δυνατότητα να δρα-
στηριοποιηθούν εγκαταλελειμμένες πε-
ριοχές που είχαν μείνει αχρησιμοποί-
ητες για καιρό. Τα περίχωρα της πρω-
τεύουσας ανασχεδιάστηκαν και ανα-
μορφώθηκαν, και οι σύνδεσμοι με το κέ-
ντρο της πόλης επανιδρύθηκαν. Στο λε-
κανοπέδιο τα αρχαιολογικά μέρη στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης ενοποιήθη-
καν μέσω ενός οδικού δικτύου για τους 
επισκέπτες, δημιουργώντας έτσι το με-
γαλύτερο αρχαιολογικό τόπο στην Ευ-
ρώπη. Το πρόγραμμα καλλωπισμού πε-
ριελάμβανε την αναμόρφωση των προ-
σόψεων των κτιρίων, συντήρηση των α-
γαλμάτων και μνημείων, έργα βελτίω-
σης στους κυρίους δρόμους και στις 
οδούς του αστικού κέντρου, ανακατα-
σκευή των σημαντικότερων αρχαίων 
μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς 
των Αθηνών. Παρομοίως, το πράσινο 
φροντίστηκε και αυξήθηκε η παρουσία 
του στο κέντρο της πόλης, με σκοπό να 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολι-
τών, καθώς και την εικόνα της πόλης.    

Διάγραμμα 2 Σχέδιο Ανάπτυξης της 
Αθήνας και Ολυμπιακοί Αγώνες 2004
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Μία τεράστια επιθεώρηση του συ-
γκοινωνιακού δικτύου αποτέλεσε ένα 
από τα κλειδιά για την διοργάνωση των 
Αγώνων και τη συσσωμάτωση των πε-
ριοχών της Αθήνας. Το διεθνές αερο-
δρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα, 
που άνοιξε τις πύλες του τον Μάρτιο του 
2001, είναι συνδεδεμένο με το κέντρο 
της Αθήνας και τις γύρω περιοχές μέσω 
ενός λεωφορειακού δικτύου, καθώς και 
μιας γραμμής τραίνου. Το νέο συγκοι-
νωνιακό δίκτυο έχει στόχο να αντιμε-
τωπίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση 
της Αθήνας. Η Αττική Οδός, μία λεω-
φόρος ταχείας κυκλοφορίας οχημάτων, 
διασχίζει την Αττική από τα ανατολικά 
προς τα δυτικά. Η λεωφόρος αυτή συν-
δέει το αεροδρόμιο των Σπάτων στα βο-
ρειοανατολικά της Αττικής με τα 
βορειοδυτικά (σύνδεσμός με την 
λεωφόρο Αθηνών-Θεσσαλονίκης) και 
τέλος, με τα δυτικά της περιοχής 
(σύνδεσμος με την λεωφόρο Αθηνών – 
Κορίνθου), μέσω Πελοποννήσου. 
Σχετικά με το μετρό της Αθήνας, οι δυο 
γραμμές έχουν μήκος 1 χιλιόμετρο και η 
τρίτη γραμμή 1,2 χιλιόμετρα. Η 
προέκταση της γραμμής 3 δημιούργησε 
έναν σύνδεσμο με τη νέα γραμμή 
τραίνου, πράγμα που αποτελεί,  επίσης, 
σημαντική αλλαγή. Στα μελλοντικά 
σχέδια είναι ο εκσυγχρονισμός και η 
προέκταση των 2 γραμμών του τραίνου. 
Στα σχέδια είναι, επίσης, η κατασκευή 
νέων γραμμών που θα συνδέονται με το 
νέο διεθνές αεροδρόμιο. Τέλος, η Αθήνα 
έθεσε σε κυκλοφορία το τραμ ώστε να 
παράσχει σύνδεση ανάμεσα στο κέντρο 
της πόλης και τα αθλητικά κέντρα στα 
νότια της πρωτεύουσας.  

Το γεγονός των Ολυμπιακών Αγώ-
νων εισήγαγε επίσης τη χρήση νέας τε-
χνολογίας. Πρώτα απ’ όλα στο χώρο της 
διαχείρισης του κυκλοφοριακού, έθεσε 
σε λειτουργία ένα μοντέρνο κέντρο δια-
χείρισης του συγκοινωνιακού προβλή-
ματος, ώστε να διασφαλιστεί η άνετη 
διέλευση των οχημάτων κατά τη διάρ-
κεια των αγώνων (συστήματα ελέγχου 
μέσω υπολογιστή, κάμερες, κτλ). Τα συ-

στήματα αυτά δεν χρησίμευσαν μόνο 
για θέματα ασφαλείας, αλλά και για να 
αντιμετωπίσουν προβλήματα στις συ-
γκοινωνίες, όπως τα μποτιλιαρίσματα 
και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μέσω 
του «Ολυμπιακού δικτύου Τηλεπικοινω-
νιών» εφαρμόστηκαν από τον Ο.Τ.Ε., 
τον ελληνικό Οργανισμό Τηλεπικοινω-
νιών, νέες τεχνολογίες στις τηλεπικοινω-
νίες. Αυτό το εξαιρετικά ιδιοφυές σύστη-
μα που βασιζόταν στη χρήση τεχνολο-
γίας οπτικών ινών  ικανοποιούσε τις πο-
λυσύνθετες λειτουργικές απαιτήσεις των 
Αγώνων με τη χρήση ήχου, δεδομένων 
και ηχητικής ανταπόκρισης, βελτιώνο-
ντας τη λειτουργία των κινητών τηλε-
φώνων και των ιδιωτικών δικτύων. 
 Ένας άλλος παράγοντας για την επι-
τυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Α-
γώνων της Αθήνας αφορούσε τις δυνα-
τότητες φιλοξενίας. Τα ξενοδοχεία, από 
τα πολυτελή έως τα τρίτης κατηγορίας, 
εκσυγχρονίστηκαν. Επιπροσθέτως, εφο-
διάστηκαν τα 30 καλύτερα οικιστικά συ-
γκροτήματα, κυρίως σε ιστορικούς οικι-
σμούς. Το πρόγραμμα φιλοξενίας των ε-
πισκεπτών βασίστηκε κυρίως στην ενοι-
κίαση ιδιωτικών σπιτιών, όπως επίσης 
και καταλυμάτων σε κρουαζιερόπλοια. 
Για τους 12.000 εκπροσώπους του τύπου 
που έφτασαν στην Ελλάδα, κατασκευά-
στηκαν 9 ολυμπιακά χωριά. Τα συγκρο-
τήματα αυτά κατασκευάστηκαν ειδικά 
για τους Αγώνες, κυρίως κοντά στα και-
νούργια αθλητικά κέντρα, ενώ άλλα συ-
γκροτήματα, κυρίως στο κέντρο της πό-
λης, ανακαινίστηκαν. Περισσότεροι από 
3.000 διαιτητές και κριτές φιλοξενή-
θηκαν σε 16 χωριά διασκορπισμένα στις 
Ολυμπιακές περιοχές. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαμονή όλων ανα-
καινίστηκε και τέθηκε σε λειτουργία έ-
νας μεγάλος αριθμός από δημόσιους φο-
ρείς, όπως στρατιωτικές ακαδημίες, α-
θλητικά κέντρα και πανεπιστημιακές ε-
στίες. Οι αθλητές φιλοξενήθηκαν στο Ο-
λυμπιακό χωριό στους Θρακομακεδόνες 
στο Μενίδι, στους πρόποδες της 
Πάρνηθας, 14 χιλιόμετρα από το Ολυ-
μπιακό αθλητικό κέντρο. 
 Τέλος, τα αθλητικά κέντρα διασκορ-
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πίστηκαν με σκοπό να αξιοποιηθούν 
μετα-ολυμπιακά. Τοποθετήθηκαν κατά 
μήκος όλης της επικράτειας του νομού 
Αττικής, έτσι ώστε να έχει όφελος όλος ο 
νομός από τη διοργάνωση των Ολυ-
μπιακών Αγώνων. Επιπροσθέτως, η κα-
τασκευή ή η προέκταση των αθλητικών 
κέντρων περιλάμβανε προγράμματα α-
στικής αναμόρφωσης (π.χ. περιοχή γύ-
ρω από το παλιό αεροδρόμιο στο Ελλη-
νικό, περιοχή Φαλήρου), οικολογικής α-
ναμόρφωσης (Σχοινιάς), ή προστασίας 
και προβολής της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς (Ολυμπιακό κέντρο της Αθήνας). 
Έτσι αρκετοί χώροι επωφελήθηκαν είτε 
μέσω εκσυγχρονισμού, είτε με προέκτα-
σή τους, όπως το Ολυμπιακό Συγκρότη-
μα στο Γουδί, το Παναθηναϊκό Στάδιο, 
το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και το 
Στάδιο Καραϊσκάκη. Άλλα αθλητικά κέ-
ντρα κατασκευάστηκαν ειδικά για τους 
Αγώνες, όπως το αθλητικό κέντρο ιστιο-
πλοΐας στον Άγιο Κοσμά, το Ολυμπιακό 
κέντρο κανόε-καγιάκ στο Ελληνικό, το 
Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο,  το αθλη-
τικό κέντρο ιππασίας και σκοποβολής 
στο Μαρκόπουλο, το Ολυμπιακό κέντρο 
άρσης βαρών στη Νίκαια, το νέο κλειστό 
γυμναστήριο στο Γαλάτσι, το κλειστό 
γήπεδο στα Άνω Λιόσια, τα αθλητικά  

συγκροτήματα στο Ελληνικό και το Φά-

ληρο, και το Ολυμπιακό κέντρο πυγμα-
χίας στο Περιστέρι. Όλοι αυτοί οι χώροι 
είχαν σκοπό να αναβαθμίσουν συγκε-
κριμένες περιοχές της Αθήνας και να 
δώσουν νέα πνοή στη λειτουργία της 
πόλης.  

 

Εκτίμηση της Επίδρασης των 
Ολυμπιακών Αγώνων στην Περιοχή 
της Αθήνας 

 

Ένα χρόνο περίπου μετά τους 
Αγώνες, μπορούν να παρουσιαστούν τα 
πρώτα αποτελέσματα της επίδρασης των 
Αγώνων στην Αθήνα και στις γύρω 
περιοχές. 

 

Νέα οργάνωση και δομή για τη 
συσσωμάτωση της Αθήνας (Διάγραμμα 
3) 

 

Διάγραμμα 3 Στάδια ανάπτυξης της 
συσσωμάτωσης της Αθήνας και χωροταξική 
επέκταση (1834-2004) 

 

 

 Οι εργασίες αναμόρφωσης στην 
παραλία του Φαλήρου και ιδιαίτερα 

γύρω από το παλιό αεροδρόμιο της 
Αθήνας ολοκλήρωσαν την πρώτη 
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φάση για την αναμόρφωση των 
ακτών. 

 Η δημιουργία ενός Ολυμπιακού 
χωριού έκανε δυνατό το σχεδιασμό 
και την οργάνωση της αστικής 
ανάπτυξης στα βόρεια της πόλης και 
προέβαλε μια μοναδική λύση σε 
κοινωνικά προβλήματα στέγασης. 
Το χωριό παρέχει επίσης χώρο για 
αποκέντρωση από το κέντρο της 
πόλης (νέα τοποθεσία για το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δημοσίων Έργων). 

 Το ιστορικό κέντρο αναδιορ-
γανώθηκε και επιτρέπει πλέον την 
ευκολότερη προσέγγιση των ιστορι-
κών χώρων της πόλης. Τα διάφορα 
αθλητικά κέντρα, διασπαρμένα σε 
όλα τα προάστια της Αθήνας, 
μπορούν να χρησιμεύσουν ως κλει-
διά για να φέρουν μία νέα ισορ-
ροπία στην πόλη και να αναβαθ-
μίσουν το επίπεδο στις γειτονιές 
όπου έχουν κατασκευαστεί.  

 
 Η περιοχή όπου το 2001 λειτούργησε 
το νέο διεθνές αεροδρόμιο, αποτελεί 
μία τεράστια περιοχή που μέχρι τώ- 

ρα παρέμεινε μακριά από την χαοτι-
κή ανάπτυξη της πόλης των Αθηνών. 
Η περιοχή αυτή θα αποτελεί τώρα 
έναν νέο χώρο για οργανωμένη ανά-
πτυξη στο πλαίσιο της 
συσσωμάτωσης της Αθήνας. 

 Πολλά ήταν τα σημεία της Αθήνας 
που ωφελήθηκαν από την αναδιορ-
γάνωση των κεντρικών δρόμων και 
του συγκοινωνιακού δικτύου που 
παρέχει τώρα κόμβους προς όλες τις 
κατευθύνσεις, κάνοντας επίσης εύκο-
λη την πρόσβαση προς την θάλασσα.    

 

Προώθηση της εικόνας και του 
τουρισμού της Ελλάδας 

 

Παρά τις μάλλον χαοτικές προετοι-
μασίες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες πήγαν 
πολύ καλά, αποδεικνύοντας έτσι ότι οι 
Έλληνες είναι πολύ ικανοί να διοργα-
νώνουν διεθνή γεγονότα μεγάλου βελη-
νεκούς. Οι Αγώνες σημείωσαν υψηλούς 
δείκτες ικανοποίησης, τόσο από τον ελ-
ληνικό πληθυσμό, όσο και από τους ξέ-
νους. Η εικόνα της Ελλάδας, ως σύγχρο-
νης χώρας, καθώς και το αίσθημα ότι 
ανήκει στην Ευρώπη ενδυναμώθηκαν 
(Διάγραμμα 4). 

 

 

Διάγραμμα 4 Επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Εικόνα της Ελλάδας 
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Από τουριστικής πλευράς, η όψη της 
πόλης των Αθηνών ανανεώθηκε και 
εκσυγχρονίστηκε χάρη στους Αγώνες. 
Μια νέα δυναμική δόθηκε από την ανα-
διοργάνωση του Ελληνικού Υπουργείου 
Τουρισμού, ένας νέος καθοδηγητικός 
νόμος τέθηκε σε ισχύ, και μια νέα 
καμπάνια δημοσιότητας ξεκίνησε. Το 
τουριστικό πακέτο διαφοροποιήθηκε και 
αναμορφώθηκε μέσω νέων μορφών του-
ρισμού: πολιτιστικός, αθλητικός τουρι-
σμός κ.α. Ο σκοπός είναι να αυξηθεί ο 
αριθμός των τουριστών ετησίως από 13 
εκατομμύρια κατά μέσο όρο ετησίως, σε 
20 εκατομμύρια ετησίως μέσα σε μία 
δεκαετία. Για αυτό το σκοπό η κυβέρ-
νηση προτείνει μια μετά-ολυμπιακή 
πολιτική με χρονικό ορίζοντα πάνω από 
μια δεκαετία βασιζόμενη στο τρίπτυχο 
ανάπτυξη-προβολή-πολιτισμός, με σκο-
πό να αυξήσει τη συνεισφορά του τουρι-
σμού στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
από 18% σε 40% μέσα σε μια δεκαετία.  
 Για το σκοπό αυτό πάρθηκαν τα α-
κόλουθα μέτρα: 

 Να αυξηθεί ενεργά ο τουρισμός που 
προέρχεται από εκθέσεις και συ-
νέδρια. 

 Να οργανώνονται διεθνείς αθλητι-
κές συναντήσεις. 

 Να προσφέρονται ανταγωνιστικά 
πακέτα για μεγαλύτερη περίοδο, με 
σκοπό την επιμήκυνση της τουρι-
στικής περιόδου και την αποκομιδή 
οφέλους από αυτή. 

 Να διαφημιστούν ολιγοήμερα πα-
κέτα τουρισμού στην Αθήνα και σε 
άλλες Ολυμπιακές πόλεις, εξαιτίας 
και της μικρής απόστασής τους από 
άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις. 

 Να δημιουργηθεί ένας οργανισμός ή 
ίδρυμα, όπως αυτό που δημιουρ-
γήθηκε στην Βαρκελώνη το 1992, για 
την μελέτη της μετά-ολυμπιακής 
προοπτικής και τη διαχείριση οργα-
νωτικών δραστηριοτήτων για μελέ-
τες σχετικές με τον αθλητισμό και τα 
διεθνή αθλητικά γεγονότα. 

 

Παρά τις οδηγίες αυτές ο τουρισμός 
παρέμεινε σχετικά χαμηλός κατά τη 
διάρκεια του φθινοπώρου του 2004 μετά 
τους Αγώνες. Η Αθήνα ήρθε τελευταία 
όσον αναφορά τα ποσοστά της ξενοδο-
χειακής δραστηριότητας, με μία μείωση 
του 7% συγκριτικά με το 2003. 

 

Μία βαριά Ολυμπιακή κληρονομιά   

Παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη 
κυβέρνηση είχε προαναγγείλει ένα πρό-
γραμμα για την αξιοποίηση των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων στην μετά-ολυμπι-
ακή περίοδο, η νέα κυβέρνηση ήρθε 
αντιμέτωπη με την έλλειψη ουσιαστικού 
σχεδίου για την διαχείριση των Ολυμπι-
ακών έργων, μετά το τέλος των Αγώνων. 
Χρειαζόταν να εφαρμοστεί μία νέα πο-
λιτική για την αναμόρφωση των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων, η οποία πρότεινε 
έναν νέο, περισσότερο δημιουργικό και 
πολιτισμικό προσανατολισμό, όπως επί-
σης συνεργασία με άλλα προγράμματα 
αστικής αναμόρφωσης, σχετικά με την 
περιοχή γύρω από το παλιό αεροδρόμιο 
του Ελληνικού. Ένα πρόγραμμα που 
προτάθηκε σε ιδιώτες επενδυτές τον Α-
πρίλιο του 2005 θα επέτρεπε την εμπο-
ρική αξιοποίηση των αθλητικών εγκατα-
στάσεων κάτω από τρεις συνθήκες: συνε-
χή δραστηριότητα, δημιουργία θέσεων 
εργασίας και προστασία του περιβάλ-
λοντος.         
 Η διοργάνωση συνεδρίων προωθή-
θηκε στις εγκαταστάσεις στο Γαλάτσι 
(επιτραπέζια αντισφαίριση), στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο (πετο-
σφαίριση) και στο γυμναστήριο της Νί-
καιας (άρση βαρών). Το ιππικό κέντρο 
στο Μαρκόπουλο σχεδιάζεται να δώσει 
τη θέση του σε ένα ξενοδοχείο, ένα ελι-
κοδρόμιο και ένα γήπεδο του γκολφ. 
Μία πλαζ και τουριστικά εξοχικά σπίτια 
σχεδιάζονται για το κέντρο ιστιοπλοίας 
στον Άγιο Κοσμά. Το Ολυμπιακό κέ-
ντρο στο Ελληνικό (κανόε-καγιάκ, ξιφα-
σκία, μπειζμπολ, σόφτμπολ) προορί-
ζεται για πάρκο αναψυχής.    
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Τέλος, το ραδιο-τηλεοπτικό κέντρο 
στο Μαρούσι θα στεγάσει ένα μουσείο 
των Ολυμπιακών Αγώνων και το Ολυ-
μπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενή-
σει διεθνείς αθλητικές συναντήσεις και 
εκθέσεις. Βέβαια όλα αυτά τα σχέδια εί-
ναι πολύ καλά, αλλά θα πρέπει να βρε-
θούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές. 
 Επίσης, στόχο αποτελεί η μακροχρό-
νια κερδοφορία μέσω της διοργάνωσης 
άλλων διεθνών διοργανώσεων (όπως η 
διεθνής Έκθεση του 2008 στη Θεσσα-
λονίκη, η υποψηφιότητα της Αθήνας 
για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πο-
δοσφαίρου του 2012 και το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα κολύμβησης του 2009). 

 

Αστική και Ολυμπιακή διαχείριση 

 

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 
των Αγώνων η συνεργασία μεταξύ των 
ιδιωτικών και δημοσίων φορέων ήταν 
ιδιαίτερα επιτυχής. Παρομοίως, οι εργα-
σιακές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν κτήμα μεταξύ των διαφόρων οργα-
νισμών που είχαν εμπλακεί στην διορ-
γάνωση των Αγώνων (Υπουργεία, Δή-
μος Αθηναίων, «Αθήνα 2004» κλπ).
 Έχοντας την εμπειρία αυτή στο σχε-
διασμό και τη διαχείριση, οι τοπικές αρ-
χές της Αθήνας ελπίζουν να εφαρμό-
σουν ένα αποκεντρωτικό μοντέλο δια-
κυβέρνησης για την Ελληνική πρωτεύ-
ουσα. Αυτό το νέο μοντέλο αποκέντρω-
σης στην διακυβέρνηση θα βασιζόταν, 
μεταξύ των άλλων, σε ένα συγκεκριμένο 
κυβερνητικό πρόγραμμα και σε ένα πε-
ριβάλλον προγραμματισμού και χρημα-
τοδότησης έργων στην Αθήνα από ιδιω-
τικούς φορείς.   
 Έτσι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπο-
ρούν να γίνουν ένα δημιουργικό εργα-
λείο για τον σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση ενός ρεαλιστικού σχεδίου αστικής α-
νάπτυξης. Η προετοιμασία των Αγώνων 
ήταν ένα σημαντικό βήμα για την πραγ-
μάτωση των έργων που έπρεπε να κα-
τασκευαστούν προκειμένου η Ελληνική 
πρωτεύουσα να φιλοξενήσει τους Αγώ-

νες κάτω από τις καλύτερες συνθήκες. 
 Αντιμέτωπη με μια τοπική, εθνική, 
και διεθνή πρόκληση, η Αθήνα έπρεπε 
να είναι έτοιμη στην ώρα της και για 
πρώτη φορά στην ιστορία της κατάφερε 
να φέρει εις πέρας την ολοκλήρωση ενός 
προγράμματος αστικής σχεδίασης και α-
νάπτυξης. Ακόμα και αν δεν είναι ακό-
μα ευδιάκριτη η συνολική επίδραση των 
αλλαγών αυτών, εκπληρώθηκαν κολοσ-
σιαία έργα, όπως η αναδιοργάνωση του 
συγκοινωνιακού δικτύου, η αναμόρφω-
ση των ακτών, η ενοποίηση των αρχαιο-
λογικών χώρων στο κέντρο της πόλης 
και η ανακαίνιση των προσόψεων των 
διατηρητέων κτιρίων.       
 Η πρόκληση τώρα είναι να δούμε 
εάν όλα αυτά που έγιναν λόγω των Α-
γώνων θα αλλάξουν σημαντικά τη λει-
τουργία και τη διαχείριση της πόλης και 
εάν θα προωθήσουν μία πιο ορθολογική 
και διαρκή ανάπτυξη. Τα έργα αυτά θα 
μπορούσαν επίσης να ειδωθούν ως ένα 
έναυσμα για ένα νέο μακροχρόνιο ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα που θα καθιστού-
σε την Αθήνα μία αληθινά μοντέρνα Ευ-
ρωπαϊκή πρωτεύουσα, όπως ισχυρίζεται 
ότι είναι.   
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ΑΑσσττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη  κκααιι  ΑΑλλλλααγγήή  
σσττηη  ΒΒααρρκκεελλώώννηη::  ΤΤοο  ΟΟλλυυμμππιιαακκόό  
ΧΧωωρριιόό    
 

ττηηςς  ΔΔιιοοννυυσσίίααςς  ΛΛααμμππίίρρηη,,  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  RReeaaddiinngg,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEccoonnoommiiccss,,  
CCeennttrree  ffoorr  SSppaattiiaall  aanndd  RReeaall  EEssttaattee  EEccoonnoommiiccss..  

  
 

ι αιτίες που δίνουν κί-
νητρο στις πόλεις να 
φιλοξενήσουν διεθνή 
γεγονότα, όπως οι Ο-

λυμπιακοί Αγώνες ποικίλουν και μαζί 
με αυτές ποικίλουν και οι άμεσες και έμ-
μεσες επιδράσεις που έχουν τα γεγονότα 
αυτά στη διοργανώτρια πόλη. Παρόλα 
αυτά είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι 
τα μεγάλα αυτά γεγονότα έχουν τη δυ-
νατότητα να προάγουν σημαντικές δο-
μικές αλλαγές στις μητροπολιτικές περι-
οχές, στις πόλεις, καθώς και στα προά-
στια που επιλέγονται ως τοποθεσίες για 
την κατασκευή των απαιτούμενων αθλη-
τικών εγκαταστάσεων. Οι αλλαγές αυτές 
ωθούν την αστική οικονομική ανάπτυξη 
και αναβαθμίζουν το πλαίσιο πολιτικής 
της πόλης, το οποίο μπορεί να είναι ικα-
νοποιητικό (ή μη), και τέλος, δίνουν τη 
δυνατότητα για μια σχεδιασμένη επέμ-
βαση στο υπάρχον περιβάλλον της πό-
λης. Εάν αυτή η δυνατότητα (αναπτυ-
ξιακή προοπτική) μεταφραστεί ή όχι σε 
ένα πραγματικό, σταθερό, θετικό αποτέ-
λεσμα για την αστική οικονομία εξαρτά-
ται από την υπάρχουσα οικονομική και 
νομοθετική κατάσταση που ισχύει την εν  
 

 
λόγω χρονική στιγμή. Τέλος, η δομή και 
το επίπεδο ωριμότητας της τοπικής αγο-
ράς κατασκευών δεν θα πρέπει να υπο-
εκτιμώνται, καθώς παίζουν έναν καθο-
ριστικό ρόλο στην διαδικασία ανά-
πτυξης. 

Στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό σχέδιο 
με σημαντικές βραχυχρόνιες και μακρο-
χρόνιες επιδράσεις για την τοπική οικο-
νομία και φυσιογνωμία της περιοχής 
στην οποία κατασκευάζεται, είναι αυτό 
του Ολυμπιακού Χωριού. Αυτό που κά-
νει τα Ολυμπιακά Χωριά ενδιαφέροντα 
για έρευνα, σε σχέση με την αστική 
οικονομία και το σχεδιασμό, είναι η δι-
πλή τους λειτουργία. Τα Ολυμπιακά Χω-
ριά εκτός από το να παρέχουν απλά φι-
λοξενία στους αθλητές για το χρονικό 
διάστημα του αθλητικού γεγονότος εί-
ναι επίσης, οικιστικά έργα μεγάλου βε-
ληνεκούς, που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν περαιτέρω, παρέχοντας στέγαση 
στον τοπικό πληθυσμό, μετά το τέλος 
των Αγώνων. Αυτό σημαίνει ότι το με-
γεθος, η τοποθεσία και ο τύπος της κατά-
σκευής του Ολυμπιακού Χωριού θα κα-
θορίσουν το  επίπεδο  της  αστικής  ανά- 

  ΟΟ

ΕΕΕπππιιισσστττηηημμμοοονννιιικκκόόό   ΆΆΆρρρθθθρρροοο   
 



Πτυξης, τόσο της ευρύτερης περιοχής, 
όσο και ολόκληρης της πόλης, κυρίως σε 
μακροχρόνιο επίπεδο. Όπως 
υποστηρίζει ο Munoz (1996): «Η μελέτη 
των Ολυμπια-κών Χωριών στο πλαίσιο 
αυτής της δε-καετίας είναι μια μελέτη 
της ιστορίας των ιδεών για το πώς να 
αναπτύξουμε μια πόλη, πώς να την 
σχεδιάσουμε και πώς να την 
διοικήσουμε» (Munoz, 1996, σελ.27). 

Χρησιμοποιώντας την περίπτωση 
του Ολυμπιακού Χωριού της Βαρκελώ-
νης, διοργανώτρια πόλη των Ολυμπι-
ακών Αγώνων του 1992, ο σκοπός του 
παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει τις 
μακροχρόνιες επιδράσεις του στην αστι-
κή ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής 
και πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του 
Poblenou. Το Poblenou είναι η αστική 
περιοχή που επηρεάστηκε περισσότερο 
από τα κατασκευαστικά έργα που έγι-
ναν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με-
τά την απόφαση να χρησιμοποιηθεί ως 

τοποθεσία για το Ολυμπιακό Χωριό. Η 
περίπτωση του Poblenou είναι η περί-
πτωση μιας τεράστιας σχεδιασμένης α-
ναμόρφωσης μιας υποβαθμισμένης πε-
ριοχής, που αρχικά οδήγησε στη ριζική 
αναμόρφωση της περιοχής από βιομη-
χανική σε κατοικήσιμη και στη συνέχεια 
σε μια διαδικασία ταξικής ανακατάτα-
ξης, όταν εγκαταστάθηκε εκεί ένα μέρος 
του πληθυσμού μέσου εισοδήματος.  

Το παρόν άρθρο ξεκινά εξετάζοντας 
τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και 
το πλαίσιο πολιτικής που οδήγησαν στη 
σημαντική αστική αναμόρφωση της πό-
λης της Βαρκελώνης από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 έως σήμερα. Στη 
συνέχεια, βασιζόμενο στις παρατηρήσεις 
πάνω στους καθοριστικούς παράγοντες 
της αλλαγής, παρουσιάζεται η αναμόρ-
φωση της περιοχής του Poblenou, i) 
μεμονωμένα, αλλά και σε σχέση με τις υ-
πόλοιπες γειτονικές περιοχές της Βαρκε-
λώνης.  

 
 
Σχήμα 1 Ο Δήμος της Βαρκελώνης διαιρεμένος σε Ζώνες Στατιστικής Ανάλυσης (Πηγή: 

www.bcn.es/estadistica) 
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ii) Μεμονωμένα, μέσω μιας περι-
γραφικής ανάλυσης των στοιχείων που 
οδήγησαν στην αλλαγή της εν λόγω πε-
ριοχής, και iii) σε σχέση με το υπόλοιπο 
της Βαρκελώνης, μέσω μιας ανάλυσης σε 
μικροοικονομικό επίπεδο (Ζώνες Στατι-
στικής Ανάλυσης - Σχήμα 1). Η ανάλυση 
πραγματοποιείται δύο φορές, μια φορά 
με στοιχεία για το 1988 (τέσσερα χρόνια 
πριν τους Αγώνες), και μια φορά για το 
1996 (τέσσερα χρόνια μετά τους Αγώ-
νες), χρησιμοποιώντας ένα σύνολο μετα-
βλητών τυχαίων τιμών, τόσο κοινωνικο-
οικονομικών χαρακτηριστικών, όσο και 
συνθηκών αγοράς. Τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν προτείνουν μια ταξινό-
μηση των περιοχών της Βαρκελώνης 
πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες και παρέχουν μια περαιτέρω ένδειξη 
της δομικής αναμόρφωσης του Poble-
nou. Το άρθρο ανακεφαλαιώνει παραθέ-
τοντας ερωτήσεις που απορρέουν από 
την ανάλυση που παρουσιάστηκε και ε-
γείρει ζητήματα για περαιτέρω έρευνα. 
 
 
Το Οικονομικό Περιβάλλον και το 
Περιβάλλον Πολιτικής στη Βαρκελώνη 
πριν τους  Ολυμπιακούς Αγώνες 

 
Οι Κινητήριες Δυνάμεις της Αλλαγής 
 

Η πρόταση υποψηφιότητας της Βαρ-
κελώνης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 1992 έγινε επίσημα τον Ιούνιο του 
1981. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1986 η 
ΔΟΕ ανακοίνωσε ότι η πόλη της Βαρκε-
λώνης θα διοργανώσει τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του 1992. Η περίοδος 
πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες 1975-
1984 ήταν μια περίοδος οικονομικής 
κάμψης για ολόκληρη την Ισπανία που 
επηρέασε σε μεγάλη έκταση κυρίως τις 
περιοχές που ήταν παραδοσιακά βιομη-
χανικές, όπως η Καταλανία (της οποίας 
η Βαρκελώνη είναι η πρωτεύουσα). Αυ-
τό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός 
ότι, όπως άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η Ι-
σπανία είχε εισέλθει στη φάση της από-
βιομηχανοποίησης. Στη δεκαετία αυτή, 

η Βαρκελώνη έχασε το 42% των θέσεων 
εργασίας στη βιομηχανία. Στις αρχές 
του 1980, ο Trullen (1989) υποστήριζε ότι 
η Βαρκελώνη είχε εισέλθει σε μια νέα 
φάση, όπου η ανάγκη για ευελιξία της 
παραγωγικής διαδικασίας είχε οδηγήσει 
στην ανάγκη αναδιοργάνωσης της πε-
ριοχής. 

Ένας ακόμη σημαντικός κινητήριος 
παράγοντας της αστικής αλλαγής της 
Βαρκελώνης, κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου αυτής, ήταν και η πρόοδος στο 
συγκοινωνιακό δίκτυο. Οι βελτιώσεις 
αυτές στις συγκοινωνίες ενίσχυσαν την 
τάση της –γεωγραφικής- απομάκρυνσης 
των κατοικιών, συνεχίζοντας όμως να 
είναι προσεγγίσιμες. Επίσης, οι τελευταί-
ες εξελίξεις στις συγκοινωνίες βοήθησαν 
στη –γεωγραφική- επέκταση της μητρο-
πολιτικής περιοχής της Βαρκελώνης. 
Στην πραγματικότητα, η παρούσα χρο-
νική στιγμή ήταν η περίοδος που η πόλη 
άρχισε να βιώνει μια ισχυρή εξωτερική 
ροή οικονομικής δραστηριότητας και 
μια ισχυρή μεταναστευτική τάση κατά 
μήκος, τόσο της αστικής περιφέρειας, 
όσο και των βασικών λεωφόρων. 

Αυτές οι νέες οικονομικές και παρα-
γωγικές τάσεις είχαν μια πλατιά επίδρα-
ση στη χρησιμοποίηση της αστικής πε-
ριοχής και των περιχώρων. Βιομηχα-
νικές περιοχές μέσα στην πόλη, έχασαν 
τη λειτουργία τους και εγκαταλείφθη-
καν. Το αποτέλεσμα της βιομηχανικής 
ανατοποθέτησης ήταν μια αύξηση της 
διαθέσιμης γης για ανάπτυξη. Η πεπα-
λαίωση των βιομηχανικών περιοχών, 
μαζί με τα αρνητικά σημάδια που έ-
στελνε η μεταναστευτική τάση, οδήγησε 
στην ανάγκη για μετατροπή και ξανα-
χρησιμοποίηση της αστικής περιοχής 
που είχε χάσει τις προηγούμενες οικο-
νομικές λειτουργίες της. Ο χώρος αυτός 
υπήρξε μια κύρια τοποθεσία για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην περίο-
δο της οικονομικής ανάκαμψης που α-
κολούθησε. 

Αναφορικά με το πολιτικό και 
νομοθετικό περιβάλλον στην πρώιμη 
προ-ολυμπιακή περίοδο, η μετάβαση 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 6ος Τεύχος 1ο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006 26 



προς μια δημοκρατική και περισσότερο 
αποκεντρωμένη κυβέρνηση, που άρχισε 
το 1975 μετά το καθεστώς του Franco 
(1939-1975), συνέπεσε με την προανα-
φερθείσα γενική οικονομική κρίση που 
πέρασε η Ισπανία την περίοδο 1975-
1984. Οι δημοτικές αρχές της Βαρκελώ-
νης απέκτησαν περισσότερη και ανεξάρ-
τητη νομοθετική δύναμη μετά το θάνατο 
του Franco το 1979, κατευθύνοντας τις 
προσπάθειές τους στην επίλυση των 
προβλημάτων της δικτατορίας. Προβλή-
ματα όπως, η αναποτελεσματική τοπική 
διαχείριση, η απουσία σχεδιασμού και η 
αδυναμία ανάπτυξης πολιτικών ελέγχου 
που είχαν ως αποτέλεσμα την καταπά-
τηση γης και τη χαοτική ανάπτυξη που 
έβλαψε σοβαρά τον πυρήνα της πόλης, 
καθώς και η έλλειψη επενδύσεων στις 
αστικές κατασκευές της Βαρκελώνης, κα-
θότι το καθεστώς του Franco ευνοούσε 
τη Μαδρίτη εις βάρος όλων των άλλων 
Ισπανικών πόλεων (Negrier και Tomas, 
2003). Η νέα δημοκρατική δημοτική αρ-
χή της Βαρκελώνης έθεσε στο κέντρο της 
πολιτικής και των προγραμμάτων της 
τον έλεγχο της αστικής ανάπτυξης και 
την ανακούφιση της πόλης από την 
υπερσυγκέντρωση. Επιπλέον, στόχευσε 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της μέσω της αναβάθμισης 
των αστικών υπηρεσιών και της παρο-
χής στέγασης, καθώς και στην αναμόρ-
φωση των υποβαθμισμένων περιοχών 
(ειδικά βιομηχανικών περιοχών τοποθε-
τημένων στα ανατολικά της πόλης, όπως 
για παράδειγμα οι αστικές περιοχές των 
Barris Besos και Poblenou – βλέπε 
Σχήμα 1). 

Ξεκινώντας από το 1984, η Ισπανία 
έδειξε σημάδια ανάκαμψης και το 1985-
1986 η νέα περίοδος οικονομικής ανά-
πτυξης απογειώθηκε. Σε μεγάλες πόλεις, 
όπως η Βαρκελώνη, η ανάκαμψη αυτή 
αντικατοπτρίζονταν στα αυξανόμενα ει-
σοδήματα, στη μείωση των δεικτών 
ανεργίας και στην επακόλουθη αύξηση 
στη ζήτηση για κεντρικές, υψηλής ποιο-
τητας, κατοικίες. Η Βαρκελώνη άρχισε 
να νιώθει σημαντική πίεση για ανάπτυ-
ξη, όχι μόνο σε κατοικήσιμη έκταση, 

αλλά επίσης σε χώρο για γραφεία και 
εμπορικά μαγαζιά, κυρίως λόγω του αυ-
ξανόμενου ενδιαφέροντος των πολύ-
εθνικών εταιριών και των διεθνών επεν-
δυτών – ειδικά μετά αφότου η Ισπανία 
έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
1986. Επιπροσθέτως, σημαντική προϋπό-
θεση της διαδικασίας της αστικής ανά-
πτυξης της πόλης της Βαρκελώνης κατέ-
στη και η βελτίωση των συγκοινωνιών 
της. Η περίοδος αυτή της οικονομικής 
ανάκαμψης συνέπεσε με την ίδρυση 
μιας ισχυρής δημοτικής αρχής και με 
μια περαιτέρω διοικητική αποκέντρωση. 
Το 1984 ο δήμος της Βαρκελώνης διαχω-
ρίστηκε σε δέκα περιφέρειες με ξεχω-
ριστές διοικητικές αρμοδιότητες, διαχω-
ρισμός που πιστοποίησε την αναγνώ-
ριση της σημαντικότητας της τοπικής 
πρωτοβουλίας στη διαδικασία σχεδια-
σμού και αξιολόγησης των αστικών πο-
λιτικών (Βorja, 1995). Αυτό σήμαινε ότι 
οι αστικές πολιτικές θα μπορούσαν να 
ανταποκριθούν περισσότερο άμεσα και 
αποτελεσματικά στις τοπικές ανάγκες. 
Σήμαινε, επίσης, ότι οι πρωτοβουλίες 
των τοπικών αρχών θα είχαν μεγαλύ-
τερες ελπίδες να τύχουν της αποδοχής 
και της υποστήριξης του τοπικού πληθυ-
σμού, ιδίως όταν επρόκειτο για μεγάλου 
βεληνεκούς αστικά αναπτυξιακά προ-
γράμματα. 

Συνοψίζοντας, στην προ-ολυμπιακή 
περίοδο, επικράτησαν δύο οικονομικοί 
και νομοθετικοί παράγοντες αστικής αλ-
λαγής στη Βαρκελώνη. Από τη μια πλευ-
ρά, οι αυξανόμενες ευκαιρίες και το εν-
διαφέρον για κατοχή αστικής γης, κα-
θώς οι μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικο-
νομικές συνθήκες «απαιτούσαν» τον 
πολλαπλασιασμό των ελεύθερων εκτά-
σεων και των προαστίων της πόλης που 
αργότερα έγιναν οι πιο σημαντικές πε-
ριοχές για αστική ανάπτυξη. Από την 
άλλη πλευρά υπήρξε η ενδυνάμωση του 
ρόλου των τοπικών κυβερνητικών σω-
μάτων και οργανισμών. Μέσα σε αυτό 
το οικονομικό, πολιτικό και κανονιστι-
κό πλαίσιο έγινε η πρόταση για τη 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Όταν ο Δήμαρχος της πόλης, Pasqual 
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Maragall παρουσίασε την επιτυχημένη 
υποψηφιότητα στη Λωζάννη, ήταν ξε-
κάθαρο ότι δίνονταν στην πόλη μια με-
γάλη ευκαιρία για αστική αναμόρφωση. 
 

Η Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
 

Η απόφαση για τη φιλοξενία των 
Ολυμπιακών Αγώνων τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, πέραν του ότι άλλαξε το 
ρυθμό αλλαγής στην πόλη της Βαρκε-
λώνης (καθότι το πρόγραμμα απαιτούσε 
την κατασκευή ενός σημαντικού αριθ-
μού εγκαταστάσεων σε μια περιορι-
σμένη χρονική περίοδο) επέδρασε, 
επίσης, σε μια επιπρόσθετη οικονομική 
ευφορία κατά την προ-ολυμπιακή πε-
ρίοδο. Η οικονομική στροφή προς τα 
πάνω και η μείωση των επενδυτικών 
ρίσκων διέγειραν ιδιωτικές πρωτοβου-
λίες, ιδίως στην αγορά ακινήτων. 
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αύξηση 
της ζήτησης, τόσο από ιδιώτες, όσο και 
από επενδυτές για ακίνητα. Ενδεικτικά, 
κατά την περίοδο 1988-1991, οι τιμές 
των κατοικιών σε ορισμένες περιοχές της 
Βαρκελώνης αυξήθηκαν πάνω από 70%, 
ενώ οι αξίες της γης την ίδια περίοδο 
εκτοξεύτηκαν, προσεγγίζοντας αυξήσεις 
πάνω από 200% σε ορισμένες περιοχές. 
Από την πλευρά της προσφοράς, 
παρατηρήθηκε ένα ιδιαίτερα μεγάλο 
κατασκευαστικό κύμα, ανταποκρινό-
μενο στην υψηλή ζήτηση για οικιστική 
ανάπτυξη. Ως συνέπεια, αυξήθηκε σημα-
ντικά ο αριθμός των κατασκευαστικών 
αδειών εκείνη την περίοδο (π.χ. οι 
άδειες για κατασκευή σπιτιών διπλασιά-
στηκαν μεταξύ 1988 και 1989). Η αύξηση 
αυτή στις οικοδομικές άδειες έδειξε ότι 
το παραδοσιακά άκαμπτο σύστημα 
σχεδιασμού της Ισπανίας «ενεργοποίη-
σε» στην περίπτωση των Ολυμπιακών 
έργων ποικίλους μηχανισμούς για να 
διασφαλίσει την απαιτούμενη ευελιξία. 

Πρωταρχικός σκοπός της αναπτυ-
ξιακής στρατηγικής της Βαρκελώνης 
ήταν η αξιοποίηση των Ολυμπιακών Α-
γώνων, με στόχο την προώθηση της οι-
κονομικής ανάπτυξης και την ενδυνά-

μωση προγραμμάτων αστικής αναμόρ-
φωσης. Από την πλευρά του αστικού 
σχεδιασμού, οι ταχείς ρυθμοί των Αγώ-
νων έδωσαν ώθηση στην υλοποίηση των 
σχεδίων των νέων δημοκρατικών τοπι-
κών συμβουλίων για προώθηση της α-
στικής ανάπτυξης μέσω της αναμόρ-
φωσης των υποβαθμισμένων περιοχών 
και των βελτιώσεων των συγκοινωνια-
κών δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλο-
γή των χώρων κατασκευής των Ολυ-
μπιακών έργων έγινε σύμφωνα με ένα 
δημοτικό σχέδιο που στόχευε στην ανά-
πτυξη συγκεκριμένων περιοχών που 
βρίσκονταν σε παρακμή. Οι αστικές αυ-
τές περιοχές που ονομάζονταν «Areas of 
New Centrality (ANC)», ήταν 10 (Σχήμα 
2) και ορίστηκαν από τις δημοτικές αρ-
χές. Είχε γίνει σαφές από τις τοπικές αρ-
χές ότι πολλές από αυτές τις περιοχές 
στην πόλη είχαν την προοπτική να γί-
νουν πυρήνες νέας οικονομικής δραστη-
ριότητας και μεγάλων οικιστικών ανα-
πτυξιακών έργων, που θα μπορούσαν 
να αναζωογονήσουν οικονομικά την 
πόλη και να προσελκύσουν πολλούς αν-
θρώπους. Οι ΑNC θεωρήθηκαν περιοχές 
στις οποίες θα δρομολογούνταν σημα-
ντικές επενδύσεις μέσω προγραμμάτων 
(δημοσίων και ιδιωτικών) και οι οποίες 
συνδύαζαν οικιστική και οικονομική α-
νάπτυξη, μαζί με τη δημιουργία ανοι-
κτών χώρων και πάρκων. Στο πλαίσιο 
αυτό, το σύνολο των σχεδίων για τη δη-
μιουργία κατασκευαστικών έργων που 
χρειάζονταν για τη διοργάνωση των Α-
γώνων, προχώρησε σε σύνδεση με τους 
υπάρχοντες στόχους του πλαισίου αστι-
κού σχεδιασμού για οικονομική αναγέν-
νηση και επανακατοίκιση των προα-
στίων που είχαν υποβαθμιστεί. Αυτό 
προκύπτει από το γεγονός ότι οι τέσσε-
ρις Ολυμπιακές πόλεις ήταν τοποθετη- 
μένες σε τέσσερις από τις σχεδιασμένες 
ANC. Στο Σχήμα 2 οι περιοχές αυτές 
είναι σημειωμένες με τέσσερις κύκλους. 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ένας 
καταλύτης στην ανάπτυξη των προβλη-
ματικών περιοχών και ειδικά εκείνων 
στο «ξεχασμένο» βορειο-δυτικό μέρος 
της πόλης, όχι μόνο για τα χρόνια μέχρι 
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την τέλεση των Αγώνων, αλλά επίσης 
και σε όλο το διάστημα από τους 
Αγώνες μέχρι σήμερα, καθότι έθεσαν τα 
θεμέλια για δομικές αλλαγές στη 
φυσιογνωμία, την οικονομία και τα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά των 
προαστίων αυτών.  

Η περιοχή που βίωσε τη μεγαλύτερη 
αναμόρφωση ήταν η περιοχή του 
Poblenou, η οποία μαζί με την περιοχή 
της νοτιοδυτικής Diagonal αποτελούν 
μία από τις τέσσερις ANC περιοχές που 
επελέγησαν για την ανάπτυξη σημαντι-
κών Ολυμπιακών έργων (Σχήμα 2).  

 
 

 Σχήμα 2 Οι δέκα Areas of New Centrality, συμπεριλαμβανομένων των 4 κύριων 
Ολυμπιακών τοποθεσιών (Πηγή: own compilation based on information from Arees de 
Nova Centralitat, Ajuntament de Barcelona, 1987 and SOCINTEC, 2002)  

 

8
3 

1

9 
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ANC District Location in the 

District 
Planned land-uses Olympic Development 

1 Sarria-Sant Gervasi Diagonal Avenue Mainly residential, office 
space, hotels 

Various sports 
installations 

2 Sants Montjuic Tarragona Avenue, 
Espanya Square 

Office space, 
administrative buildings, 
hotels 

Main Sports venues: 
Olympic stadium, 
Olympic pool, closed 
sports pavilion and 
other installations 

3 Nou Barris Meridiana Avenue, 
RENFE Station 

Commercial space 
(shopping centres), office 
space, hotels 

 

4 Sants Monjuic Cerda square Mainly residential, office 
space, hotels 

 

5 Sant Marti Icaria Avenue, 
Poblenou 

Residential, office and 
commercial space, 
conventions centre. 

Poblenou Olympic 
Village, Olympic 
Marina (Parc de Mar 
Area) 

6 Ciutat Vella Port of Barceloneta Commercial and office 
space 

 

7 Sant Marti Glories Catalanes 
square 

Residential, industrial 
and office space, 
commercial space and 
urban park 

 

8 Horta Guinardo Vall d’ Hebron area Mainly residential with 
some commercial space, 

Village of the Press  
and additional sports 

4 2 
7 

7 
10 

6 



urban park. installations 
9 Sant Andreu Sagrera area and 

Meridiana Avenue 
Residential, industrial 
and office space, urban 
park 

 

10 Sant Marti Diagonal Avenue, 
Llevant Square 

Commercial and office 
space 

 

 
 
H Περιοχή του Poblenou 

 
Η περιοχή του Poblenou ανήκει 

στην περιφέρεια του Sant Mari, 10η 
περιφέρεια του δήμου της Βαρκελώνης. 
Αποτελεί μια υποβαθμισμένη βιομηχα-
νική περιοχή, ενώ υπήρξε «στόχος» πρω-
τοβουλιών αναγέννησης πολύ πριν τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Παρόλα αυτά, 
μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι 
συνθήκες ευνόησαν μια αστική αναπτυ-
ξιακή παρέμβαση της συγκεκριμένης 
περιοχής. Οι βασικοί παράγοντες που 
ευνόησαν την αναμόρφωση του Poble-
nou στην προ-ολυμπιακή περίοδο, πα-
ρουσιάζονται παρακάτω: 
 

 Η αυξημένη ζήτηση για καλής ποιο-
τητας κατοικίες, κεντρικά της πόλης 
από πολίτες της μέσης εισοδηματι-
κής τάξης. Αυτό συνδέονταν με την 
ανάκαμψη της οικονομίας και την 
επακόλουθη αύξηση της απασχό-
λησης στον τομέα των υπηρεσιών – 
κυρίως στα χρηματοοικονομικά και 
στην πληροφορική τεχνολογία. 

 Η προσφορά ανακαινισμένων κα-
τοικιών και εν γένει ακινήτων στην 
ευρύτερη περιοχή από αναπτυξιακές 
και κατασκευαστικές εταιρίες, οι ο-
ποίες επεδίωκαν την αύξηση των 
κερδών τους, ικανοποιώντας ταυτό-
χρονα τις προτιμήσεις της μέσης αυ-
τής εισοδηματικής τάξης.                

 Οι πρωτοβουλίες του δημόσιου 
τομέα για βελτίωση της αστικής οικι-
στικής περιοχής, με την υποστήριξη 
των τοπικών διοικητικών φορέων.  

 

Οι Κινητήριες Δυνάμεις της Αλλαγής 
στο Προ-Ολυμπιακό Poblenou 

 
Το προάστιο του Poblenou ήταν μια 

αραιοκατοικημένη περιοχή μέχρι τη δε-
καετία του 1850. Όμως μετά την κατά-
σκευή του πρώτου σιδηρόδρομου στην 
Ισπανία μεταξύ της Βαρκελώνης και του 
Mataro, το Poblenou δέχθηκε μια μαζική 
αλλαγή. Ο σιδηρόδρομος και η εγγύτη-
τά του στο λιμάνι της Βαρκελώνης, 
κατέστησαν την περιοχή ελκυστική και 
στρατηγική θέση για την εγκατάσταση 
βιομηχανιών, όπως  υφαντουργίας, με-
ταλλουργίας κ.α. Αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα το Poblenou να αρχίσει να δέχεται 
αυξημένη ζήτηση για στέγαση από τον 
πληθυσμό των εργατών χαμηλής εισο-
δηματικής τάξης. Αυτός ο παράγοντας, 
σε συνδυασμό με την ολοκληρωτική 
έλλειψη ελέγχων για απόκτηση γης, 
οδήγησε σε μια χαοτική αστικοποίηση 
της περιοχής. Μετά την ενσωμάτωση του 
Sant Marti στο δήμο της Βαρκελώνης το 
1897, το Poblenou ακολούθησε το σχέδιο 
αστικοποίησης της γειτονικής περιοχής 
του Eixample και ενσωματώθηκε στο 
Σχέδιο Cerda. Όμως, παρά το γεγονός 
ότι σε όρους αστικού σχεδιασμού το 
Poblenou αποτελούσε μια συνέχεια του 
Eixample, η περιοχή αυτή ήταν πάντα 
χωροταξικά και λειτουργικά διαχωρι-
σμένη και απομονωμένη από την υπό-
λοιπη πόλη, όπως επίσης και από την α-
κτή. Για το λόγο αυτό, το Poblenou προ-
σέλκυσε χρήσεις γης που δεν ήταν ευ-
πρόσδεκτες στο κέντρο της Βαρκελώνης, 
όπως νεκροταφεία  και  νοσοκομεία,  τα  
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οποία προσέδωσαν στην περιοχή έναν 
μοναδικό χαρακτήρα και μια σύνθετη 
αστική μορφή. 

Το Poblenou  συνέχισε να αποτελεί 
μια αστική βιομηχανική ζώνη, που πε-
ριελάμβανε ένα σύνολο από μεγάλες και 
μικρές βιομηχανικές μονάδες και εργα-
στήρια, ακολουθώντας τις τεχνολογικές 
προόδους του τομέα μέχρι τα μέσα του 
20ου αιώνα. Στην πιο πρόσφατη περίοδο, 
όμως, και πιο συγκεκριμένα αρχίζοντας 
από τη δεκαετία του 1960, η περιοχή ει-
σήλθε σε μια φάση οικονομικής και φυ-
σικής εγκατάλειψης. Ο λόγος ήταν η νέα 
οργάνωση της βιομηχανικής παραγω-
γής, όπως περιγράφηκε παραπάνω και η 
ανατοποθέτηση των ισχυρότερων βιομη-
χανικών μονάδων στη μητροπολιτική 
περιφέρεια. Όμως, η λειτουργική αναδι-
οργάνωση της περιοχής της Βαρκελώ-
νης, οδήγησε σύντομα τις τοπικές αρχές 
και άλλους πιθανούς επενδυτές ακινή-
των να συνειδητοποιήσουν την ελκυστι-
κότητα της περιοχής για ανάπτυξη. Μια 
πρώτη προσπάθεια για αναμόρφωση της 
περιοχής έγινε το δεύτερο μισό της 
δεκαετίας του 1960, όταν μια ομάδα 
επιχειρηματιών και ιδιοκτητών μεγάλων 
οικοπέδων γης στο Poblenou συνειδη-
τοποίησαν τα πιθανά κέρδη από την α-
ναμόρφωση της περιοχής και το 1966 
δημιούργησαν μια αναπτυξιακή εταιρία 
με σκοπό να μεταμορφώσουν το Poble-
nou σε μια πραγματικά οικιστική περιο-
χή πολυτελών κατοικιών (Arxiu Historic 
de Poblenou, 1990). Η πρόταση του 
σχεδίου έγινε αποδεκτή από τις τοπικές 
αρχές, αλλά συνάντησε την αντίσταση 
της εργατικής τάξης και του τοπικού 
πληθυσμού, φοβούμενοι για τη δημι-
ουργία μιας υψηλού εισοδήματος περιο-
χής, η οποία θα έθιγε τη δική τους οικο-
νομική κατάσταση. Τελικά, το σχέδιο 
εγκαταλείφθηκε στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1970. Το Poblenou παρέμεινε 
για μια δεκαετία (1975-1985) μια υπο-
βαθμισμένη, κεντρική αστική περιοχή με 
υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές, που 
έχανε συνεχώς πληθυσμό. Εύλογα η 
οικονομική κρίση του 1975-1984 επιτά-
χυνε τη διαδικασία του φυσικού ξεπε-

σμού και της εγκατάλειψης της περιο-
χής. 

Ξεκινώντας από το 1984, τα σημάδια 
του τέλους της οικονομικής κάμψης για 
την Ισπανία και η αρχή μιας περιόδου 
οικονομικής ανάπτυξης ήταν εμφανή σε 
μεγάλες πόλεις, όπως η Βαρκελώνη. Επί-
σης, διαφαίνονταν ξεκάθαρα μεγάλες 
πιέσεις για ανακατασκευή περιοχών, 
όπως το Poblenou. Η οικονομική αυτή 
άνθηση αντικατοπτριζόταν σε μια αυξη-
μένη ζήτηση για οικισμούς ως ανάγκη 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Η ζήτηση 
για υψηλής ποιότητας, κεντρικά και 
προσβάσιμα σπίτια, επηρεαζόταν επίσης 
από την αυξημένη παρουσία πολύ-
εθνικών εταιριών και διεθνών θεσμικών 
επενδυτών, ειδικά αφότου η Ισπανία έ-
γινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
1986. Μια λύση στις πιέσεις από τη ζήτη-
ση αστικής γης ήταν η ανακατασκευή 
και η ανασυγκρότηση των υποβαθμι-
σμένων αστικών περιοχών που θα πα-
ρείχαν πολύτιμο χώρο για ανάπτυξη οι-
κισμών, γραφείων, εμπορικών και ψυ-
χαγωγικών κέντρων. To Poblenou πα-
ρείχε μια ιδανική δυνατότητα για ανά-
πτυξη.  

 
Η Κατασκευή του Ολυμπιακού Χωριού: 
H Διαδικασία Ανάπτυξης 
 

Ο σχεδιασμός για την αναμόρφωση 
του Poblenou είχε αρχίσει το 1983, πριν 
από την ανακοίνωση της επιτυχημένης 
Ολυμπιακής υποψηφιότητας το 1986, με 
την εφαρμογή ενός ειδικού αστικού α-
ναπτυξιακού σχεδίου που είχε σκοπό να 
ανοίξει τα παράλια της περιοχής, που ή-
ταν μη προσβάσιμα εξαιτίας της μεγά-
λης συγκέντρωσης βιομηχανικών κτι-
ρίων. Από το 1986-1988 μια συνολική έ-
κταση 60 εκταρίων απαλλοτριώθηκε και 
το πρόγραμμα κατεδάφισης άρχισε. Στο 
τέλος του 1988, περίπου 40 βιομηχανικές 
μονάδες κατεδαφίστηκαν και το 1989 η 
σιδηροδρομική γραμμή Βαρκελώνη-Ma-
taro απομακρύνθηκε επίσης από την πε-
ριοχή. Μετά την εκκαθάριση της περιο-
χής, συνολικής χωρητικότητας 150 εκτα-
ρίων, άρχισε η κατασκευή του Ολυμπια-
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κού Χωριού. Την ανάπτυξή του ανέλαβε 
μία ιδιωτική αναπτυξιακή εταιρία 
(NISA-Nova Icaria S.A.). Η NISA ανέλα-
βε την κατασκευή σχεδόν 2.000 οικιστι-
κών μονάδων και 3.500 χώρων πάρ-
κινγκ, ενώ η εμπλεκόμενη δημοτική-
ιδιωτική εταιρία VOSA (Vila Olimpica 
S.A.) ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή 
των διαφόρων δημοσίων χώρων, ενώ 
διάφορες ιδιωτικές αναπτυξιακές 
εταιρίες ανέλαβαν την κατασκευή 
ξενοδοχειακών μονάδων και γραφείων 
στην περιοχή. 

Η κατασκευή του Ολυμπιακού Χω-
ριού δεν ήταν η μόνη σημαντική ανά-
πτυξη στην περιοχή. Η Ολυμπιακή μα-
ρίνα, η επιδιόρθωση των ακτών της Βαρ-
κελώνης, οι δημόσιοι χώροι και οι εγκα-
ταστάσεις που δημιουργήθηκαν, ήταν 
τα χαρακτηριστικά που όλα μαζί άλλα-
ξαν το προφίλ της αστικής περιοχής, κά-
νοντάς την μια πολύ ελκυστική κατοική-
σιμη τοποθεσία. Ως αποτέλεσμα και σύμ-
φωνα με τη βάση δεδομένων της NISA, 
περισσότερο από το 60% των ακινήτων 
που κατασκευάστηκαν στην περιοχή του 
Χωριού, είχαν πουληθεί όταν άρχισαν οι 
Αγώνες. Επιπλέον, οι κατασκευές αυτές 
έγιναν ο μοχλός για μελλοντική ανά-
πτυξη της περιοχής κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1990. Μεταξύ άλλων συ-
μπεριλαμβάνονται το άνοιγμα της Λεω-
φόρου Diagonal προς τη θάλασσα, η πε-
ραιτέρω ανακατασκευή των ακτών και 
της πλατείας Glories, και πιο πρόσφατα 
η συνέχιση της μετατροπής της βιομηχα-
νικής περιοχής του Poblenou, υπό το 
σχέδιο 22@. Το σχέδιο αυτό μεταμόρ-
φωσε ολοκληρωτικά το βόρειο περιφε-
ρειακό κομμάτι της πόλης σε όλο το μη-
κος μέχρι τον ποταμό Besos και το μι-
κρό δήμο της Sant Adria del Besos, μέσω 
του καθαρισμού των βιομηχανικών 
εργοστασίων και τη δημιουργία μιας 
ζώνης που συνδυάζει οικιστικούς χώ-
ρους, γραφεία, ελαφρές βιομηχανικές 
μονάδες (R&D) και εμπορικά μαγαζιά. 
Το σχέδιο 22@ είναι ένα μακροπρόθεσμο 
σχέδιο, του οποίου η επίδραση για τις ε- 
πηρεαζόμενες περιοχές και τις γύρω το-
ποθεσίες αναμένεται να είναι φανερά 

έκδηλη και αξιοπρόσεχτη στα επόμενα 
δεκαπέντε χρόνια. 
 
Ταξινόμηση των Αστικών Περιοχών 
της Βαρκελώνης: Cluster Ανάλυση  

 
 
Στο προηγούμενο μέρος του άρθρου 

εξετάσαμε την περίπτωση του Poblenou 
ξεχωριστά από τις υπόλοιπες περιοχές 
της Βαρκελώνης. Στο μέρος αυτό, χρησι-
μοποιούμε μια ανάλυση cluster ως ένα 
μέσο για την εξέταση των ομοιοτήτων 
και διαφορών μεταξύ των διαφόρων πε-
ριοχών σε όρους κοινωνικο-οικονομι-
κών χαρακτηριστικών και χαρακτηρι-
στικών της αγοράς ακινήτων, με σκοπό 
να αποκαλύψουμε την ύπαρξη ομοει-
δών ομάδων  περιοχών και να κατατά-
ξουμε το Poblenou σε μία απ’ αυτές. 

Η ιδιαιτερότητα της ανάλυσης 
Cluster που την διαφοροποιεί από άλλες 
παρόμοιες τεχνικές είναι ότι τα χαρα-
κτηριστικά που χρησιμοποιούνται για 
την ομαδοποίηση των παρατηρήσεων 
δεν εκτιμώνται εμπειρικά. Αντιθέτως, 
καθορίζονται από τον ερευνητή. Για το 
λόγο αυτό o καθορισμός του συνόλου 
των μεταβλητών τυχαίων τιμών είναι το 
σημαντικότερο βήμα σε μία τέτοιου τύ-
που ανάλυση. Για την παρούσα μελέτη, 
η επιλογή των μεταβλητών που θα συ-
μπεριληφθούν έγινε βασιζόμενη σε θεω-
ρητικές και εννοιολογικές υποθέσεις, ό-
πως επίσης και πραγματικές θεωρήσεις.  
Οι θεωρητικές και εννοιολογικές υποθέ-
σεις βασίστηκαν στο σύνδεσμο μεταξύ 
του χωροταξικού διαχωρισμού συγκε-
κριμένων πληθυσμιακών ομάδων και 
της παρουσίας αγορών κατοικίας στην 
αστική περιοχή. Ο σύνδεσμος αυτός εί-
ναι ένα θέμα εκτενούς ανάλυσης στο 
πλαίσιο της βιβλιογραφίας για τα οικο-
νομικά της πόλης και τον αστικό σχεδια-
σμό (βλέπε Leven et al, 1976, Grigsby et 
al, 1987, Downs, 1981). Οι μεταβλητές 
που περιλαμβάνονται στην ανάλυση 
cluster είναι οι παρακάτω. 

 
 



 
Ο αρχικός σκοπός του ορισμού των 

Ζωνών Στατιστικής Ανάλυσης είναι η 
απόκτηση γνώσης σχετικά με το πόσο 
«κοντά» ή «μακριά» είναι οι παρατη-
ρήσεις, όπως ορίζονται στις Ζώνες από 
τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν 
στην ανάλυση. Η μέθοδος που χρησιμο-
ποιήθηκε στην ανάλυση είναι η ιεραρχι-
κή συσσώρευση των ομοειδών μεταβλη-
τών. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται 
ευρύτατα στην εμπειρική έρευνα. Στη 
μέθοδο συσσώρευσης η κάθε μια παρα-
τήρηση –στην περίπτωσή μας οι Ζώνες 
Στατιστικής Ανάλυσης- στην αρχή τοπο-
θετείται έξω από το σύνολο των Ζωνών. 
Στο επόμενο στάδιο, οι δύο πιο κοντινές 
παρατηρήσεις ή σύνολά τους ενώνονται 
και γίνονται ένα μεγαλύτερο, βασιζόμε-
νο στις ομοιότητες τους. Με αυτόν τον 
τρόπο ο αριθμός των ομοειδών συνόλων 
μειώνεται από βήμα σε βήμα! Τελικά, ό- 
λες οι παρατηρήσεις ομαδοποιούνται σε 
ένα μεγάλο σύνολο.   

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση 
των Ζωνών Στατιστικής Ανάλυσης για 
το 1988, εφαρμόστηκε η ιεραρχική ανά-
λυση cluster, χρησιμοποιώντας τις πα-
ραπάνω μεταβλητές. Τρεις εναλλακτικοί 
τρόποι ιεραρχικής ανάλυσης χρησιμο-
ποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλι-
στεί ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν ευά-
λωτα στο κριτήριο της συσσώρευσης που 
χρησιμοποιήθηκε. Οι τρόποι αυτοί συ-
μπεριλαμβάνουν τη μέθοδο Ward, τη με-
θοδο centroid και τη μέθοδο between-
groups linkage.  

Η ιεραρχική ταξινόμηση απεικονί-
ζεται σε ένα διάγραμμα που ονομάζεται 
δεντρόγραμμα, το οποίο παρουσιάζει 
τους συνδυασμούς και τους διαχωρι-
σμούς των ομοειδών παρατηρήσεων σε 
κάθε βήμα της ανάλυσης. Τα αποτελέ-
σματα της ανάλυσης Cluster των 38 Ζω-
νών Στατιστικής Ανάλυσης της Βαρκε-
λώνης, για το έτος 1988 παρουσιάζονται 
στο δεντρόγραμμα του Διαγράμματος 
3α του Παραρτήματος. Όπως φαίνεται 
από το διάγραμμα, διακρίνονται ξεκά-
θαρα τρία ξεχωριστά αστικά σύνολα, τα 
οποία περιγράφονται παρακάτω.  

 
Ομάδα 1: Ο Πυρήνας, η Μεσαία Εισοδη-
ματική Ομάδα 
 

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ομάδα από 
τις τρεις (20 Ζώνες) και αποτελείται από 
τις Ζώνες εκείνες που τοποθετούνται 
γεωγραφικά στο κέντρο της πόλης της 
Βαρκελώνης (Σχήμα 1). Οι Ζώνες αυτές 
αναγνωρίζονται από το ότι συγκεντρώ-
νουν πληθυσμό μεσαίου εισοδήματος με 
μέση οικονομική δύναμη που προ-
σεγγίζει το μέσο όρο της Βαρκελώνης. Οι 
δείκτες ανεργίας και απασχόλησης είναι 
επίσης κοντά στο μέσο όρο της 
Βαρκελώνης και το ποσοστό των 
ανθρώπων που σταμάτησαν την 
εκπαίδευσή τους στο δημοτικό σχολείο  
είναι λίγο μικρότερο, αλλά κοντά στο 
μέσο όρο της πόλης. Οι αξίες των 
σπιτιών και της γης βρίσκονται λίγο πιο 
πάνω, αλλά και πάλι κοντά στις μέσες 
τιμές που παρατηρούνται για το σύνολο 
της Βαρκελώνης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όνομα 
Μεταβλητής 

Περιγραφή 

ICEF Household Economic Capacity  
ACTIVPOP Active population (% of total ZSA 

population) 
UNEMPL Unemployment (% of ZSA’s active 

population) 
HOUSEV Value of new house (pesetas/m2)  
LANDV Land Value (pesetas/m2) 
PRIMARY % of ZSA population > 16 years that 

has not finished primary school 
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Rescaled Distance Cluster Combine 

 
 
 
 
 
          C A S E            0         5        10        15        20        25 
  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  5. Sant Antoni            
  21. Gràcia                
  9. Sagrada Família        
  8. Estació Nord           
  22. Vallcarca             
  6. Esquerra Eixample           
  7. Dreta Eixample              
  16. Les Corts                  
  23. Guinardó                   
  29. Sagrera                                               
  34. Fort Pius                                           
  14. Bordeta-Hostafra                                     
  24. Horta                                             

 
CLUSTER 1 

  26. Vilapicina- Turó                                      
  25. Vall d'Hebron                                        
  30. Congrés                                                
  31. Sant Andreu                                            
  13. Font de la Guatl                                                    
  37. Clot                                                                
  15. Sants                                                               
  4. Raval                                                                
  33. Trinitat Vella                                                      
  28. Ciutat Meridiana                                                
  1. Barceloneta                                                         
  10. Poble-sec                            
 

  35. Poblenou                                                          
  2. Parc                                                                
  27. Roquetes-Verdum                                                   

 
 CLUSTER 2 

  3. Gòtic                                                                
  38. Verneda                                                             
  12. Zona Franca-Port                                                   
  36. Barris Besòs                                                         
  32. Bon Pastor                                                           
  18. Sant Gervasi                                                       
  19. Sarrià                

 

 
 CLUSTER 3 

  17. Pedralbes             
 
 
 
 
 
 Σχήμα 3α Ιεραρχική Ανάλυση Cluster των 38 Ζωνών Στατιστικής Ανάλυσης 

της Βαρκελώνης για το έτος 1988  
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Ομάδα 2: Η Μεσαία Εισοδηματική Ομάδα 
 

Αυτή είναι μια ομάδα που αποτε-
λείται από τις 13 περισσότερο «στερημέ-
νες» ζώνες στη Βαρκελώνη. Αυτές είναι 
τοποθετημένες κυρίως κατά μήκος των 
ακτών της πόλης, περιλαμβάνοντας τις 
βόρειες περιφερειακές περιοχές. Το κύ-
ριο χαρακτηριστικό των Ζωνών που α-
νήκουν στην ομάδα αυτή είναι ότι επι-
δεικνύουν εισοδηματικό επίπεδο πολύ 
χαμηλότερο από το μέσο όρο της Βαρκε-
λώνης. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δε-
δομένου ότι οι περισσότερες ζώνες στην 
ομάδα αυτή κατοικούνταν παραδοσια-
κά από πληθυσμό εργατικής τάξης. Ο 
δείκτης ανεργίας της ομάδας αυτής εί-
ναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο και 
το ίδιο είναι και το ποσοστό του πληθυ-
σμού υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι α-
ξίες των σπιτιών και της γης στην ομάδα 
αυτή είναι πολύ μικρότερες από αυτές 
που παρατηρούνται κατά μέσο όρο στην 
πόλη. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση 
είναι ότι αυτή η ομάδα είναι η περισ-
σότερο ομογενοποιημένη από τις άλλες 
τρεις, καθότι παρουσιάζει τις χαμηλό-
τερες κανονικές αποκλίσεις για όλες 
σχεδόν τις μεταβλητές της ανάλυσης 
cluster, εν συγκρίσει με τις άλλες δύο ο-
μάδες. 
 
Ομάδα 3: Η «Περιφερειακή» Ευημερούσα 
Ομάδα 
 

Αυτή είναι η μικρότερη ομάδα που 
αποτελείται μόνο από 3 Ζώνες. Οι τρεις 
αυτές Ζώνες είναι οι λιγότερο κεντρικές 
και τοποθετούνται γεωγραφικά στα δυ-
τικά της πόλης. Η ομάδα αυτή αποτελεί- 

ται από τις τρεις πιο ευημερούσες ζώνες 
της Βαρκελώνης, με οικονομική δύναμη  
αρκετά πάνω από το μέσο όρο της πό-
λης, πολύ χαμηλότερους δείκτες ανερ-
γίας και μικρό ποσοστό ανθρώπων με 
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Σε αυτές τις 
τρεις ζώνες, οι αξίες των σπιτιών και της 
γης είναι πολύ υψηλότερες από τις μέσες 
αξίες που παρατηρούνται στην πόλη. 

Επομένως, βασιζόμενοι στην ανάλυ-
ση Cluster που έγινε το 1988, η Βαρκε-
λώνη  φαίνεται  να  είναι  χωρισμένη σε  
τρεις ομάδες περιοχών: α) μια φτωχή 
ζώνη στις ακτές αποτελούμενη από τις 
περιοχές Barcelonata, Raval και Barris 
Besos, β) μια κεντρική περιοχή αποτε-
λούμενη παραδοσιακά από περιοχές 
μεσαίου εισοδήματος, όπως οι περιοχές 
Eixample και Les Corts και τέλος γ) μια 
πολύ μικρότερη ευημερούσα περιφε-
ρειακή δυτική ζώνη αποτελούμενη από 
τις περιοχές Sarria, Sant Gervasi και 
Pedralbes. 

Η ίδια ανάλυση έγινε με στοιχεία 
από το 1996 (τέσσερα χρόνια μετά τους 
Αγώνες). Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 
3β, η ανάλυση cluster έδειξε την ίδια 
ομαδοποίηση των 38 ZSAs. Η ενδιαφέ-
ρουσα παρατήρηση είναι ότι η Ζώνη 
του Poblenou είναι η μοναδική που 
άλλαξε σύνολο. Το Poblenou το 1996 α-
νήκε πλέον στην ομάδα της μεσαίας ει-
σοδηματικής τάξης και έγινε η μόνη 
ZSA από την 1η ομάδα στις ακτές που 
αναβαθμίστηκε σε αυτή την περισσότερο 
πλούσια ομάδα. Το εύρημα αυτό επιβε-
βαιώνει τη δομική αλλαγή που έλαβε 
χώρα στο Poblenou, σε όρους τιμών α-
κινήτων και γης και χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων του πληθυσμού. 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 6ος Τεύχος 1ο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006 35



 
 
Rescaled Distance Cluster Combine 
  
          C A S E            0         5        10        15        20        25 
  Label                 Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  29. Sagrera               
  37. Clot                  
  13. Font de la Guatl      
  15. Sants                 
  35. Poblenou              
  14. Bordeta-Hostafra      
  25. Vall d'Hebron         
  24. Horta                 
  23. Guinardó                     
  31. Sant Andreu                  
  8. Estació Nord                  
  22. Vallcarca                    
  9. Sagrada Família                                    
  21. Gràcia                                            
  5. Sant Antoni                                      

 
CLUSTER 1 

  6. Esquerra Eixample                                 
  16. Les Corts                                                    
  7. Dreta Eixample                                                      
  34. Fort Pius                                                         
  18. Sant Gervasi                                                      
  19. Sarrià                              
 

  17. Pedralbes                                                          
  28. Ciutat Meridiana                                                     

 
CLUSTER 3 

  33. Trinitat Vella                                               
  12. Zona Franca-Port                                                    
  27. Roquetes-Verdum                                                     
  10. Poble-sec                

 
   

 
CLUSTER 2 

  26. Vilapicina- Turó             
  38. Verneda                    
  30. Congrés                     
  1. Barceloneta            
  4. Raval                   
  2. Parc                    
  3. Gòtic                   
  esòs   
  32.BonPastor           

36. Barris B        

Σχήμα 3β Ιεραρχική Ανάλυση Cluster των 38 Ζωνών Στατιστικής Ανάλυσης της 
Βαρκελώνης για το έτος 1996. 
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Συμπεράσματα  
 

Το άρθρο αυτό φανερώνει ότι η 
διαδικασία της φυσικής μεταμόρφωσης 
του Poblenou ακολούθησε μια ανάλογη 
διαδρομή με αυτή της πόλης της Βαρκε-
λώνης: βιομηχανική ανάπτυξη, οικονο-
μική πτώση και φυσική απαξίωση και 
τέλος, αναμόρφωση και ανάπτυξη. Επι-
πλέον, υπογραμμίζεται με ποιόν τρόπο, 
στη διαδικασία αυτή, η κατασκευή του 
Ολυμπιακού Χωριού έπαιξε έναν κρίσι-
μο ρόλο και επέφερε μια ριζική αλλαγή 
στην φυσιογνωμία της περιοχής, από 
κάθε πλευρά: η χρήση της γης άλλαξε ρι-
ζικά από βιομηχανική σε κατοικήσιμη 
κατά κύριο λόγο (σε συνδυασμό με 
εμπορικά καταστήματα, χώρο για γρα-
φεία και ψυχαγωγία). Ο υπάρχον πλη-
θυσμός της εργατικής τάξης μετακινή-
θηκε και δημιουργήθηκε μεσαίου εισο-
δήματος αστική περιοχή που συνδύασε 
χαρακτηριστικά τόσο του κέντρου της 
πόλης όσο και της περιφέρειάς της. Επι-
πλέον, και στην πορεία του χρόνου η 
περιοχή έγινε στόχος για παραπέρα κα-
τασκευαστικά προγράμματα (όπως για 
παράδειγμα το σχέδιο 22@). 

Παίρνοντας ως βάση τις παρατη-
ρήσεις και τα ευρήματα που παρουσιά-
στηκαν εδώ, είναι γεγονός ότι πολλά ση-
μαντικά ζητήματα ανακύπτουν και θα 
πρέπει να ερευνηθούν παραπέρα. Πιο 
συγκεκριμένα, ένα φλέγον ζήτημα προς 
εξέταση είναι η έκταση στην οποία πολι-
τικές σε επίπεδο πόλεως κατορθώνουν 
να περιορίσουν αυτό που οι Chesire και 
Hay (1989) ονομάζουν το ανθρώπινο 
κόστος της διαδικασίας αστικής προ-
σαρμογής. Η ερώτηση που θα πρέπει να 
απαντηθεί εδώ είναι η έκταση στην ο-
ποία η αναπτυξιακή διαδικασία οφέλη-
σε τον πληθυσμό της περιοχής σε βάθος 
χρόνου. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, 
θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι μια με-
γάλη διένεξη ξεκίνησε μετά την ανα-
κοίνωση της απόφασης να εγκατασταθεί 
το Ολυμπιακό Χωριό στην περιοχή, λό-
γω της φυσιογνωμίας που είχε προσδώ- 

 
σει στην περιοχή του Poblenou o πληθυ-
σμός της μέσης εισοδηματικής εργατικής 
τάξης που ήταν εγκατεστημένος εκεί. Η 
διένεξη γεννήθηκε από το φόβο των συ-
νεπειών της «αριστοκρατοποίησης» της 
περιοχής. Επιπλέον, η διένεξη αυτή συν-
δυάστηκε με ανησυχίες αναφορικά με 
την ανάγκη παροχής κοινωνικής στέγα-
σης στη Βαρκελώνη. Ο λόγος για το τε-
λευταίο ήταν ότι η κατασκευή φτηνών 
σπιτιών στην πόλη έπεσε κατά 40% με-
ταξύ 1984 και 1987 και κατά 60%, μετα-
ξύ 1987 και 1991, καθώς οι τιμές των σπι-
τιών συνέχισαν να αυξάνονται. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα εδώ 
ήταν εάν οι περιοχές κοντά στο Poble-
nou (όπως Clot, Barris Besos και 
Verneda) θα βιώσουν ή βίωσαν ήδη α-
νάλογα αποτελέσματα αλλαγής. Για να 
απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα ή-
ταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε τα από-
τελέσματα της ανάλυσης Cluster με στοι-
χεία από πιο πρόσφατα χρόνια σε επίπε-
δο ZSA. Αυτό θα μας βοηθήσει να συ-
μπεράνουμε εάν η αναμόρφωση του Po-
blenou υπήρξε μια μεμονωμένη περί-
πτωση ή όχι. 
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ΧΧοορρηηγγίίαα::  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  
ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  ΜΜεεττααξξύύ  ΧΧοορρηηγγοούύ  
κκααιι  ΧΧοορρηηγγοούύμμεεννοουυ  
 
  

ττωωνν  FFaarrrreellllyy  FF,,  AAssssoocciiaattee  PPrrooffeessssoorr,,  PPhhDD,,  MMoonnaacchh  UUnniivveerrssiittyy  
QQuueesstteerr  PP..,,  PPrrooffeessssoorr,,  UUnniivveerrssiittyy  PPhhoonnee  DDiirreeccttoorryy  

  
τις μέρες μας πολλά 
εκατομμύρια ευρώ δια-
τίθενται από επιχειρή-
σεις κάθε μεγέθους για 
διαφορετικά είδη  

χορηγιών διεθνώς. Ίσως το πιο ευρέως 
γνωστό στο κοινό είδος χορηγίας είναι η 
αθλητική χορηγία. Οι χορηγοί είναι 
διατεθειμένοι να επενδύσουν σεβαστά 
χρηματικά ποσά σε αθλητές, αθλητικές 
ομάδες ή ακόμα κάθε είδους αθλητικά 
γεγονότα. Ως αντάλλαγμα της 
χρηματικής προσφοράς τους, ζητούν να 
παρουσιάζεται η επωνυμία της επιχείρη-
σης τους μαζί με αυτό στο οποίο προ-
σφέρουν την χορηγία. 
 Αυτού του είδους οι ενέργειες μπορεί 
να ξαφνιάζουν όσους δεν έχουν άμεση 
σχέση με θέματα μάρκετινγκ. Αν και 
μπορεί να τις εκλάβει κανείς και ως προ-
σφορά, στην πραγματικότητα στην πλει-
οψηφία των περιπτώσεων, η επιθυμία 
των χορηγών να προβούν σε τέτοιου εί-
δους ενέργειες, σαφώς και δεν είναι ανι-
διοτελής. 
 Στις μέρες μας τα περισσότερα κλασ-
σικά μέσα μαζικής επικοινωνίας που 
έχουν οι επιχειρήσεις στην διάθεση τους, 

όπως η διαφήμιση, χάνουν την αποτελε- 
σματικότητα τους και οι καταναλωτές 
πείθονται όλο και πιο δύσκολα από τις 
υποσχέσεις που δίνονται μέσω αυτών. 
Γι’ αυτό το λόγο, οι επιχειρήσεις προ-
σπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρό-
πους να γίνουν γνωστές και να εδραιω-
θούν ή να διατηρήσουν την θέση τους 
στο μυαλό των δυνητικών πελατών τους.  
Στόχος των επιχειρήσεων είναι να έχουν  
πάντα μια επωνυμία που να είναι ανα-
γνωρίσιμη από το κοινό που τους εν-
διαφέρει. Όταν λοιπόν αποφασίζουν να 
επενδύσουν σε χορηγίες, προσδοκούν 
να μεταφέρουν μέρος του ενθουσιασμού 
των φιλάθλων που υποστηρίζουν έναν 
αθλητή ή ομάδα ή παρακολουθούν ένα 
συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός στην ε-
πωνυμία τους. Ελπίζουν ότι οι φίλαθλοι 
θα αναπτύξουν πιο θετική εικόνα για 
την επιχείρηση και τα προϊόντα της για-
τί αυτή έχει συνδεθεί με το αντικείμενο 
της αθλητικής χορηγίας. Είναι μια έμμε-
ση μέθοδος επικοινωνίας, που αναμένε-
ται να δημιουργεί λιγότερο σκεπτικισμό 
στους καταναλωτές από τους άμεσους 
τρόπους οι οποίοι χρησιμοποιούνται.  

Είναι φανερό ότι η χορηγία βασίζε-

  ΣΣ

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΣΣκκέέψψηη  
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ται στην ανταλλαγή μεταξύ του μέλους 
που  χορηγεί  και  αυτού  που λαμβάνει  
την χορηγία. Στο παρελθόν είχε υποστη-
ριχθεί ότι οι επιχειρήσεις απλά παρέ-
χουν χρηματικούς πόρους και ο όρος 
«χορηγία» καθρεφτίζει αυτήν την άπο-
ψη. Πρόσφατη έρευνα που έγινε στην 
Αυστραλία και δημοσιεύτηκε σε έγκυρα 
επιστημονικά περιοδικά (Farrelly & 
Quester 2005a, 2005b), υποδεικνύει ότι 
στις μέρες μας θα πρέπει να υπάρχει συ-
νέργεια μεταξύ των μερών που συνά-
πτουν την συμφωνία της χορηγίας. Μά-
λιστα υποστηρίζεται ότι αυτή η σχέση έ-
χει πολλές ομοιότητες με άλλες σχέσεις 
που συνάπτονται μεταξύ προμηθευτών 
και αγοραστών σε επίπεδο επιχειρή-
σεων. Καθώς τα δύο μέρη ουσιαστικά 
συνδέουν την εικόνα τους, είναι πλέον 
απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία με-
ταξύ τους σε στρατηγικό επίπεδο. Οι α-
ποφάσεις που λαμβάνονται από την κά-
θε πλευρά έχουν επιπτώσεις στην άλλη. 
Δημιουργείται έτσι μια σχέση εξάρτη-
σης, η οποία συχνά έχει μακροχρόνιες 
επιπτώσεις στον τρόπο που φίλαθλοι και 
πελάτες αντιλαμβάνονται τα δύο μέρη. 

Γνωρίζοντας ότι η συνεργασία μετα-
ξύ των μερών είναι κρίσιμης σημασίας, 
η ίδια έρευνα προσπάθησε να μελετήσει 
ποια θεωρούνται ως τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά της σχέσης από τις επι-
χειρήσεις που εμπλέκονται στην χορη-
γία. Τα πέντε πιο σημαντικά θέματα που 
αναφέρθηκαν είναι: 

• Στρατηγική αρμονία (Strategic 
compatibility). Ο βαθμός που τα 
δύο μέρη έχουν παρόμοια επιχει-
ρησιακή κουλτούρα, τρόπο σκέ-
ψης και λειτουργίας επηρεάζει 
την αποτελεσματικότητα της συ-
νεργασίας. Τόσο η καθημερινή ε-
παφή, όσο και η μακροχρόνια 
συνέχεια της συνεργασίας, βασί-
ζονται σε αυτήν την συνέργεια. 
Όταν υπάρχει συνέργεια αυξάνε-
ται η επιθυμία και των δύο με-
ρών να επενδύσουν χρόνο, χρή-
μα και προσπάθεια στην ανά-
πτυξη ουσιαστικής σχέσης ανά-
μεσα τους. 

• Σύγκλιση στόχων (Goal conver-
gence). Τα δύο μέρη καλό είναι 
να έχουν παρόμοιους τακτικούς 
και στρατηγικούς στόχους για 
την ανάπτυξη των επωνυμιών 
τους. Συζητήσεις και αποκρυ-
σταλλωμένες απόψεις για το 
ποια είναι η προσωπικότητα της 
κάθε επωνυμίας και τον τρόπο 
που επιθυμεί το κάθε μέρος να 
την αναπτύξει περαιτέρω, 
αναμφισβήτητα βοηθούν στην 
εξασφάλιση της συνέχειας της 
σχέσης. 

• Δέσμευση (Commitment). Είναι 
η πρόθεση των δύο μερών να 
προβούν σε βραχυχρόνια επέν-
δυση στην σχέση, με την προσδο-
κία να αποκομίσουν μακροχρό-
νια οφέλη. Οι χορηγοί που θεω-
ρούν ότι έχουν δέσμευση 
απέναντι στη σχέση, είναι γενικά 
διατεθειμένοι να δώσουν 
περισσότερες παροχές στη σχέση. 

• Εμπιστοσύνη (Trust). Όσο περισ-
σότερο τα δύο μέρη εμπιστεύ-
ονται το ένα το άλλο, τόσο πιο υ-
γιής είναι η σχέση τους. Ο 
βαθμός εμπιστοσύνης επηρεάζε-
ται κύρια από το κατά πόσο το έ-
να μέρος θεωρεί ότι το άλλο δρα 
και θα συνεχίσει να δρα με τρό-
πο που θα φέρει θετικά αποτελέ-
σματα στην εικόνα και τις οικο-
νομικές απολαβές και των δύο 
μερών. 

• Ικανοποίηση από την σχέση, οι-
κονομική και μη οικονομική 
(Economic and noneconomic sa-
tisfaction). Αναμφισβήτητα και 
τα δύο μέρη αποζητούν κάποια 
μορφή οικονομικού οφέλους. Αν 
και αυτό είναι πολύ δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθεί για τους χορη-
γούς, αναμένεται ότι πρέπει να 
θεωρούν πως τα οικονομικά τους 
αποτελέσματα με την χορηγία 
είναι καλύτερα από ό,τι θα ήταν 
χωρίς αυτή. Επιπρόσθετα, και τα 
δύο μέρη περιμένουν να έχουν 
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μια ομαλή σχέση, η οποία θα 
τους ικανοποιεί. 

Η χορηγία έχει πλέον ξεπεράσει το 
στάδιο της παροχής ενός χρηματικού 
ποσού. Η συνεργασία ανάμεσα στα δύο 
μέρη είναι το κλειδί για την ανάπτυξη 
μιας μακροχρόνιας σχέσης ανάμεσα 
τους. Η άτυπη και η τυπική επικοινωνία 
που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη 
κοινής κατεύθυνσης και στόχων 
θεωρούνται πλέον απαραίτητες. 
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 διοίκηση άσκησης 
είναι εκείνο το επάγ-
γελμα στο οποίο οι  
εξασκούντες σχεδιά-
ζουν, εφαρμόζουν, 

προωθούν και αξιολογούν προγράμμα-
τα φυσικής δραστηριότητας για τις πλα-
τιές μάζες του πληθυσμού. Στηρίζεται 
στις επιστήμες της κινησιολογίας ή  
επιστήμες άσκησης (φυσιολογία της ά-
σκησης, ψυχολογία της άσκησης και α-
θλητική ψυχολογία και βιομηχανία) σε 
συνδυασμό με τις επιχειρηματικές 
σπουδές του σχεδιασμού, του μάρ-
κετινγκ και της ηγεσίας. Είναι αυτό το 
μείγμα των επιστημών που αιτιολογεί 
και το τίτλο “Διοίκηση της Άσκησης”. Οι 
επαγγελματίες του χώρου εργάζονται σε 
διάφορους οργανισμούς, όπως κλινικές 
για παιδιά με κινητικά προβλήματα σε 
μονάδες αποκατάστασης, σε χώρους επι-
χειρήσεων που εφαρμόζουν τέτοια προ-
γράμματα για τους εργαζομένους τους, 
καθώς και σε επαγγελματικές και ερασι-
τεχνικές αθλητικές ομάδες. 
 Τέσσερις Αυστραλοί καθηγητές συ-
νέγραψαν ένα εγχειρίδιο για τη Διοίκη-
ση της Άσκησης (βλέπε Laurel T. Ma-
ckinnon, Carrie B. Ritchie, Sue L. Ho-
oper & Peter J. Abernethy, “Exercise Ma-
nagement: Concepts and Professional Pra-
ctice”, Champaign, IL, USA: Human Ki-
netics, 2003) με σκοπό να παρουσιάσουν 
μια εισαγωγή στη διοίκηση προγραμ-
μάτων άσκησης, ανεξαρτήτως από το σε 
ποιους και πού προσφέρονται αυτά τα 

προγράμματα. Το βιβλίο απευθύνεται, 
τόσο στους προπτυχιακούς σπουδαστές, 
όσο και σε όλους τους επαγγελματίες 
του χώρου σχεδιασμού και εφαρμογής 
προγραμμάτων άσκησης. Το εγχειρίδιο 
οργανώνεται σε τέσσερα μέρη. Στο 1ο με-
ρος οι συγγραφείς ορίζουν το αντικεί-
μενο και περιγράφουν τη σημασία της 
άσκησης για λόγους υγείας και την προ-
αγωγή της στο ευρύ κοινό. Στο 2ο μέρος 
του βιβλίου γίνεται μια αναφορά στις 
βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν έ-
να πρόγραμμα άσκησης για υγιή άτομα. 
Το 3ο μέρος του βιβλίου αφιερώνεται 
στα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως παι-
διά, ηλικιωμένοι, αθλητές και σε άτομα 
μη υγιή που ζουν σε συνθήκες που επη-
ρεάζουν τη φυσική δραστηριότητα. Το 
4ο και τελευταίο μέρος του βιβλίου εισά-
γει την εφαρμογή των αρχών της διοί-
κησης σε προγράμματα άσκησης. Σχε-
δόν κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ανα-
λύσεις περιπτώσεων. 
 Το βιβλίο οργανώνεται σε 13 κεφά-
λαια κατανεμημένα ως εξής: 3 κεφάλαια 
στο 1ο Μέρος, 4 κεφάλαια στο 2ο Μέρος, 
4 κεφάλαια στο 3ο Μέρος και 2 κεφάλαια 
στο 4ο Μέρος. Στο 1ο κεφάλαιο 
συζητείται το αντικείμενο της διοίκησης 
της άσκησης και πού μπορούν να εργα-
στούν τα στελέχη διοίκησης  της άσκη-
σης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα 
στελέχη διοίκησης της άσκησης, όπου 
και αν εργάζονται, παρέχουν τις 
παρακάτω υπηρεσίες:  

 

  ΗΗ
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• Αξιολόγηση του επιπέδου φυσι-
κής κατάστασης για αθλητισμό, 
αναψυχή ή απασχόληση. 

• Συμβουλές για οργάνωση της 
ατομικής και ομαδικής άσκησης. 

• Προγράμματα αποκατάστασης 
για ειδικές κατηγορίες ατόμων 
με κινητικά ή προβλήματα υγεί-
ας. 

• Προγράμματα αθλητικής άσκη-
σης για αύξηση της απόδοσης 
των αθλητών. 

• Εφαρμογή αποτελεσμάτων βασι-
κής και κλινικής έρευνας που 
σχετίζονται με τη φυσική άσκηση 
και τον αθλητισμό. 

• Προώθηση υγιεινών τρόπων δια-
βίωσης, συμπεριλαμβανομένης 
και της φυσικής δραστηριότητας 
στο ευρύ κοινό. 

• Αξιολόγηση ατομικών ή ομαδι-
κών προγραμμάτων φυσικής 
δραστηριότητας και προσπάθεια 
για την προώθηση της φυσικής 
δραστηριότητας στο σύνολο της 
κοινωνίας. 

 
 Τα στελέχη της διοίκησης της άσκη-
σης απασχολούνται σε διάφορους 
οργανισμούς, κυρίως όμως σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που προσφέρουν τέτοια 
προγράμματα (κέντρα γυμναστικής), 
νοσοκομεία, γηροκομεία, αθλητικά 
σωματεία κ.λπ. Στο ίδιο κεφάλαιο οι 
συγγραφείς παρουσιάζουν υπό τη 
μορφή διαγράμματος τις βασικές 
δεξιότητες και εμπειρίες που πρέπει να 
έχει το στέλεχος της διοίκησης της 
άσκησης.  
 Το 1ο κεφάλαιο είναι το πιο σημα-
ντικό και για όλους εκείνους που δεν 
είναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο. 
Το 2ο κεφάλαιο εξηγεί τη σημασία της 
φυσικής άσκησης και της σχέσης της με 
την ποιότητα ζωής και το 3ο κεφάλαιο 
συζητά ζητήματα που αφορούν την 
ενεργοποίηση της κοινωνίας για την 
συμμετοχή όλων σε προγράμματα 
φυσικής άσκησης. 

 Η συζήτηση σε προηγούμενα κεφά-
λαια είναι πολύ χρήσιμη διότι εξηγεί 
την αναγκαιότητα των επομένων κεφα-
λαίων που συνθέτουν το 2ο Μέρος του 
βιβλίου, που ασχολείται με τις μεθόδους 
με τις οποίες οι προτάσεις που έγιναν 
στο 1ο Μέρος του εγχειριδίου μπορούν 
να εφαρμοστούν. Όπως αναφέρουν οι 
συγγραφείς, οι προτάσεις φυσικής άσκη-
σης μπορεί να είναι γενικές και να 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη 
διάθεση και τις ανάγκες των ατόμων. 
Για παράδειγμα, για μερικά άτομα η 
φυσική τους άσκηση είναι πάρα πολύ 
απλή π.χ. βραδινό περπάτημα ή πρωινό 
ελαφρύ τρέξιμο. Για άλλα άτομα ή 
ομάδες ατόμων τα προγράμματα μπορεί 
να είναι πιο σύνθετα. Οι “συνταγές” 
προγραμμάτων φυσικής άσκησης 
περιλαμβάνουν μια διαδικασία με τα 
ακόλουθα στάδια: 

• Αξιολόγηση του κινδύνου που 
διατρέχουν τα άτομα έτσι ώστε 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια 
τους από τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα άσκησης. 

• Αξιολόγηση του παρόντος επιπέ-
δου φυσικής κατάστασης. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή του 
προγράμματος φυσικής δραστη-
ριότητας. 

 
 Όλα αυτά πρέπει να βασίζονται πά-
νω σε μια στρατηγική αποδοχής και συ-
νεπούς εφαρμογής. Το 4ο κεφάλαιο συ-
ζητά τρόπους ενθάρρυνσης της φυσικής 
δραστηριότητας και διευκόλυνσης της 
αλλαγής συμπεριφοράς που απαιτείται, 
ώστε το άτομο να κινητοποιηθεί. Το 5ο 
κεφάλαιο εξετάζει το σημαντικό θέμα 
της αξιολόγησης πριν την εφαρμογή 
ενός προγράμματος φυσικής δραστηριό-
τητας και το 6ο κεφάλαιο αφιερώνεται 
στην αξιολόγηση της εφαρμογής του 
προγράμματος. Στο 7ο κεφάλαιο ανα-
πτύσσονται οι “συνταγές” προγραμμά-
των φυσικής δραστηριότητας. 

Το 3ο Μέρος του βιβλίου, που από-
τελείται από τα Κεφάλαια 8 ως 11, ε-
ξετάζει τις ίδιες “συνταγές” με το προη-
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γούμενο μέρος, προσαρμοσμένες για  
άτομα με ειδικές ανάγκες, κυρίως με 
προβλήματα υγείας. 
 Το 4ο Μέρος του βιβλίου αποτελείται 
από δύο κεφάλαια. Στο 12ο κεφάλαιο 
εξετάζεται ο ρόλος της ηγεσίας και της 
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όπως 
αυτές οι αρχές μπορούν να εφαρμο-
στούν σε προγράμματα άσκησης. Στο 
13ο  και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου 
δίνονται οι γενικές αρχές της οργάνω-
σης και διοίκησης. Το βιβλίο είναι εξαι-

ρετικά οργανωμένο και διαρθρωμένο. 
Πολύ χρήσιμο όχι μόνο για φοιτητές αλ-
λά και για όλους εκείνους που ασχολού-
νται με προγράμματα άσκησης. Ιδιαίτε-
ρα στην Ελλάδα, ο καθένας που μπορεί 
να προσφέρει τέτοια προγράμματα και 
να δουλέψει στην εφαρμογή τους, θα ή-
ταν χρήσιμο να διαβάσει με μεγάλη 
προσοχή το εγχειρίδιο αυτό.  
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CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 
  

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
SPORTS: ECONOMIC, MANAGEMENT, MARKETING & SOCIAL ASPECTS 

and 
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

PHYSICAL EDUCATION, COACHING & HEALTH 
29-30 JUNE 2006, ATHENS, GREECE 

  
The Panhellenic Association of Sports Economists & Managers (PASEM) in 
collaboration with the Sports Research Unit of the Athens Institute of 
Education and Research and the Quarterly Greek Review of Oikonomia € 
Athlitismos, will organize its 6th International Conference, 29-30 June, 2006, 
Athens, Greece. The aim of the conference is to bring together scholars and 
students of ECONOMICS, MANAGEMENT, MARKETING, TOURISM, 
RECREATION, LEISURE, and other SERVICE INDUSTRIES to identify areas 
of common research issues as well as methodological and analytical 
differences.  For  programs  of  previous  conferences  and  other   information  
visit the  conference   website    www.atiner.gr/docs/Sports.htm.   For   Books  
and Proceedings of previous conferences you may visit 
http://www.atiner.gr/docs/SPORTS_PUBLICATIONS.htm for table of 
contents and order forms.  
  
Papers (in English) from all areas of sport sciences, social sciences, economics 
and business will be considered. Submissions from other disciplines that 
emphasize the development and the applicability of economics, management 
and marketing to service industries are also welcome. Special sessions of the 
conference will be devoted to the Impacts of Olympic Games, Professional 
Sports, Sport-Scheduling, Sports Tourism, Sports Communication, Sports & 
Media, Sports & Society, Sports Violence, Sports & Education, Sports & 
Ethics, Sport Technology, Sports and Computer Applications, Sports & 
Information Technology, Sport Services and Sports History. Selected papers 
will be published in a Special Volume of the Conference Proceedings.   
  
The registration fee is €250 (euro), covering access to all sessions, 2 lunches, 
coffee breaks and conference material. Special arrangements will be made 
with local hotels for a limited number of rooms at a special conference rate. In 
addition, a number of special events will be organized: A Greek night of 
entertainment, a special one-day cruise in the Greek islands and a half-day 
tour to Marathon.  
  
Please submit an abstract (by email), up to 300 words by April 7th, 2006 to: Dr. 
Gregory T. Papanikos, gtp@atiner.gr  
Director, ATINER & President, PASEM.
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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 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων : Λεωνίδας Σ. Παπαντώνης 
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων : Βασίλης Πατσουράτης 
Σύμβουλος 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:  
Βαλαωρίτου 8, 10671 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634210 Φαξ: 210 3634209 e-mail: pasem@atiner.gr 
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