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 Από τον   
 
 
 
 
 

 
 

λογία που 

ο τεύχος αυτό του πε-
ριοδικού, το δεύτερο 
για το 2006, χαρακτη-
ρίζεται από ποικιλία 
όσον αφορά την θεμα-

το αυτό περιλαμβάνει.  
Στην στήλη της Αθλητικής Επι-

καιρότητας, στο επίκεντρο, για άλλη μια 
φορά βρίσκεται το ποδόσφαιρο. Στο 
άρθρο αυτό γίνεται μια αναφορά στο 
Ελληνικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 
και στο κατά πόσο η διεξαγωγή του 
επηρεάζει τα οικονομικά του αθλήματος 
και των ομάδων. 

Το πρώτο Επιστημονικό Άρθρο που 
παρουσιάζεται αποτελεί μια ανασκό-
πηση στην εξέλιξη της Αθλητικής Δη-
μοσιογραφίας στην Τουρκία από το 
πρώτο άρθρο με αθλητική θεματολογία 
που δημοσιεύτηκε σε τουρκική εφη-
μερίδα, έως σήμερα, προσεγγίζοντας το 
θέμα από πολλές οπτικές γωνίες. 

Στο δεύτερο Επιστημονικό Άρθρο 
επιχειρείται μια σύγκριση των Ευρω-
παϊκών Ποδοσφαιρικών Πρωταθλημά-
των  με  τέσσερα  Αμερικάνικα,  όσον  α- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

φορά την ανταγωνιστική ισορροπία 
αυτών αναφορικά με τα έσοδα, την 
οικονομική ανάπτυξη και το κέρδος που 
προκύπτει από αυτά. 

Το τρίτο Επιστημονικό Άρθρο ερευ-
νά το θέμα της δημιουργίας και της δια-
τήρησης της συμππεριφοράς υποκί-
νησης από τους εθελοντές στους α-
θλητικούς ΜΚΟ κατά την διαδικασία 
του επαγγελματισμού. 

Η Αθλητική Επιστημονική Σκέψη 
εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ένα πολύ 
σημαντικό θέμα και κυρίως σε ένα 
σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, την εμ-
φάνιση ρατσιστικών αντιλήψεων στο 
Ποδόσφαιρο, και τις πολιτικές αντι-
μετώπισης τους. 

Τέλος, το Επιστημονικό Βιβλίο, που 
προτείνεται στους αναγνώστες του 
τεύχους αυτού, έχει επιμεληθεί ο εκδότης 
του παρόντος περιοδικού κος Παπα-
νίκος. Είναι μια διεθνής έρευνα στα 
οικονομικά και την διοίκηση των 
επαγγελματικών αθλημάτων και των 
μεγάλων αθλητικών γεγονότων όπως 
επίσης και την αθλητική παραγωγή.   
 
 
 
 
 
 

Τ 

ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΈΈκκδδοοσσηηςς  
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ΠΠοοιιοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  ππάάρρεειι  ττοο  
ΠΠρρωωττάάθθλληημμαα;;

ο

  
  
 

ο ελληνικό πρωτάθλη-
μα ποδοσφαίρου τελει-
ώνει και για άλλη μια 
φορά οι ίδιες ομάδες το 
διεκδίκησαν και η ο-
μάδα που το έχει πάρει 

τις πιο π λλές φορές θα το κατακτήσει. 
Πόσο καλό ή κακό είναι αυτό για το 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου; Η μη ύπαρ-
ξη άλλων ομάδων πέρα των τριών του 
κέντρου, πόσο επηρεάζει τα οικονομικά 
του ελληνικού ποδοσφαίρου; Όσο κι αν 
φανεί περίεργο, η μεγιστοποίηση των 
οικονομικών ωφελειών επιτυγχάνεται 
όταν η κατάκτηση, του πρωταθλήματος 
είναι ανάλογη με τη δημοτικότητα των 
ομάδων. Συνεπώς, αν δεχθούμε ότι πιο 
δημοφιλείς ομάδες με σειρά κατάταξης 
είναι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, 
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης, τότε αυτές είναι 
και οι ομάδες που έχουν κατακτήσει τα 
πρωταθλήματα και τα κύπελλα. Εξαίρε-
ση αποτελεί η Λάρισα, που έτσι και 
αλλιώς, χρειάζεται και αυτή για να 
επιβεβαιώσει τον κανόνα.  

Αν η ομάδα που συγκεντρώνει τους 
περισσότερους οπαδούς δεν κερδίζει 
πρωταθλήματα τότε ο κόσμος της, ή ένα 
μέρος του κόσμου της απογοητευμένος 
εγκαταλείπει τα γήπεδα και το εν-
διαφέρον του για το άθλημα. Αυτό δεν 
κάνει κακό μόνο σε αυτή την ομάδα, 
αλλά και στις άλλες ομάδες διότι χά-
νουν και αυτές τους φιλάθλους τους όσο 
και τους φιλάθλους της άλλης ομάδας. 
Φανταστείτε έναν αγώνα μεταξύ Πανα-
θηναϊκού και Ολυμπιακού της τελευ-
ταίας   αγωνιστικής    της   περιόδου   με  

 
 

βαθμολογία των ομάδων να τις κατα-
τάσσει σε χαμηλές θέσεις και έναν 
αγώνα από το αποτέλεσμα του οποίου 
να κρίνεται ο τίτλος. 

Με άλλα λόγια, είναι προς το 
συμφέρον όλων των ομάδων ο Ολυμπι-
ακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο 
ΠΑΟΚ να κατακτούν τίτλους. Να τους 
κατακτούν αλλά όχι πολύ εύκολα. Αυτή 
είναι η μαγική συνταγή. 

Πάντως, εκτός από ζητήματα 
ζήτησης (πωλήσεων) που επιβάλλουν οι 
δημοφιλείς ομάδες, οι οποίες θα πρέπει 
να κερδίζουν περισσότερα πρωταθλή-
ματα υπάρχουν και ζητήματα προσφο-
ράς (κόστους). Οι πιο δημοφιλείς ομάδες 
όπως και οι πιο μεγάλες εταιρείες 
ελκύουν τους καλύτερους παίκτες. Αν 
δώσει σ’ έναν παίκτη τα ίδια χρήματα 
θα προτιμήσει να παίξει στον Ολυμπια-
κό αντί στο Αιγάλεω. Αυτός είναι ο 
κανόνας. Από το ίδιο κανόνα υποφέρει 
και ο Ολυμπιακός όταν προσπαθεί να 
προσελκύσει παίκτες που παίζουν σε 
καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Δεδομένο 
είναι ότι οι πιο δημοφιλείς ομάδες έχουν 
τα περισσότερα έσοδα, τυγχάνει όμως 
να έχουν και το λιγότερο κόστος ανά 
αξία παίκτη, οπότε δικαιολογημένα θεω-
ρούνται οι “πλούσιες” ομάδες.  

Συνεπώς, μια πολιτική ενός χάρτη 
των φτωχότερων ομάδων θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της και το μεγαλύτερο 
σχετικό κόστος που αντιμετωπίζουν 
κατά την προσέλκυση ποδοσφαιριστών. 

Γι’αυτό, μια πολύ σημαντική δι-
έξοδος εθνικών πρωταθλημάτων πο-
δοσφαίρου είναι ο ανταγωνισμός για 

Τ  Τ

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα  
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την έξοδο στην Ευρώπη. Πολλές ομάδες 
θέτουν ως στόχο να κερδίσουν μια θέση 
στο πρωτάθλημα που θα τους επιτρέψει 
να αγωνιστούν, είτε στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου (Champions 
League) ή στο κύπελλο της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA). Το 
φετινό ελληνικό πρωτάθλημα (περιόδου 
2005-2006) είχε μεγάλο ανταγωνιστικό 
ενδιαφέρον κυρίως για το ποιες ομάδες 
θα κατακτήσουν τις θέσεις που οδηγούν 
στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος (2η θέση στο Εθνικό 
Πρωτάθλημα) και τις θέσεις που 
οδηγούν στο κύπελλο UEFA. Από μόνο 
του αυτό είναι ικανό να καταστήσει ένα 
Εθνικό Πρωτάθλημα πολύ ενδιαφέρον. 
Ποτέ  οι   φίλαθλοι   της  ΑΕΚ   και  του 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παναθηναϊκού  δεν   θα   έδειχναν  τόσο  
ενδιαφέρον για τα παιχνίδια των 
ομάδων τους όταν από πολύ νωρίς είχε 
φανεί ότι το πρωτάθλημα θα το έπαιρνε 
ο Ολυμπιακός αν δεν υπήρχε η 
προοπτική να αγωνιστούν στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μέσω 
της κατάκτησης της 2ης θέσης στο Εθνικό 
Πρωτάθλημα της Ελλάδος. 

Συνεπώς, ο Ολυμπιακός καλά κάνει 
και παίρνει τα πιο πολλά πρω-
ταθλήματα αφού ως δημοφιλέστερη 
ομάδα προσελκύει τους περισσότερους 
φιλάθλους, δικούς του και της αντί-
παλης ομάδας, όταν αγωνίζεται καθώς 
και “χτυπά” υψηλή τηλεθέαση, δημιουρ-
γούνται έσοδα για όλες τις ομάδες που 
συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. 
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ΗΗ  ΑΑννττιικκεειιμμεεννιικκόόττηητταα    Η
ττηηςς  ΑΑθθλληηττιικκήήςς  ΔΔηημμοοσσιιοογγρρααφφίίααςς  
σσττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα  
τ

    
του M. Erdem Gösterişli, Anadolu University, Turkey του M. Erdem Gösterişli, Anadolu University, Turkey 
 

έννοια της μαζικής επι-
κοινωνίας περιγράφει το 
θεσμικό τύπο παραγωγής 
και διανομής μηνυμάτων 

και πληροφόρησης. Έχει πολλαπλές λει-
τουργίες όπως γνωστοποίηση, εκπαίδευ-
ση, προπαγάνδα, διαφήμιση (Uslueta, 
1994). Έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. 
Πρώτον με τη μαζική επικοινωνία το 
κάθε προϊόν (μήνυμα) αποκτάται από 
την πλειοψηφία του κόσμου, συμπε-
ριλαμβανομένων όλων των κοινωνικών 
τάξεων. Δεύτερον, τα προϊόντα της 
μαζικής επικοινωνίας μπορούν εύκολα 
να αποκτηθούν λόγω της χαμηλής τιμής 
τους (Yuksel, 1990). Τα ΜΜΕ έχουν 
τεράστια επίδραση στις σύγχρονες κοι-
νωνίες. Αποτελούν πηγή πληροφόρησης 
και παρέχουν αξίες και απόψεις για τον 
τρόπο ζωής. Στις βιομηχανικές κοινω-
νίες, κάθε πλευρά της ζωής επηρεάζεται 
από τα ΜΜΕ (Coakley, 1986). 

έννοια της μαζικής επι-
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Πρώτον με τη μαζική επικοινωνία το 
κάθε προϊόν (μήνυμα) αποκτάται από 
την πλειοψηφία του κόσμου, συμπε-
ριλαμβανομένων όλων των κοινωνικών 
τάξεων. Δεύτερον, τα προϊόντα της 
μαζικής επικοινωνίας μπορούν εύκολα 
να αποκτηθούν λόγω της χαμηλής τιμής 
τους (Yuksel, 1990). Τα ΜΜΕ έχουν 
τεράστια επίδραση στις σύγχρονες κοι-
νωνίες. Αποτελούν πηγή πληροφόρησης 
και παρέχουν αξίες και απόψεις για τον 
τρόπο ζωής. Στις βιομηχανικές κοινω-
νίες, κάθε πλευρά της ζωής επηρεάζεται 
από τα ΜΜΕ (Coakley, 1986). 

Ένα από τα ΜΜΕ είναι και οι 
εφημερίδες που έχουν αλλάξει σημα-
ντικά τόσο σε δομή όσο και σε πε-
ριεχόμενο στη διάρκεια του 20ου αιώνα. 
Η δημοσιογραφία είναι το αποτέλεσμα 
της ανάγκης για κοινωνικές αλλαγές, 
επικοινωνίας και πληροφόρησης (Tilic, 
1998). Η δημοσιογραφία απαντάται σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (Meyer, 
1998). 

Ένα από τα ΜΜΕ είναι και οι 
εφημερίδες που έχουν αλλάξει σημα-
ντικά τόσο σε δομή όσο και σε πε-
ριεχόμενο στη διάρκεια του 20ου αιώνα. 
Η δημοσιογραφία είναι το αποτέλεσμα 
της ανάγκης για κοινωνικές αλλαγές, 
επικοινωνίας και πληροφόρησης (Tilic, 
1998). Η δημοσιογραφία απαντάται σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (Meyer, 
1998). 

Πολλοί κλάδοι που θεωρούνταν ότι 
ανήκουν σε μια ενότητα θεωρούνται 
πλέον ως διακριτά επαγγέλματα και 

γνωστικά αντικείμενα. Με αυτό το σκε-
πτικό η αθλητική δημοσιογραφία θεω-
ρείται διακριτό επάγγελμα και γνωστικό 
αντικείμενο. Ουσιαστικά, η αθλητική 
δημοσιογραφία καλύπτει όλα τα α-
θλητικά γεγονότα με έντυπο ή ηλεκ-
τρονικό τρόπο. 

Πολλοί κλάδοι που θεωρούνταν ότι 
ανήκουν σε μια ενότητα θεωρούνται 
πλέον ως διακριτά επαγγέλματα και 

γνωστικά αντικείμενα. Με αυτό το σκε-
πτικό η αθλητική δημοσιογραφία θεω-
ρείται διακριτό επάγγελμα και γνωστικό 
αντικείμενο. Ουσιαστικά, η αθλητική 
δημοσιογραφία καλύπτει όλα τα α-
θλητικά γεγονότα με έντυπο ή ηλεκ-
τρονικό τρόπο. 
  
Σύντομη Ιστορική Αναδρομή Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 
  

Το πρώτο άρθρο για τον αθλητισμό 
δημοσιεύτηκε στον τουρκικό τύπο το 
1891. Ο Ali Ferrah Bey έγραψε ένα άρ-
θρο για την ξιφασκία, το οποίο δημο-
σιεύτηκε στην Secret-I-Funun, ένα περι-
οδικό σκέψης και λογοτεχνίας. Το 1895 
δημοσιεύτηκε το πρώτο αθλητικό άρθρο 
σε καθημερινή εφημερίδα την Asir της 
Selanik με τίτλο “Νέος Ανταγωνισμός” 
και αφορούσε την ποδηλασία και την 
ιππασία στην Αγγλία (Perin, 1985). Το 
πρώτο αθλητικό περιοδικό “Futbol” 
εκτυπώθηκε από τoν Burham Felek  το 
1910 στα τουρκικά και τα γαλλικά 
(Kozanoglu, 1996). 

Το πρώτο άρθρο για τον αθλητισμό 
δημοσιεύτηκε στον τουρκικό τύπο το 
1891. Ο Ali Ferrah Bey έγραψε ένα άρ-
θρο για την ξιφασκία, το οποίο δημο-
σιεύτηκε στην Secret-I-Funun, ένα περι-
οδικό σκέψης και λογοτεχνίας. Το 1895 
δημοσιεύτηκε το πρώτο αθλητικό άρθρο 
σε καθημερινή εφημερίδα την Asir της 
Selanik με τίτλο “Νέος Ανταγωνισμός” 
και αφορούσε την ποδηλασία και την 
ιππασία στην Αγγλία (Perin, 1985). Το 
πρώτο αθλητικό περιοδικό “Futbol” 
εκτυπώθηκε από τoν Burham Felek  το 
1910 στα τουρκικά και τα γαλλικά 
(Kozanoglu, 1996). 

Τα νέα για τους Ολυμπιακούς Α-
γώνες του Λονδίνου το 1948, αμέσως 
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
κυρίως για την εμφάνιση των Τούρκων 
αθλητών έχουν την ιστορική τους αξία 
στην ενημέρωση του κοινού (Hicyilmuz, 
1985). 

Τα νέα για τους Ολυμπιακούς Α-
γώνες του Λονδίνου το 1948, αμέσως 
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
κυρίως για την εμφάνιση των Τούρκων 
αθλητών έχουν την ιστορική τους αξία 
στην ενημέρωση του κοινού (Hicyilmuz, 
1985). 

Το πρώτο πρακτορείο ειδήσεων, που 
ιδρύθηκε από τους Cem Atabeyogln και 
Nuri Bosut το 1953, διέθετε 8-20 σελίδες 

Το πρώτο πρακτορείο ειδήσεων, που 
ιδρύθηκε από τους Cem Atabeyogln και 
Nuri Bosut το 1953, διέθετε 8-20 σελίδες 

Η  ΑΑννττιικκεειιμμεεννιικκόόττηητταα    
τηηςς  ΑΑθθλληηττιικκήήςς  ΔΔηημμοοσσιιοογγρρααφφίίααςς  
σσττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα  

 

 Η

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 6ος Τεύχος 2ο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006 6



αθλητικών ειδήσεων καθημερινά σε 11 
εφημερίδες. Η έννοια της κοινωνικής 
ευθύνης των αθλητικών δημοσιογράφων 
που ήρθε στην επιφάνεια την δεκαετία 
του 1950 έδωσε το έναυσμα για την 
δημιουργία μιας ένωσης των αθλητικών 
δημοσιογράφων. Τα αποτελέσματα ήταν 
η δημιουργία της Τουρκικής Ένωσης 
Αθλητικών Δημοσιογράφων, τον Απρί-
λιο του 1965. 

Η οικονομική άνοδος την περίοδο 
του Τουργκούτ Οζάλ, μετά την 12η 
Σεπτεμβρίου 1980, αποτελεί την περίοδο 
μετάβασης στα ιδιωτικά τηλεοπτικά κα-
νάλια. Σήμερα δυο μεγαθήρια των 
ΜΜΕ, οι όμιλοι Dogan και Sebal, μονο-
πωλούν και ελέγχουν την αθλητική ενη-
μέρωση (Sert, 2000). 

 
Αντικειμενικότητα της  
Αθλητικής Δημοσιογραφίας 

 
Η εφημερίδα είναι το ΜΜΕ, στο 

πλαίσιο ενός ευρύτερου συστήματος 
πληροφόρησης, που μεταφέρει στο ευρύ 
κοινό πληροφόρηση για γεγονότα και 
εκδηλώσεις, κοινωνικά ή μη, που εν-
διαφέρουν το κοινό και επηρεάζουν την 
κοινωνική δομή (Arhan, 1998). 

Οι κοινωνικές και οργανωτικές 
σχέσεις του τύπου σε μεγάλο βαθμό 
προσδιορίζονται από τους κανόνες της 
αγοράς και τους επαγγελματίες που 
εργάζονται μέσα στα όρια των κανόνων 
της υπάρχουσας δομής. Με άλλα λόγια, 
ο δημοσιογράφος δεν είναι κατά α-
νάγκη ο υποστηρικτής μιας ιδέας ή 
αυτός που διασφαλίζει το δημόσιο 
συμφέρον αλλά είναι επαγγελματίας 
που δουλεύει για να κερδίσει τα προς το 
ζειν, γνωρίζει ότι η παραγωγή του είναι 
ένα εμπορικό προϊόν, κατανοεί την 
πολιτική της εφημερίδας του και κάνει 
αυτό που προσδοκάται από αυτόν να 
κάνει. 

Πάντως η πρακτική της δημοσιο-
γραφίας περιλαμβάνει επαγγελματίες 
που αναλαμβάνουν την ευθύνη να 
αναδείξουν ένα θέμα, οι επιδράσεις του 

οποίου, αφορούν ευθέως το κοινό ή 
ακόμη και τις ζωές των ατόμων που 
αποτελούν το αντικείμενο των νέων 
(Birsen, 2000). 

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, τα νέα 
του δημοσιογράφου μπορούν να συμπε-
ριλαμβάνουν τα δικά τους αισθήματα 
και σκέψεις. Όμως, αυτά δεν θα πρέπει 
να παραποιούν την αλήθεια. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την 
αντικειμενικότητα (Mencher, 1998). 

Ο Richard Rortn ορίζει την αντικει-
μενικότητα με δύο τρόπους ¨να μετα-
φέρει στο κοινό, κοινώς αποδεκτά θεμε-
λιώδη χαρακτηριστικά μιας άποψης που 
δεν έχει αλλοιωθεί από την ανάμειξη 
άσχετων στοιχείων¨ και ¨να αντανακλά 
τα γεγονότα ως έχουν¨ (Tilic, 1998). 
 
Σκοπός της Μελέτης  
 

Η αθλητική δημοσιογραφία, η οποία 
εξυπηρετεί γενικά το κοινό και ειδι-
κότερα εκείνο που ενδιαφέρεται για τον 
αθλητισμό, θα πρέπει να είναι αντι-
κειμενική για να την εμπιστεύεται ο 
κόσμος και για να καθοδηγεί την κοινή 
γνώμη με ένα συνειδητό τρόπο. Αν δεν 
γίνει αυτό, το κύρος και η αξιοπιστία 
και των δύο θα μειωθεί. Σκοπός της 
παρούσης μελέτης είναι να εξετάσει 
μέσα σ’ αυτό το πνεύμα, την αντι-
κειμενικότητα των δημοσιογραφικών 
αθλητικών άρθρων σύμφωνα με κάποια 
κριτήρια.  

 
Οι ακόλουθες ερωτήσεις αποτελούν 

αντικείμενο της μελέτης: 
 

1. Οι αθλητικοί συντάκτες παίρνουν το 
μέρος κάποιων; 

2. Χρησιμοποιούν τις απαραίτητες πη-
γές και πληροφόρηση; 

3. Παραβιάζουν τα ατομικά δικαιώ-
ματα μέσω των άρθρων τους; 

4. Γράφουν λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχέση αιτίας και αποτελέσματος; 
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Μεθοδολογία 
 

Η παρούσα μελέτη θεωρεί ως πιο 
χρήσιμο υπόδειγμα, αυτό το σημείο 
προς ανάλυση (scanning model). Η 
προσέγγιση αυτή είναι χρήσιμη σε 
περιπτώσεις περιγραφής υπαρχουσών 
καταστάσεων που έχουν μια διάρκεια 
στο χρόνο (Kurusur, 1998). 

Ο στατιστικός πληθυσμός της με-
λέτης είναι ο αθλητικός τύπος, ο οποίος 
είναι ένα μέρος του γενικότερου τύπου. 
Το δείγμα έπρεπε να επιλεγεί λαμβά-
νοντας υπόψη το κόστος, τις δυσκολίες 
του ελέγχου της δειγματοληψίας και 
τους κανόνες δεοντολογίας. Έτσι, οι 
εφημερίδες Fotomad, Funatik και Star 
επιλέχθηκαν να αποτελέσουν το δείγμα 
της μελέτης.  

Χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα 
κριτήρια επιλογής: 

 
• Οι αθλητικές εφημερίδες Funatik και 

Fotomac έχουν εθνική εμβέλεια και 
κυκλοφορία. 

• Η Star είναι η μόνη εφημερίδα 
εθνικής εμβέλειας που διαθέτει 12 
σελίδες ή περισσότερες για την 
κάλυψη αθλητικών γεγονότων. 

• Με εξαίρεση τις αμιγώς αθλητικές 
εφημερίδες, η Star είναι η μόνη που 
έχει 19 αθλητικούς δημοσιογράφους. 

 
Πραγματικά δεδομένα και κρίσεις 

χρησιμοποιήθηκαν για να εξυπηρε-
τήσουν τους σκοπούς της μελέτης. Τα 
δεδομένα περιλαμβάνουν 3605 άρθρα 
τα οποία δημοσιεύτηκαν από τις 11 
Αυγούστου 2000 έως τις 27 Μαϊου 2001, 
στις τρεις εφημερίδες που αναφέρθηκαν. 
Τα στοιχεία αποτελούν η εύρεση των 
απαντήσεων στις ερωτήσεις της έρευνας 
και της αναλογικής ανάλυσης (content 
analysis). 

Η έρευνα περιλαμβάνει δύο μέρη. 
Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την σχε-
τική βιβλιογραφία και ανασκόπηση της 
αθλητικής  δημοσιογραφίας  της  ιστορι- 

κής διαδικασίας της τουρκικής αθλη-
τικής δημοσιογραφίας και της αντικει-
μενικότητας του αθλητικού τύπου. Το 
δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την ανά-
λυση των άρθρων που δημοσιεύθηκαν 
στις εφημερίδες. Η αναλογική ανάλυση 
είναι μια κοινή μέθοδος που χρη-
σιμοποιείται για την ανάλυση εντύπων 
διότι είναι μια διακριτή μέθοδος που 
δίνει τη δυνατότητα κωδικοποίησης για 
την εξαγωγή χρήσιμων και αξιόπιστων 
συμπερασμάτων (krippendorff, 1980, 
Cunneen & Spencer, 2003). Σύμφυτη με 
τον Berelson (1952) η ανάλυση αυτή 
είναι ¨μια τεχνική που επιτρέπει τον 
συστηματικό και αριθμητικό προσ-
διορισμό του γραπτού/ανοικτού περι-
εχομένου της επικοινωνίας¨. 

Στην παρούσα μελέτη, η ανάλυση 
αυτή μπορεί να απαντήσει ερωτήσεις 
του τύπου ¨ποια είναι η αντικει-
μενικότητα της αθλητικής δημοσιο-
γραφίας;¨ και ¨πως εφαρμόζεται;¨  

 
Η μέθοδος εφαρμόζεται σε πέντε 

φάσεις.  
Αυτές είναι: 

 
α) προσδιορισμός του προβλήματος της 
έρευνας 
β) προσδιορισμός του στατιστικού πλη-
θωρισμού και της δειγματοληψίας της 
έρευνας 
γ) ανάπτυξη του συστήματος ταξινό-
μήσης και κατηγοριοποίησης 
δ) εκτέλεση 
ε) ανάλυση των δεδομένων 
 

Στην εκτέλεση, λήφθησαν υπόψη έξι 
στοιχεία: 
 
Στοιχείο 1ο: Κατά πόσο ο δημοσιογρά-
φος έχει αρνητική στάση έναντι ατόμων 
που ενστερνίζονται αντίθετες απόψεις. 
 
Στοιχείο 2ο: Κατά πόσο ο δημοσιογρά-
φος υποστηρίζει μια ομάδα και γράφει 
αναλόγως. 
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Στοιχείο 3ο: Κατά πόσο ο δημοσιογρά-
φος γράφει κατά την κρίση του χωρίς να 
λαμβάνει υπόψην τις σχέσεις αιτίας και 
αποτελέσματος. 
 
Στοιχείο 4ο: Κατά πόσο ο δημοσιογρά-
φος αναλαμβάνει το ρόλο του διαιτητή, 
του προπονητή, του παίκτη ή του 
παράγοντα και οι κρίσεις του γίνονται 
σύμφωνα με αυτούς τους ρόλους. 
 
Στοιχείο 5ο: Κατά πόσο ο δημοσιογρά-
φος κατηγορεί άτομα χωρίς να δίνει τις 
πηγές πληροφόρησης. 
 
Στοιχείο 6ο: Κατά πόσο ο δημοσιογρά-
φος παραβιάζει ατομικά δικαιώματα 
στο άρθρο του (παικτών, προπονητών, 
παραγόντων, κλπ). 
 

Το κάθε άρθρο που ερευνήθηκε στο 
πλαίσιο της παρούσης μελέτης ανα-
λύθηκε και κωδικοποιήθηκε από έξι 
ανεξάρτητους κριτές που σπουδάζουν 
και διδάσκουν στο Πανεπιστήμιο 
Αnadolou. Και οι έξι συμφώνησαν στα 
αναλογικά χαρακτηριστικά κατά 89% 
των περιπτώσεων, που αποτελεί πολύ 
μεγάλο ποσοστό. Οι περιορισμοί που 
τίθενται από τους σκοπούς και τη 
μεθοδολογία της έρευνας, τα στοιχεία 
της έρευνας, αναλύθηκαν και έδωσαν τα 
αποτελέσματα της έρευνας που εξε-
τάζονται στο επόμενο μέρος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποτελέσματα 
 

Οι τρεις εφημερίδες Futomac, 
Funatik και Star, έχουν 20, 15 και 19 
αθλητικούς δημοσιογράφους που καλύ-
πτουν το ποδόσφαιρο. Την περίοδο 
εξέτασης τα άρθρα που αντιστοιχούσαν 
στην Futanik ήταν 1140, στην Futomac 
1360 και στη Star 882 ( Πίνακας 1). 
Παρατηρήθηκε ότι 19 δημοσιογράφοι 
έγραψαν υπέρ της Fenerbahne, 13 υπέρ 
της Galata Saray, 13 υπέρ της Besiktus, 7 
υπέρ της Trabzonspor και 2 έγραφαν 
γενική χωρίς να υποστηρίζουν κάποια 
συγκεκριμένη ομάδα. 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει στοιχεία 
από 114 άρθρα, μια τυχαία δειγμα-
τοληψία από την εφημερίδα Funatik, 
που αναλύθηκαν σύμφωνα με τα έξι 
στοιχεία που παρουσιάστηκαν πιο πά-
νω. 

Στο άρθρο της εφημερίδας Funatik, 
η αναλογία των ‘ΝΑΙ’ απαντήσεων στο 
στοιχείο ¨αρνητική στάση απέναντι στα 
άτομα που έχουν αντίθετη άποψη¨ είναι 
11,4%, ως προς το στοιχείο ¨γράφει υπέρ 
μιας ομάδας και συμπεριφορών ανά-
λογα¨ το ποσοστό είναι 8,7%, ως προς το 
στοιχείο ¨κρίνει χωρίς ανάλυση της σχέ-
σης αιτίας και αποτελέσματος¨ είναι 
7,8%, ως προς το στοιχείο ¨ρόλος 
διαιτητή, προπονητή, παίκτη¨ το πο-
σοστό είναι 34,2%, ως προς το στοιχείο 
¨κατηγορεί χωρίς αποκάλυψη στοι-
χείων¨ είναι 21,9% και ως προς το στοι-
χείο ¨παραβίαση ατομικών δικαιωμά-
των¨ το ποσοστό είναι 41,2%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εφημερίδες Fanatik Fotomac Star 
Δημοσιογράφοι 15 20 19 
Άρθρα 1140 1360 882 

Πίνακας 1. Αριθμός Αθλητικών Δημοσιογράφων και Άρθρων 
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Με δεδομένα τα παραπάνω απο-

τελέσματα, η εφημερίδα Funatik έχει μια 
ευέλικτη στάση απέναντι στο ποδό-
σφαιρο αλλά οι δημοσιογράφοι της κά-
νουν κριτική με επιδεικτικά σχόλια 
αναλαμβάνοντας ρόλο διαιτητή, προπο-
νητή κ.λ.π. 

 
 

 
 
 
 

Πίνακας 2. Εφημερίδα Fanatik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Στοιχείο 1 Ποσοστό Στοιχείο 2 Ποσοστό Στοιχείο 3 Ποσοστό 
10 8,7 ΝΑΙ 13 11,4 9 7,8 
104 91,3 ΟΧΙ 101 88,6 105 92,2 

 
 Στοιχείο 4 Ποσοστό Στοιχείο 5 Ποσοστό Στοιχείο 6 Ποσοστό 
ΝΑΙ 39 34,2 25 21,9 47 41,2 
ΟΧΙ 75 65,8 89 78,1 67 58,8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τα αντί-

στοιχα αποτελέσματα για 127 άρθρα 
που επιλέχθηκαν τυχαία από την εφημε-
ρίδα Fotomac. Στα άρθρα της Fotomac, 
η αναλογία των ¨ΝΑΙ¨ στο πρώτο στοι-
χείο είναι 15,7%, στο δεύτερο 17,3%, στο 
τρίτο 11%, στο τέταρτο 27,5%, στο πέμπ-
το 10,2% και στο έκτο 28,3%. 

 Στοιχείο 1 Ποσοστό Στοιχείο 2 Ποσοστό Στοιχείο 3 Ποσοστό 
ΝΑΙ 20 15,7 22 17,3 14 11 
ΟΧΙ 107 84,3 105 82,7 113 89 

 
 Στοιχείο 4 Ποσοστό Στοιχείο 5 Ποσοστό Στοιχείο 6 Ποσοστό 

ΝΑΙ 35 27,5 13 10,2 36 28,3 
ΟΧΙ 92 62,5 114 89,8 91 61,7 

Πίνακας 3. Εφημερίδα Fotomac 

Πίνακας 4. Εφημερίδα Star 

 Στοιχείο 1 Ποσοστό Στοιχείο 2 Ποσοστό Στοιχείο 3 Ποσοστ
ό 

ΝΑΙ 26 29,8 60 68,9 24 27,5 
ΟΧΙ 61 70,2 27 31,1 63 62,5 

 
 Στοιχείο 4 Ποσοστό Στοιχείο 5 Ποσοστό Στοιχείο 6 Ποσοστ

ό 
ΝΑΙ 47 54 24 27,5 37 42,5 
ΟΧΙ 40 46 63 62,5 50 57,5 
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Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 
η Fotomac έχει πιο ευέλικτη στάση από 
ότι η Funatik, ενώ σημαντική είναι η 
στάση των δημοσιογράφων σε ότι αφο-
ρά την κριτική που κάνουν ανα-
λαμβάνοντας το ρόλο, των διαφόρων 
συντελεστών του ποδοσφαίρου. 

Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα για 87 άρθρα 
της εφημερίδας Star. Η αναλογία των 
¨ΝΑΙ¨ για τα έξι στοιχεία ήταν 29,5%, 
68,9%, 27,5%, 54%, 27,5% και 42,5% 
αντίστοιχα. Από τα αποτελέσματα προ-
κύπτει ότι οι δημοσιογράφοι της Star 
συνήθως υποστηρίζουν μια ομάδα και 
γράφουν υπέρ της. 
 
Συζήτηση 
 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπο-
ρούν να συνοψισθούν ως ακολούθως. 
Κάθε περιοχή που έχει μια αύξουσα 
επίδραση στην κοινωνία αποτελεί ένα 
ξεχωριστό κλάδο. Με αυτή την έννοια το 
ποδόσφαιρο αποτελεί ένα ξεχωριστό 
κλάδο στη σημερινή Τουρκία. Αρχικώς 
το ποδόσφαιρο ήταν ερασιτεχνικό, μετά 
έγινε επαγγελματικό και σήμερα απο-
τελεί μέρος των ομίλων επιχειρήσεων. 
Αναμφισβήτητα, ο αθλητικός τύπος α-
κολούθησε ανταποκρινόμενος στις αλ-
λαγές αυτές. Η εικόνα είναι ανησυ-
χητική για το μέλλον και γόητρο της δη-
μοσιογραφίας. Οι εφημερίδες και τα 
άρθρα των δημοσιογράφων δίνουν πολ-
λές φορές πληροφορίες για την επικρα-
τούσα κατάσταση.  

Το πιο αρνητικό από όλα είναι ότι οι 
δημοσιογράφοι γράφουν υπέρ της 
ομάδας που υποστηρίζουν. Αυτό πλέον 
είναι ένα ξεκάθαρο γεγονός . Ιδιαιτέρως 
με τα τηλεοπτικά προγράμματα για το 
ποδόσφαιρο, οι δημοσιογράφοι αυτοί 
αποτελούν τους σχολιαστές και είναι 
αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στο 
χώρο του ποδοσφαίρου. Η περίπτωση 
αυτή όχι μόνο ενισχύει τις επιπτώσεις 
αλλά καθιερώνει και την κατάσταση. 

Στην εποχή μας που τα ΜΜΕ 
αποτελούν την 4η εξουσία, κάποιος 
μπορεί να κατανοήσει την επίδραση των 
αθλητικών ΜΜΕ αν εξετάσει τις επι-
δράσεις και την δολοπλοκία που 
επικρατεί στο ποδόσφαιρο. Για το λόγο 
αυτό, το θέμα θα πρέπει να αποτελεί 
αντικείμενο συζήτησης και ακαδη-
μαϊκής έρευνας. Η παρούσα μελέτη θα 
πρέπει να ειπωθεί ότι αντανακλά αυτή 
την ανάγκη έρευνας. 
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& Trudo Dejonghe, Lessius Business School, Denmark 
 

παρούσα εργασία ανα-
λύει και συζητάει τη ση-
μασία και την αναγκαι-
ότητα της ανταγωνιστι-
κής ισορροπίας στα ε-
παγγελματικά ομαδικά 

αθλήματα σε ότι αφορά τα έσοδα, το 
κέρδος και την οικονομική ανάπτυξη 
του πρωταθλήματος. Τα ευρωπαϊκά 
ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα συγκρί-
νονται με τα τέσσερα μεγάλα πρωτα-
θλήματα της Βόρειας Αμερικής: το 
Αμερικανικό Ποδόσφαιρο (NFL), το 
Μπέιζμπολ (MLB), την Καλαθοσφαίριση 
(ΝΒΑ) και το Χόκεϊ (NHL) για την 
ανάλυση της σπουδαιότητας της αντα-
γωνιστικής ισορροπίας. 

Το αθλητικό μοντέλο της Ευρώπης 
είναι πολύ διαφορετικό όταν συγκρί-
νεται με αυτό της Βόρειας Αμερικής. Τα 
πρωταθλήματα της Βόρειας Αμερικής 
σχεδιάζονται ως επιχειρηματικές μονά-
δες ενώ της Ευρώπης οργανώνονται για 
να εξυπηρετήσουν αθλητικούς στόχους 
από δημοκρατικά εκλεγμένες εθνικές 
ομοσπονδίες. Πολλά εργαλεία διαχεί-
ρισης της ανταγωνιστικής ισορροπίας 
της Βόρειας Αμερικής είναι παντελώς 
άγνωστα στην Ευρώπη όπως η πρώτη 
επιλογή στις μεταγραφές (draft), μισθο-
λογική οροφή (salary cap), αλλαγή 
έδρας της ομάδας, ενώσεις παικτών και 
επίτροπος (commissioner). Η ανταγω-
νιστική ισορροπία ορίζεται σε σχέση με 

ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα και η 
σημασία της και η αναγκαιότητα της 
αποδεικνύεται από την βελτίωση των 
εσόδων και των κερδών. Η παρούσα 
εργασία εξετάζει πως μετράται η 
ανταγωνιστική ισορροπία, πως είναι στη 
Βόρεια Αμερική σε σχέση με την 
Ευρώπη και τους παράγοντες που την 
προωθούν. Τέλος, το άρθρο εξετάζει 
ποιος επιθυμεί την ανταγωνιστική 
ισορροπία, πως μπορεί να εφαρμοστεί 
περισσότερη ανταγωνιστική ισορροπία 
στην Ευρώπη και τι θα πρέπει ένας 
επίτροπος να κάνει στα πρωταθλήματα 
ποδοσφαίρου της Ευρώπης. 

Η ανταγωνιστική ισορροπία απο-
τελεί ένα ζήτημα συζήτησης. Για πολύ 
καιρό στη Βόρεια Αμερική, που συντε-
λέστηκαν εκτεταμένες ρυθμίσεις που 
βελτιώνουν την ανταγωνιστική ισορ-
ροπία με αποτέλεσμα την αύξηση των 
εσόδων των συμμετεχόντων στο πρωτά-
θλημα. Στην Ευρώπη οι συζητήσεις για 
την σπουδαιότητα της ανταγωνιστικής 
ισορροπίας μόλις και μετά βίας έχουν 
αρχίσει – τελευταία από τον Φράντς 
Μπεκενμπάονερ που ζήτησε στις 4 
Μαΐου 2006, για μια καλύτερη ανταγω-
νιστική ισορροπία σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο. Στην Ευρώπη, τα επαγγελματικά 
πρωταθλήματα καθοδηγούνται και λει-
τουργούν από την πλευρά της χρησι-
μότητας και η μεγιστοποίηση των νικών 
ήταν ο βασικός στόχος των ομάδων και 

 H

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
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των εθνών. Οι ευρωπαϊκές ομάδες, επι-
θυμητό είναι να κερδίζουν με οποι-
οδήποτε κόστος, να συντελούν στην αύ-
ξηση των αμοιβών των καλύτερων 
παικτών οδηγώντας πολλές ομάδες σε 
χρεοκοπία και φτωχή ανταγωνιστική 
ισορροπία. Η απόκτηση της Μάντσεστερ 
Γιουννάϊτεντ από τον Αμερικάνο 
Μάλκομ Γκλέϊζερ μπορεί να είναι το 
πρώτο σημάδι μεταβολής από την με-
γιστοποίηση της απόδοσης στο γήπεδο 
σε μεγιστοποίηση του οικονομικού 
κέρδους. Το ερώτημα είναι το εξής: είναι 
σε γνώση των ομάδων  των ομοσπον-
διών οι εξελίξεις αυτές και είναι οι 
φίλαθλοι προετοιμασμένοι να ασπα-
στούν τις αναγκαίες και μερικές φορές 
¨προσβλητικές¨ προσεγγίσεις που έχουν 
στον αθλητισμό; 
 
Τι είναι η Ανταγωνιστική Ισορροπία; 
 

¨Θεέ μου! Κάνε μας καλούς αλλά όχι 
και τόσο καλούς¨- ειπώθηκε από τον 
Πρόεδρο της ομάδας των Γιάνκις, όταν 
κυριαρχούσαν στο πρωτάθλημα Μπέιζ-
μπολ τη δεκαετία του 1950 (Neabe, 
1964). 

¨Η ανταγωνιστική ισορροπία αφορά 
την ισορροπία μεταξύ αθλητικών ικα-
νοτήτων. Όσο πιο εξισορροπημένες εί-
ναι οι ομάδες, τόσο πιο αβέβαιο είναι το 
αποτέλεσμα κάθε αγώνα¨ (Mickie & 
Oughton, 2004). Έλλειψη ανταγωνιστι-
κής ισορροπίας θα ελκύσει λιγότερους 
φίλαθλους και μέσα μαζικής ενημέ-
ρωση, και θα μειώσει τα συνολικά έσοδα 
του πρωταθλήματος. 

Η έκθεση της MLB του 2000 ορίζει 
την ανταγωνιστική ισορροπία ως: 
• ¨Ορθή ανταγωνιστική ισορροπία θα 
πρέπει να κατανοηθεί ότι υπάρχει 
όταν δεν υπάρχουν ομάδες που είναι 
διαχρονικά αδύναμες λόγω των διαρ-
θρωτικών αδυναμιών της λογικής¨. 

• Και ο διάσημος επίτροπος της MLB, 
Άλαν Μπαντ Σέλιγκ πρόσθεσε σε αυτό 
τον ορισμό το εξής ¨οι φίλαθλοι θέλουν 

να ξεκινούν κάθε αγωνιστική περίοδο 
με ελπίδα και προσδοκία¨. 

• Οι Quick & Fort (1992) αναφέρουν: 
¨ένα από τα βασικά συστατικά 
στοιχεία της ζήτησης από τους 
φιλάθλους για ομαδικά αθλήματα 
είναι η έξαψη που δημιουργείται λόγω 
της αβεβαιότητας της έκβασης των 
παιχνιδιών του πρωταθλήματος… Για 
την διατήρηση του ενδιαφέροντος των 
φιλάθλων, η οργανωτική αρχή του 
πρωταθλήματος πρέπει να διασφα-
λίσει ότι οι ομάδες δεν γίνονται πιο 
δυνατές ή πιο αδύναμες σε σχέση με 
τις άλλες έτσι ώστε η αβεβαιότητα του 
αποτελέσματος να διατηρείται¨. 

• Και μια παράθεση από τον Zimbalist 
(2002): ¨Το άριστο επίπεδο ισορροπίας 
στα πρωταθλήματα συναρτάται από 
την κατανομή των προτιμήσεων των 
οπαδών, τον πληθυσμό των φιλάθλων 
και το εισόδημα των φιλάθλων 
διαφορετικών πόλεων. Η οργανωτική 
αρχή θα μεγιστοποιεί τα έσοδα όταν 
ομάδες με πολλούς και πλούσιους 
φιλάθλους κερδίζουν πιο συχνά¨. 
Στη Βόρεια Αμερική, μεγάλη 

ανταγωνιστική ισορροπία συμπεριλαμ-
βάνει το κίνητρο και το πνεύμα του 
νικητή. Ακόμη και αν όλες οι ομάδες 
αρχίζουν με τον ίδιο προϋπολογισμό 
για την αγορά παικτών και προ-
πονητών, οι φίλαθλοι θα πρέπει να 
πιστέψουν ότι οι σωστές επιλογές της 
διοίκησης, η αφοσίωση των οπαδών της 
ομάδας, η στήριξη από τα ΜΜΕ, η 
ψυχολογία του νικητή και μια ιστορία 
επιτυχιών στα προηγούμενα πρωταθλή-
ματα θα έχει μαγικές επιδράσεις που θα 
οδηγήσουν στη νίκη του καλύτερου και 
όχι του πιο τυχερού. 

Το ερώτημα είναι τι ανταγωνιστική 
ισορροπία χρειάζεται η Ευρώπη; Πρέπει 
η κάθε ομάδα να διεκδικήσει το 
πρωτάθλημα ή επαρκεί να ανταγωνί-
ζονται λίγες ομάδες μόνο; Η κυριαρχία 
μιας μόνο ομάδας, όπως της Τσέλσι, της 
Λιόν ή της Μπαρτσελόνα το 2006, είναι 
κακό για την επιχείρηση ποδόσφαιρο. 
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Αλλά η κυριαρχία δύο, τριών ή 
τεσσάρων ομάδων είναι κακή; Τι θα 
συμβεί στο ενδιαφέρον των ομάδων, 
των χορηγών και των τηλεοπτικών 
εταιρειών αν οι ομάδες από μεγάλα 
αστικά κέντρα με μεγάλη αναγνωρισι-
μότητα υποβιβασθούν και αντικαταστα-
θούν από ομάδες που προέρχονται από 
μικρότερες αγορές και λιγότερη ανα-
γνωρισιμότητα; 

 
Η Βόρεια Αμερική πιο Πλούσια από 
την Ευρώπη 

 
Η Ευρώπη πληθυσμιακά είναι πιο 

μεγάλη από την Βόρεια Αμερική και στο 
συνολικό ΑΕΠ η Βόρεια Αμερική έχει 
πιο έντονο ανταγωνισμό στα τέσσερα 
επαγγελματικά πρωταθλήματα. Η Ευ-
ρώπη έχει μόνο ένα κυρίαρχο άθλημα, 
το ποδόσφαιρο, κάνοντας δύσκολες τις 
επιλογές των χορηγών. Τα Ευρωπαϊκά 
Σωματεία πλησιάζουν τα Βόρεια Αμερι-
κάνικα και κάποια από αυτά έχουν 
φθάσει στα ίδια επίπεδα εσόδων. Η 
οικονομική προσέγγιση του επαγ-
γελματικού αθλητισμού στην Ευρώπη 
είναι σχετικά νέα. Τα έσοδα άρχισαν να 
αυξάνονται γεωμετρικά τη δεκαετία του 
1990. Η καθιέρωση του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος το 1991 και η ραγδαία 
αύξηση των τηλεοπτικών εσόδων επέ-
τρεψε στα πλούσια ευρωπαϊκά σωματεία 
να γίνουν εφάμιλλα με αυτά της 
Βόρειας Αμερικής. Πάντως, τα συνολικά 
έσοδα από τις χορηγίες είναι πολύ 
μεγαλύτερα στη Βόρεια Αμερική. Τα 
τέσσερα πρωταθλήματα αποφεύγουν 
τον ανταγωνισμό μεταξύ τους με το να 
παίζουν σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους. Συνεπώς οι χορηγίες είναι 
μεγαλύτερες. Οι εταιρίες που θέλουν να 
διαφημιστούν όλο το χρόνο στην 
τηλεόραση πρέπει να χορηγούν 2-3 
πρωταθλήματα. Το Ευρωπαϊκό Ποδό-
σφαιρο έχει μοναδική θέση. Είναι το 
μόνο άθλημα που είναι δημοφιλές σε 
όλη την ήπειρο (Dejoghe, 2004). Το 
Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει τη 

δυνατότητα να γίνει πιο ισχυρό από το 
Βορειοαμερικανικό ποδόσφαιρο αλλά 
το συνολικό ποσό που δαπανάται σε 
όλα τα πρωταθλήματα της Βόρειας 
Αμερικής πιθανόν να παραμείνει υψη-
λότερο. 

Ο αθλητισμός αναπτύσσεται γρή-
γορα στα ΜΜΕ, στη διασκέδαση και 
στην κατάναλωση του ελεύθερου 
χρόνου, ενεργώς ή παρακολουθώντας 
αγώνες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα έσοδα 
από τις χορηγίες του ποδοσφαίρου είναι 
τα μεγαλύτερα. Η βασική διαφορά 
μεταξύ των αθλημάτων της Βόρειας 
Αμερικής είναι η ύπαρξη μιας 
παγκόσμιας βάσης φιλάθλων για το 
ποδόσφαιρο. Το 2005, 3,15 δις. δολάρια 
πήγαν στο ποδόσφαιρο και μόνο 1,31 
στο Αμερικανικό Ποδόσφαιρο. Η 
καλαθοσφαίριση ήταν στη 10η θέση με 
234 εκατ. δολάρια (Sport Business 
International, 2006). Η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση Χορηγίας (ESA) αναμένει μια ραγ-
δαία αύξηση της χορηγίας με το τέλος 
της δεκαετίας. Η ετήσια δαπάνη χο-
ρηγίας το 2005 ήταν στην Ευρώπη 7,5 
δισεκατομμύρια ευρώ. Το 80% δαπα-
νήθηκε για τον αθλητισμό. Η τηλε-
οπτική κάλυψη αυξάνει δραματικά και 
τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα οποία για 
μεγάλα αθλητικά γεγονότα έχουν γίνει 
πιο ακριβά. 

Όπως φαίνεται παρακάτω, το συνο-
λικό έσοδο από την πώληση τηλε-
οπτικών δικαιωμάτων είναι πολύ με-
γαλύτερο στη Βόρεια Αμερική αλλά τα 
δικαιώματα των πέντε μεγαλύτερων 
πρωταθλημάτων της Ευρώπης υπερ-
βαίνουν τα αντίστοιχα του NFL, χωρίς 
να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και 
των 30 μικρότερων εθνικών πρωτα-
θλημάτων. 

 

Διαφορές μεταξύ Ευρώπης και Βό-
ρειας Αμερικής 
 

Ιστορικά, οι αρχές οργάνωσης και 
ελέγχου των επαγγελματικών ομαδικών 
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πρωταθλημάτων έχουν εξελιχθεί δια-
φορετικά στην Ευρώπη από ότι στην 
Βόρεια Αμερική. Η τελευταία έχει 
μακράν μεγαλύτερη εμπειρία στην 
οργάνωση επαγγελματικών ομαδικών 
αθλημάτων. Μέχρι τώρα υπήρξε πολύ 
λίγη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ευ-
ρώπη από τα τέσσερα πρωταθλήματα 
της Βόρειας Αμερικής και πιο πρόσφατα 
από το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου MLS 
(Mayor Soccer League). 

Όλα τα πρωταθλήματα της Βόρειας 
Αμερικής ενδιαφέρονται για την έλ-
λειψη ανταγωνιστικής ισορροπίας διότι 
μακροχρόνια μειώνει τα έσοδα. Μέχρι 
πρόσφατα  αυτό  δεν  ενδιέφερε  την Ευ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ρώπη, παρά παραδείγματα όπως αυτό  
του  Ρόνσον του  μεγιστάνα,  του  Ρόμαν 
Αμπραμοβιτς,  του  Μάλκολμ  Γκλεϊζερς  
και την δήλωση του Φραντς Μιτεσκμπά-
ουερ, που ζητούν πλέον να συζητηθεί το 
αφάνταστο πριν λίγα χρόνια θέμα της 
μισθολογικής οροφής. Αυτό είναι κάτι 
που φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα 
της ανταγωνιστικής ισορροπίας. Πλέον 
δεν ανταγωνίζονται οι καλύτερες ομά-
δες μεταξύ τους. Αντ’ αυτού ανταγω-
νίζονται τα πλουσιότερα σωματεία στις 
πλουσιότερες αγορές. Η Τσέλσι κέρδισε 
το πρωτάθλημα λόγω των 300 εκατ. Λι-
ρών που επένδυσε ο Αμπρομονιτς. Στον 
Πίνακα 1 δίνονται οι διαφορές μεταξύ 
της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. 

 

 

 

 
Πίνακας 1. Διαφορές στα αθλητικά μοντέλα Ευρώπης και 

Βόρειας Αμερικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικό Ευρώπη Βόρεια Αμερική 

Οι ομάδες δεν 
υποβιβάζονται και η 
λίγκα οργανώνει το 
πρωτάθλημα και 
αυτοδιοικείται 

Οργάνωση 
Πρωταθλήματος 

Οι ομάδες 
υποβιβάζονται και οι 
ομοσπονδίες και η 

UEFA οργανωνούν το 
πρωτάθλημα 

Έδρα Δεν αλλάζει Αλλάζει 

Ανταγωνιστική 
Ισορροπία 

Λίγη συζήτηση για το 
θέμα 

Πολύ σημαντική 

Διανομή Εσόδων Λίγο ή καθόλου Μεγάλη 

Μετεγραφές Νέων 
Παικτών 

Δεν υπάρχει κανόνας Ισχύει ο κανόνας : η 
χειρότερη ομάδα να 
έχει το δικαίωμα 

επιλογής 

Διαπραγματεύσεις με το 
Συνδικάτο των Παικτών 

Όχι πολύ δυνατές Δυνατές 

Μισθολογική Οροφή Δεν υπάρχει Υπάρχει 
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Παράγοντες που επηρεάζουν την 
Ανταγωνιστική Ισορροπία 
 

Η σχέση μεταξύ του ύψους του 
προϋπολογισμού για την αγορά τα-
λαντούχων ποδοσφαιριστών και αγωνι-
στικής επιτυχίας είναι πολύ σημαντική 
για την κατανόηση της ανταγωνιστικής 
ισορροπίας. Επιπλέον, το μέγεθος του 
προϋπολογισμού προσδιορίζεται από το 
μέγεθος της αγοράς της ομάδας στην 
έδρα της. Επίσης, ένας επενδυτής μπορεί 
να φέρει αθλητικές επιτυχίες. Η εμπει-
ρική έρευνα δεν έχει ισχυρή συσχέτιση 
μεταξύ προϋπολογισμού/μισθών και 
αγωνιστικής επιτυχίας (Szymenski & 
Kaypers, 1999, Van der Werff & Verleen, 
1994, Dejonghe, 2006, Tenreiro, 2006, 
Brunelli, 2006 and Gonget & Primault, 
2006). 

Μία αξιοσημείωτη σχέση μεταξύ του 
μεγέθους του προϋπολογισμού και της 
θέσης στο πρωτάθλημα παρουσιάζεται 
στο Διάγραμμα 1, όπου φαίνεται ότι το 
σύστημα του υποβιβασμού υποχρεώνει 
τις τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας 
να επενδύουν για να τις αποφύγουν. Ο 
υποβιβασμός είναι να επιλέγει μεταξύ 
Σκύλλας ή Χάρυβδης. Το πρόβλημα της 
Ευρώπης είναι η ανταγωνιστική ισορ-
ροπία. Τα συνολικά έσοδα στα εθνικά 
πρωταθλήματα από 28,6 εκατ. ευρώ το 
1992/93 έγιναν 530 εκατ. το 2002/03. Η 
γεωμετρική τάση διακόπηκε απότομα το 
2003/04 και τα έσοδα έπεσαν στα 415 
εκατ. ευρώ αλλά αυξήθηκαν στα 430 
εκατ. ευρώ το 2005/06. 

Κάτω από την πίεση των πλούσιων 
ομάδων το 1999, τα έσοδα των εθνικών 
πρωταθλημάτων διανέμονταν σύμφωνα 
με την αγωνιστική επίδοση των ομάδων 
και της τηλεοπτικής τους αγοράς. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι ομάδες από τις 5 
μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αγορές 
κερδίζουν  πολύ   περισσότερα  από   τις  

 
 
 

 

ομάδες των μικρότερων αγορών και η 
πιθανότητα αγωνιστικής επιτυχίας των 
τελευταίων μειώνεται. Μια απλή συ-
σχέτιση της ετήσιας κατάταξης των 
χωρών δείχνει μια συγκέντρωση της 
αγωνιστικής επιτυχίας και μια μείωση 
της ανταγωνιστικής ισορροπίας μεταξύ 
των χωρών. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν συχνή 
αγωνιστική ισορροπία ήδη από την προ 
– Μπόσμαν εποχή. Η τιμή του R 
κυμαίνεται μεταξύ 0,6 και 0,7 και δείχνει 
ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των 
ποδοσφαιρικών περιόδων. Η υπόθεση 
Μποσμαν (1995) και η αλλαγή στο 
οικονομικό περιβάλλον χειροτέρεψε την 
ανταγωνιστική ισορροπία. 

Ο Σπιάρμαν συντελεστής συσχέτισης 
αυξήθηκε και κυμάνθηκε μεταξύ 0,8 και 
0,9. Το μακροχρόνιο ή μεσοχρόνιο 
πρόβλημα θα είναι μια πτώση του 
ενδιαφέροντος για τα εθνικά πρω-
ταθλήματα. Αυτό σημαίνει λιγότερα 
έσοδα για τις τηλεοπτικές εταιρίες ως 
αποτέλεσμα της μείωσης της εισροής 
χρημάτων από τις μικρότερες χώρες της 
UEFA. Η συγκέντρωση της αγωνιστικής 
επιτυχίας σε λίγες χώρες μπορεί να 
οδηγήσει σε μείωση του ενδιαφέροντος 
για τα εθνικά πρωταθλήματα και 
μείωση των εσόδων. 

Μερικοί επιθυμούν ένα κλειστό 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τη συμμε-
τοχή των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων. 
Αυτές οι ομάδες έχουν μια διεθνή φήμη 
και βάση φιλάθλων και έχουν απελευ-
θερωθεί από την ταυτότητα της περιοχής 
τους. Η βάση των φιλάθλων τους είναι 
διεθνής και οι παίκτες του είναι οι 
καλύτεροι του κόσμου. 

Μπορεί να αποτελούν το μέλλον του 
ποδοσφαίρου και να προσελκύουν εκτός 
από τους παραδοσιακούς οπαδούς και 
τους καταναλωτές αθλητικού θεάματος 
(Horne, 2006). 
 
 
 
 



Η Έρευνα για την Ανταγωνιστική 
Ισορροπία 
 

Η εμπειρική έρευνα έχει καταλήξει 
στα ακόλουθα συμπεράσματα: 
 
• Μεγαλύτερο μέγεθος αγοράς και μια 
μακριά ιστορία στο πρωτάθλημα 
βελτιώνει τα συνολικά έσοδα τους 
χορηγούς, φιλάθλους και οπαδούς 
(Troelen, 2005, Dejonghe, 2001, 2006) 

• Αν μια ομάδα από πολύ μικρή 
αγορά συμμετέχει στο πρωτάθλημα, 
όλες οι άλλες οι ομάδες θα την 
κατηγορούν ότι είναι η αιτία των 
οικονομικών προβλημάτων της 
λίγκας (Noll, 2005). 

• Αν τίποτε δεν γίνει για τη ρύθμιση 
της αγωνιστικής ισορροπίας, τότε οι 
ομάδες των μεγάλων πόλεων θα 
κυριαρχήσουν (Whitney, 2005). 

• Ο προϋπολογισμός των ομάδων 
εξηγεί το 50%-70% της θέσης τους 
στο πρωτάθλημα, με ισχυρή συσχέ-
τιση στο Αγγλικό Πρωτάθλημα, το 
MLB, το NBA και το NHL 
(Zimbulist, 2002). 

• Οι ομάδες του ίδιου πρωταθλήματος 
θα μπορούν να διαθέτουν παίκτες 
και αγωνιστικές δεξιότητες έτσι ώστε 
να μεγιστοποιούν τα έσοδα του 
συνόλου του πρωταθλήματος. Απο-
κεντρωμένες ομάδες /δικαιοχρήστες 
(franchises) αποτυγχάνουν στην 
αποτελεσματική διάθεση του αθλη-
τικού ταλέντου (Whitney, 2005). 

• Οι μη μεγάλες ομάδες αντιμετω-
πίζουν μια πιθανή σύγκρουση με-
ταξύ της διακινδύνευσης της αγω-
νιστικής επιτυχίας και της διασφά-
λισης της οικονομικής βιωσιμότητας 
(Miclne & Oughton, 2004, Dejonghe, 
2006). 

• Αύξηση της διανομής των εσόδων θα 
βελτιώσει την ανταγωνιστική ισορ-
ροπία. Ο μόνος μηχανισμός που 
διασφαλίζει την ισορροπία είναι η 
μισθολογική οροφή (Furt & Quirk, 
1995) αλλά αυτό έρχεται σε αντίθεση 

με την μεγιστοποίηση των εσόδων 
του συνόλου του πρωταθλήματος. 

• Περιορισμένη διανομή των εσόδων 
μπορεί να αυξήσει την αντα-
γωνιστική ισορροπία (Marburger, 
1997). 

• Η προσέλευση φιλάθλων κάθε ομά-
δας εξαρτάται από τη θέση της 
ομάδας στη βαθμολογία σε συνδυ-
ασμό με τις κατακτήσεις πρω-
ταθλημάτων (Rottenberg, 1956) 
συγκρινόμενο με τα ποσοστά νικών 
(Quirk & El Hordin, 1974). 

• Πρωταθλήματα με σύστημα υπο-
βιβασμού οδηγεί τις ομάδες να 
δαπανούν περισσότερα για παίκτες 
(Hall, 2002 και Noll, 2005) αυξά-
νοντας το μερίδιο της αμοιβής των 
παικτών στο σύνολο των εσόδων του 
πρωταθλήματος. Ο υποβιβασμός 
είναι ένα υποκατάστατο της αλ-
λαγής έδρας ή της επέκτασης (Noll, 
2005). 

• Η ανταγωνιστική ισορροπία δεν 
επηρεάζεται από τον τρόπο με-
ταγραφής των παικτών, ελεύθερης ή 
με τη συναίνεση της ομάδος (Furt & 
Quirk, 1995). Ταυτόχρονα εξαλείφει 
τις σταυροειδείς επιδοτήσεις που 
χρειάζονται για την ανταγωνιστική 
ισορροπία. 
 

Πως μετράται η Ανταγωνιστική Ισορ-
ροπία; 
 

Μέχρι τώρα συζητήθηκε η σημασία 
της ανταγωνιστικής ισορροπίας αλλά 
πως μετράται; Ακόμη και το πιο τέλειο 
ισορροπημένο πρωτάθλημα βγάζει νικη-
τή. 

Οι στατιστικοί λόγοι εύκολα μπο-
ρούν να  υπολογίσουν τις αποκλίσεις 
από το μέσο όρο και να τις συγκρίνουν 
με τις πραγματικές. Μερικές φορές είναι 
μικρότερες ή μεγαλύτερες από τις ανα-
μενόμενες. Η μέτρηση της ανταγω-
νιστικής ισορροπίας μπορεί να δια-
κριθεί σε δύο κατηγορίες (Troelsen, 
2005): 
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• Στατική ανταγωνιστική ισορροπία 
Μετρά τη διαφορά όταν οι πρώτες 
ομάδες παίζουν με τις ατελείωτες 
ομάδες του πρωταθλήματος αλλά δεν 
λαμβάνει υπόψη της αν οι ίδιες 
ομάδες είναι συνεχώς πρώτες. 
Επιπλέον, η στατική ανταγωνιστική 
ισορροπία μπορεί να μετρηθεί με το 
αποτέλεσμα όταν οι πρώτες ομάδες 
παίζουν με τις τελευταίες. 

• Δυναμική ανταγωνιστική ισορρο-
πία 
Μετρά πόσο συχνά οι ίδιες ομάδες, 
για ένα συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα, συνεχώς κυριαρχούν σ’ ένα 
πρωτάθλημα και σαν κινητικότητα 
των ομάδων διαχρονικά. 

 
Στατική ανταγωνιστική ισορροπία 
 

Τα πιο πολλά από τα υποδείγματα 
αναγνωρίζονται και χρησιμοποιούνται 
από τους ερευνητές. Οι στατιστικολόγοι 
προτείνουν μετρήσεις που δύσκολα 
ερμηνεύονται από τα ΜΜΕ, τους οπα-
δούς και τους παράγοντες του αθλη-
τισμού. 

Αν οι ισοπαλίες συμβαίνουν πολύ 
τακτικά, 3 βαθμοί δίνονται στη νίκη, 
μηδέν στην ήττα. Αν υπάρχουν 
προκριματικά και ξαφνικός θάνατος, 
τότε τα υποδείγματα αυτά γίνονται 
πολύ σύνθετα: 
• Τυπική απόκλιση του ποσοστού 
νικών σ = 0,5/ (V-N) όπου N: 
αριθμός αγώνων μίας ομάδας ανά 
περίοδο. Το πραγματικό ποσοστό 
νικών μετράται σε σχέση με αυτά της 
μέτρησης. 

• Ο δείκτης Χερφινταλ (Herfindal). 
• C5 (δείκτης συγκέντρωσης) = το 
συνολικό ποσοστό βαθμών των 
καλύτερων 5 ομάδων ή οποιοσδή-
ποτε άλλος αριθμός. 

• Ο δείκτης Cn * N/n, όπου n είναι ο 
αριθμός των καλύτερων ομάδων 
(π.χ. 5), Ν ο αριθμός των ομάδων 
στο πρωτάθλημα. Αν ο δείκτης 

ισούται με τη μονάδα υπάρχει τέλεια 
ανταγωνιστική ισορροπία. 

• Η εποχική καμπύλη Ισορροπίας του 
Λόρεντζ (Lorenz) και ο συντελεστής 
Τζίνι (Gini) δείχνει πόσο άνιση είναι 
η κατανομή της ανταγωνιστικής 
ισορροπίας. 
Στην παρούσα μελέτη προτείνεται 

ένας απλός δείκτης που είναι κατανοη-
τός από όλους, δημοσιογράφους και 
φιλάθλους. Ο C5 ή το 25% των κα-
λύτερων ομάδων του πρωταθλήματος 
είναι μια σταθερή και απλή μέτρηση της 
στατικής ανταγωνιστικής ισορροπίας. 

Η έρευνα της ζήτησης της UEFA του 
Dejonghe (2006) για το Βέλγιο, του 
Novotny (2006) για την Τσεχία, των 
Szynanski & Leach (2006) για Αγγλία, 
του Federsen (2006) για τη Γερμανία, 
του Teinveiri (2006) για Πορτογαλία, 
του Brunelli (2006) για Ιταλία και του 
Goujnet & Primault (2006) για Γαλλία 
διερεύνησαν  τις διαχρονικές αλλαγές 
της ανταγωνιστικής ισορροπίας. 
Χρησιμοποίησαν τον δείκτη Xέρφινταλ 
και τον δείκτη Cn N/n. Μόνο στην 
Αγγλία και την Ιταλία οι ερευνητές 
διαπίστωσαν μια σημαντική μείωση της 
ανταγωνιστικής ισορροπίας. Ο λόγος 
ήταν ότι οι τιμές στις άλλες χώρες ήταν 
ήδη μεγάλες, με άλλα λόγια η 
ανταγωνιστική ισορροπία ήταν ήδη 
μικρή. Σε γενικούς όρους, παρατηρούμε 
μια σύγκλιση μεταξύ της ανταγω-
νιστικής ισορροπίας των διαφόρων 
ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Μόνο η 
Γαλλία έχει ακόμη καλή ανταγωνιστική 
ισορροπία αλλά η κυριαρχία της Λυόν 
μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα 
ανταγωνιστικής ισορροπίας. 
 
Δυναμική Ανταγωνιστική Ισορροπία 
 

Η δυναμική ανταγωνιστική 
ισορροπία χρησιμοποιείται για να 
μετρήσει πόσο συχνά οι ίδιες ομάδες 
κερδίζουν σε διάφορες χρονιές και πόσο 
κυριαρχούν σ’ ένα συγκεκριμένο 
πρωτάθλημα. Αναλύει την διαχρονική 
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κινητικότητα των ομάδων και πόση 
φιλοδοξία απαιτείται για να ανέλθει μια 
ομάδα στις καλύτερες του 
πρωταθλήματος. Οι Haan et al (2002) 
χρησιμοποίησαν τις βαθμολογίες των 
διάφορων χρόνων για να μετρήσουν 
την δυναμική ανταγω-νιστική 
ισορροπία: 
n είναι ο αριθμός των ομάδων του 
πρωταθλήματος. Rkt και Rkt-1 η θέση της 
ομάδας k το έτος t και t-1. Οι τιμές της DNt  
κυμαίνονται μεταξύ 0 (όλες οι ομάδες είχαν 
την ίδια θέση αυτόν τον χρόνο με τον 
προηγούμενο χρόνο) και 1 (ο πρωταθλητής 
κατετάγη τελευταίος την επόμενη χρονιά, ο 
δεύτερος προτελευταίος κ.ο.κ. 

Η δυναμική ανταγωνιστική ισορ-
ροπία επικεντρώνεται στη σταθερότητα 
των καλύτερων ομάδων και μελ-
λοντικών προσδοκιών που μας φέρνουν 
στον ορισμό του Σέλινγκ από το NLB: 
“Οι φίλαθλοι θέλουν να ξεκινούν κάθε 
περίοδο με ελπίδα και προσδοκία”. 
Ένας εύκολος τρόπος να αναλυθεί η 
δυναμική ανταγωνιστική ισορροπία 
είναι ο αριθμός των ομάδων που 
φθάνουν στις πρώτες θέσεις του 
πρωταθλήματος μια δεδομένη χρονική 
περίοδο (Πίνακας 2). 

Η δυναμική ανταγωνιστική ισορ-
ροπία δείχνει την ανταγωνιστικότητα 
των πρώτων θέσεων και πόσο ευμε-
τάβλητη είναι η θέση στην κορυφή. Όσο 
πιο ευμετάβλητη είναι και όσο πιο 
πολλές ομάδες κατακτούν τις κορυφαίες 
θέσεις τόσο πιο κοντά φθάνουμε στον 
ορισμό του Σέλινγκ, πιο πολλές ομάδες 
θα ελπίζουν και θα προσδοκούν ότι θα 
πάνε καλά, πιο ενδιαφέρον θα γίνεται 
το πρωτάθλημα και μεγαλύτερα θα είναι 
τα έσοδα. 

 
Τα Πρωταθλήματα της Βόρειας Αμερι-
κής 

 
Ο Πίνακας 3 αποτελεί μια περιληπτι-

κή σύνοψη των εργαλείων που χρησι-
μοποιούνται στα Αμερικάνικα πρω-
ταθλήματα για την βελτίωση της αντα-
γωνιστικής ισορροπίας. Δείχνει επίσης 

τις μεγάλες διαφορές με τις τρέχουσες 
Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις της οργάνω-
σης του επαγγελματικού ομαδικού α-
θλητισμού. 
• Το NFL είναι ο μεγάλος νικητής και 
σημείο σύγκρισης τα τελευταία 
χρόνια στη διαχείριση της αντα-
γωνιστικής ισορροπίας. 

• Το NFL το κατάφερε μέσω της 
σκληρής διαχείρισης της μισθολο-
γικής οροφής (σταθερό και ίσο 
προϋπολογισμό για όλες τις ομάδες) 
και μια σύμβαση που διασφαλίζει 
ότι οι παίκτες στο σύνολο λαμβά-
νουν 59,3% των εσόδων όπως συμ-
φωνήθηκε για την περίοδο 2007-
2011. Περίπου το 70% των εσόδων 
του πρωταθλήματος διανέμονται εξί-
σου σε όλες τις ομάδες.  

• Τα μεγάλα σωματεία του MLB είναι 
ευχαριστημένα, αλλά τα έσοδα του 
συνόλου των ομάδων του πρωτα-
θλήματος δεν αυξάνουν. Οι Γιάνκις 
έχουν τα μεγαλύτερα έσοδα και 
είναι το είδωλο για όλους τους 
φιλάθλους του μπέϊζμπολ. Το συνο-
λικό ενδιαφέρον για το μπέϊζμπολ 
από τους τηλεθεατές μειώνεται. Το 
μπέϊζμπολ χάνει το μερίδιο αγοράς 
που το κερδίζουν τα άλλα μεγάλα 
επαγγελματικά αθλήματα.  

• Το NHL μόλις τελείωσε απεργία 
διάρκειας ενός έτους διότι οι 
ιδιοκτήτες έχαναν χρήματα λόγω 
της αύξησης των μισθών των 
παικτών πάνω από τα έσοδα των 
ομάδων του πρωταθλήματος. Οι 
ιδιοκτήτες ήθελαν μια συμφωνία 
όμοια με αυτή του NFL, κάτι που 
τελικά πέτυχαν. 

• Το NBA είναι η πιο άνιση λίγκα στη 
Βόρεια Αμερική (Zimbalist, 2002). 
Μόνο τα τηλεοπτικά δικαιώματα και 
τα δικαιώματα γηπέδου μοιράζονται 
μεταξύ των ομάδων. 

• Οι προϋπολογισμοί των ομάδων 
συνδέονται στενά με την θέση τους 
στη βαθμολογία. Μια ήπια μισθο-
λογική οροφή εφαρμόστηκε από το 
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1983 κα έγινε πιο έντονη το 1999. Η 
συγκέντρωση των πρωταθλημάτων 
είναι υψηλή από το 1990. Οι φί-
λαθλοι μειώνονται λόγω της έλ-
λειψης ανταγωνιστικής ισορροπίας. 

 
Ποιος επιθυμεί Ανταγωνιστική Ισορ-
ροπία;  
 

Η ανταγωνιστική ισορροπία αφορά 
την αντίληψη και την συμπεριφορά των 
φιλάθλων σε εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο. Οι φίλαθλοι δεν αρέσκονται σε 
μακροχρόνια κυριαρχία ενός ή λίγων 
ομάδων. Όπως αναφέρει ο Zimbalist 
(2002) «η ανταγωνιστική ισορροπία 
είναι όπως ο πλούτος. Όλοι συμφωνούν 
ότι είναι καλό να τον έχεις, αλλά 
κανένας δεν γνωρίζει πόσο ακριβώς 
χρειάζεται». Η λογική είναι η επιχει-
ρηματική οντότητα. Χωρίς αυτή να 
κανονίζει και να διαχειρίζεται το 
άθλημα δεν θα υπήρχε προϊόν προς 
πώληση. Το προϊόν είναι ο ανταγω-
νισμός μεταξύ των ομάδων. Οι πα-
ραγωγοί του προϊόντος είναι πολλοί και 
όλοι μαζί παράγουν ένα κοινό προϊόν, 
τον ανταγωνισμό. Αν παράγεται καλά, 
αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα 
έσοδα που θα μοιράζονται μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών. Το προϊόν 
παράγεται από την οργανωτική αρχή 
του πρωταθλήματος (λίγκα), την ομάδα 
(ιδιοκτήτες), τους παίκτες, την συνδικα-
λιστική ένωση των παικτών, τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, το στάδιο, τις το-
πικές αρχές, τους οπαδούς και τους 
χορηγούς (Neale, 1964). 

Γενικά μερικά από τα μέρη 
κερδίζουν από χαμηλή ανταγωνιστική 
ισορροπία.  

Συγκεκριμένα: 
 

• Οι υψηλά αμειβόμενοι παίκτες θα 
χάσουν θα χάσουν με την εισαγωγή 
μισθολογικής οροφής διότι μια 
ομάδα θα αγωνισθεί για αθλητικούς 
λόγους και δεν θα επενδύσει σε πολύ 
καλούς παίκτες για να κρατήσει 

σταθερό τον προϋπολογισμό. Δεν 
λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του 
μάρκετινγκ (Η επίδραση Μπέκαμ). 

• Οι συνεχείς νικητές του πρωτα-
θλήματος με μεγάλες αγορές, ισχυρή 
βάση φιλάθλων και μεγάλη απήχηση 
στα ΜΜΕ. 

• Οι φίλαθλοι και οι πόλεις των 
ισχυρότερων ομάδων. 

• Ιδιαιτέρως στην Ευρώπη η κα-
τάκτηση ενός τίτλου ή ενός διεθνούς 
πρωταθλήματος προσθέτει στην αυ-
τοπεποίθηση πολλών ανθρώπων. 

• Οι ιδιοκτήτες που έχουν ως κίνητρο 
την προβολή των επιχειρήσεων τους, 
την πολιτική τους θέση ή του ατόμου 
τους. 
Τα θύματα θα είναι οι μικρότερες 

χώρες της Ευρώπης διότι θα χάνουν τα 
καλύτερα ταλέντα τους περιορίζοντας 
τη δυνατότητα των καλύτερων ομάδων 
τους να ανταγωνιστούν στην Ευρώπη. 
Αυτό μειώνει το ενδιαφέρον για το 
άθλημα στην μικρή χώρα και προσθέτει 
στην εισαγωγή φθηνών ξένων παικτών. 

Κάποιοι όμως κερδίζουν από υψηλή 
ανταγωνιστική ισορροπία.  
Συγκεκριμένα: 

 
• Η λίγκα που στοχεύει στη μέγιστη 
συρροή φιλάθλων που της δίνει την 
δυνατότητα να μεγιστοποιήσει τα 
έσοδα από την προώθηση (μάρκε-
τινγκ) του αθλήματος. 

• Όλοι οι παίκτες και οι ομάδες που 
είναι κάτω από το μέσο όρο. 

• Όλοι οι οπαδοί των ομάδων που δεν 
κερδίζουν συνεχώς. 

• Τα ΜΜΕ αφού δημιουργείται περισ-
σότερο ενδιαφέρον για ενημέρωση. 

• Μικρότερες αγορές του αθλήματος 
που θα δείξουν μεγαλύτερο ενδια-
φέρον και συμμετοχή, επενδύοντας 
σε νέα γήπεδα. 

 
Το συμπέρασμα είναι ότι το Ευ-

ρωπαϊκό Ποδόσφαιρο θα ωφεληθεί, 
βελτιώνοντας την ανταγωνιστική ισορ-
ροπία. Το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο είναι 
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το μόνο που μπορεί να συγκριθεί με τα 
τέσσερα μεγάλα πρωταθλήματα της 
Βόρειας Αμερικής. Το Ευρωπαϊκό 
Ποδόσφαιρο θα πρέπει να εφαρμόζει 
κανόνες και αρχές που θα βελτιώσουν 
την ανταγωνιστική ισορροπία. Ξεκι-
νώντας τη συζήτηση και εφαρμόζοντας 
την ανταγωνιστική ισορροπία αυτά θα 
γίνουν ελεγχόμενα σε 10 με 15 χρόνια. 
  
Τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη για 
περισσότερη Ανταγωνιστική Ισορρο-
πία; 
 

Δεν υπάρχει μαγική συνταγή. 
Απαιτείται η έρευνα για κάθε αιτία και 
προσπάθεια εφαρμογής ανταγωνιστικής 
ισορροπίας. Η UEFA πρέπει να αντι-
ληφθεί ότι μια καλή ανταγωνιστική 
ισορροπία θα προσθέσει στο ενδιαφέρον 
και συνεπώς θα βελτιώσει τη συνολική 
παγκόσμια αγορά ποδοσφαίρου. Άρχι-
σαν πρόσφατα έρευνα για την επίδραση 
της ανταγωνιστικής ισορροπίας και της 
κατεύθυνσης ανάπτυξης του Ευρωπαϊ-
κού Ποδοσφαίρου στο μέλλον (UEFA, 
2006). 

Παρακάτω δίνονται λόγοι βελτίωσης 
της ανταγωνιστικής ισορροπίας, εφαρ-
μοστέοι κατόπιν προσαρμογών και 
επανασχεδιασμών σε άλλα ευρωπαϊκά 
ομαδικά επαγγελματικά αθλήματα όπως 
το ράγκμπυ, την καλαθοσφαίριση, την 
πετοσφαίριση και την χειροσφαίριση. 
 
Κλειστά Πρωταθλήματα 
 

Ο λόγος του κλειστού πρωτα-
θλήματος είναι για την επίτευξη 
μακροχρόνιων σχέσεων με τους χο-
ρηγούς, την αφρόκρεμα των πόλεων, 
τους φιλάθλους, τους επενδυτές, την 
αγορά και τις τοπικές αρχές. Αυτό 
επίσης αυξάνει τις αντιπαλότητες, προσ- 
θέτοντας στην ένταση και το ενδιαφέρον 
του αθλήματος. 

Από το 1971 το Ολλανδικό Πρωτά-
θλημα έχει εφαρμόσει ένα μικτό μοντέλο 
Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. Το 

κλειστό πρωτάθλημα, διαχωριζόμενο σε 
πρώτη και δεύτερη εθνική, περι-
λαμβάνει την τοποθέτηση 18+20 ομά-
δων σε όλη την Ολλανδία, λαμβάνοντας 
υπόψη το μέγεθος της αγοράς /πλη-
θυσμού και σε περιπτώσεις αμφιβολιών 
την ιστορία των ομάδων. Μεταξύ των 
δύο πρωταθλημάτων επιτρέπεται προ-
αγωγή ή υποβιβασμός, αλλά όχι υπο-
βιβασμός από την Β΄ Εθνική. Το επαγ-
γελματικό ποδόσφαιρο στην Ολλανδία 
μπορεί να παιχθεί μόνο στα δύο πρωτα-
θλήματα. 
 
Μισθολογικές οροφές 
 

Για να είναι αποτελεσματική η 
μισθολογική οροφή θα πρέπει να είναι 
ανύπαρκτη και να οριοθετείται ένας 
μέγιστος προϋπολογισμός για όλες τις 
ομάδες. Δύσκολα μπορεί να γίνει 
αποδεκτή στην Ευρώπη και μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο όταν υπάρχει κοινή 
διανομή των εσόδων. 
 
Κοινή Διανομή των Εσόδων 
 

Κάποιες προσπάθειες κοινής δια-
νομής υπάρχουν στην διανομή των 
τηλεοπτικών εσόδων. Τα έσοδα από την 
πώληση εισιτηρίων δεν είναι κοινή 
πρακτική. Το επιχείρημα είναι ότι η 
γηπεδούχος ομάδα έχει την ευθύνη να 
γεμίσει το γήπεδο της και έρχεται σε 
αντίθεση με τους κατόχους διαρκείας. 
 
Μεταγραφές Ταλέντων 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει 
ότι η κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει ένα 
συγκεκριμένο αριθμό παικτών που 
βγήκαν από τις ακαδημίες της. Αυτό για 
να διασφαλιστεί η τοπική ανάπτυξη τα-
λέντων κα να υπάρχουν τοπικές ρίζες 
του αθλήματος. Αλλά το να περιορίζεται 
η ελεύθερη μετακίνηση των παικτών, 
αυτό θα ήταν παράνομο στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Το σύστημα της Βόρειας 
Αμερικής δεν είναι εφικτό στην Ευρώπη. 
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Συζήτηση και Έρευνα για την Ανταγω-
νιστική Ισορροπία  
 

Οι ερευνητές θα πρέπει να τους 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία των Ο-
μοσπονδιών, των λιγκών και των 
ομάδων. Η δαπάνη για ποδοσφαιριστές, 
τα διάφορα έσοδα της ομάδας, η κοινή 
διανομή των εσόδων κ.λ.π. πρέπει να 
είναι διάφανα. Αγοράζουν ή πωλούν οι 
ομάδες έξυπνα ποδοσφαιριστές; Πως 
είναι οι χρηματοοικονομικές ροές των 
ομάδων και πως δημιουργούνται; Αλλά 
οι βροντερές φωνές της συζήτησης 
προέρχονται από εκείνους που δεν 
θέλουν την ανταγωνιστική ισορροπία 
και ανοικτά πρωταθλήματα. 
 
Η Διακυβέρνηση και Διαχείριση των 
Πρωταθλημάτων  
 

Οι Ομοσπονδίες πρέπει να διαχω-
ριστούν σε επαγγελματικές και ερασι-
τεχνικές. Απαιτείται σφικτή διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στο επαγγελματικό 
κομμάτι για να υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ των αθλητικών και οικονομικών 
ζητημάτων. Οι ομοσπονδίες πρέπει να 
ιδρύσουν ανεξάρτητους επαγγελμα-
τικούς φορείς για να ρυθμίσουν όλα τα 
θέματα γύρω από το επαγγελματικό 
πρωτάθλημα. Ένας επίτροπος ή ένα 
συμβούλιο μπορεί να αποτελεί ένα 
μάθημα που μπορεί να ληφθεί από τα 
Βορειοαμερικανικά Πρωταθλήματα. 

Τι θα μπορούσε να κάνει ένας Επίτρο-
πος του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου;   
 

Ένας ανεξάρτητος επίτροπος θα πρέ-
πει να αυξήσει την ανταγωνιστική ισορ-
ροπία. Θα πρέπει να λάβει σκληρές και 
αμφισβητούμενες αποφάσεις για το 
μέλλον του αθλήματος, αποφάσεις που 
θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο ενθου-
σιασμό και ενδιαφέρον για το άθλημα, 
βελτιώνοντας τα έσοδα του πρωτα-
θλήματος. Ο επίτροπος θα πρέπει να 
εξετάσει προσεκτικά και τα Βορειο-

αμερικανικά πρωταθλήματα για επι-
πλέον επινοήσεις. Η στρατηγική του 
επιτρόπου για τα μεγάλα Εθνικά 
Πρωταθλήματα της Ευρώπης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει: 
 
• Κλειστά πρωταθλήματα όπως της 
Ολλανδίας, προκριματικούς αγώνες 
για την ανάδειξη του πρωταθλητή 
και μεταξύ των λιγκών. Δύο ή τρεις 
εθνικές επαγγελματικές κατηγορίες, 
ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς. 
Οι χαμηλότερες κατηγορίες μπορεί 
να αποτελούνται από πολλά πε-
ριφερειακά πρωταθλήματα χωρίς 
υποβιβασμό. 

• Μερική προκριματική διαδικασία 
για υποβιβασμό/προαγωγή μεταξύ 
των λιγκών για να διασφαλίζεται ότι 
οι καλύτερες ομάδες παίζουν στα 
καλύτερα πρωταθλήματα. 

• Πιο πολλά περιφερειακά και ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα κάτω από το 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Champion 
League). 

• Διαφάνεια σε όλα τα χρηματοοι-
κονομικά μεγέθη όπως οι μισθοί, το 
εισόδημα ή οι χρηματοοικονομικές 
ροές. 

• Μέγιστη κοινή διανομή των τηλε-
οπτικών εσόδων και άλλων δικαιω-
μάτων των ΜΜΕ. 

• Η οργανωτική αρχή  του αθλήματος 
πρέπει να έχει όλα τα δικαιώματα 
των ΜΜΕ. 

• Διασφάλιση επιπρόσθετων δικαιω-
μάτων από τα ΜΜΕ για τις μικρό-
τερες ομάδες όπως διαδικτυακής τη-
λεόρασης και κινητών. 
 
Η στρατηγική για τα μικρότερα 

εθνικά πρωταθλήματα της Ευρώπης θα 
πρέπει να περιλαμβάνει: 

 
• Οπωσδήποτε κλειστά πρωταθλήματα 
όπως της Ολλανδίας με 24 – 36 ομάδες 
ή περισσότερες ανάλογα με το μέγεθος 
της αγοράς, πρωταθλήματα με προκρι-
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ματική μεταξύ των πρωταθλημάτων 
και χωρίς υποβιβασμό. 

• Η λίγκα πρέπει να κατέχει όλα τα 
δικαιώματα των ΜΜΕ και να τα 
διανέμει στις ομάδες. • Κάποιος περιορισμός στον προϋπο-

λογισμό των παικτών για τις μεγάλες 
ομάδες ή ήπια μισθολογική οροφή με 
εξαίρεση ένα ή δυο αστέρων. 

• Μεγάλη προκριματική διαδικασία για 
υποβιβασμό /προαγωγή. 

• Διαφάνεια σε όλα τα χρηματοοικο-
νομικά ζητήματα όπως μισθοί, έσοδα 
κα ταμειακές ροές. 

• Αν επιτρέπεται λιγότερη ανταγω-
νιστική  ισορροπία για τα  μεγάλα σω-
ματεία για να μπορέσουν να πάνε 
καλύτερα στην Ευρώπη. Αυτό για να 
αυξάνει την εθνική περηφάνεια. 
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ΥΥπποοκκίίννηησσηη  σσττοονν  ΑΑθθλληηττιισσμμόό  
 
ττοουυ  PPeetteerr  AAaaggaaaarrdd,,  CCooppeennhhaaggeenn  BBuussiinneessss  SScchhooooll,,  DDeennmmaarrkk
 
                               

πό τη μια μεριά, υπάρ-
χουν αθλητικοί ΜΚΟ 
στη Δανία με βαθιές 
ιστορικές ρίζες - που 
εκτείνονται 100 χρόνια 

(ή και περισσότερα) πίσω – όπου η 
εθελοντική εργασία αποτέλεσε κατά το 
παρελθόν κινητήρια δύναμη και όπου η 
οργανωτική ταυτότητα ήταν επικεντρω-
μένη στον τριτογενή τομέα ή την αστική 
κοινωνία. Από την άλλη μεριά, υπάρχει 
αυξανόμενη πίεση από τον εξωτερικό 
κόσμο – νέα είδη συμμετοχής στην 
εθελοντική εργασία (Nielsen et al. 2004) 
και νέες πηγές χρηματοδότησης: η 
έμπειρη οικονομία στη Δανία ορίζεται 
ως “μια οικονομία βασισμένη στην 
αύξηση της ζήτησης για εμπειρίες, η 
οποία χτίζεται πάνω στο πλεόνασμα και 
όπου η δημιουργικότητα οδηγεί στην 
παραγωγή τόσο καινούριων όσο και 
παραδοσιακών προϊόντων και υπη-
ρεσιών.” Στη Δανία, ο αθλητισμός απο-
τελεί πλέον βιομηχανία, που το έτος 
2000 είχε κύκλο εργασιών 5.4 δισε-
κατομμύρια DKK (770 εκατομμύρια 
ευρώ), εξήγαγε για 650 εκατομμύρια 
DKK (92 εκατομμύρια ευρώ), δη-
μιούργησε προστιθέμενη αξία ενός δισε-
κατομμυρίου DKK (142 εκατομμύρια 
ευρώ) και περιλάμβανε 2,300 εταιρίες 
και 9,300 υπαλλήλους πλήρους 
απασχόλησης (Regeringen 2003). 

Ο αθλητισμός αποτελεί μια ανα-
πτυσσόμενη αγορά – με εντελώς διαφο-
ρετικούς κανόνες δράσης – με την οποία 
έρχονται    αντιμέτωποι    οι   αθλητικοί  

 
 

ΜΚΟ στη Δανία. Θα πρέπει να 
αποφασίσουν με ποιο τρόπο και σε ποιο 
βαθμό θα ήθελαν να αποτελέσουν μέρος 
αυτής της αγοράς. Σε αυτό το άρθρο, 
αναλύω δύο μελέτες περίπτωσης, δύο 
διαφορετικούς αθλητικούς ΜΚΟ, που, 
επιφανειακά, έχουν επιλέξει την ίδια 
απάντηση σε αυτή την εξέλιξη – εκείνη 
του επαγγελματισμού – αλλά με πολύ 
διαφορετικές συνέπειες ο καθένας. 

Παραδοσιακά, τα μέλη των α-
θλητικών ΜΚΟ, που αποτελούν το 
επίκεντρο του παρόντος άρθρου, αντι-
μετώπιζαν τον εθελοντισμό και τον 
επαγγελματισμό ως αντίθετα στοιχεία. 
Οι επαγγελματίες είναι εκείνοι που 
έχουν προσληφθεί από τον οργανισμό – 
έχουν χρηματικές απολαβές – ενώ οι 
εθελοντές εργάζονται για λόγους 
κοινωνικής συναναστροφής ή για να 
ωριμάσουν και να αναπτυχθούν ως 
άτομα. Αλλά μήπως και οι υπάλληλοι 
δεν εργάζονται επίσης με κοινωνικά 
κίνητρα ή με σκοπό να αναπτυχθούν ως 
άτομα; Επίσης, είναι απαραίτητα οι 
επαγγελματίες οι μόνοι που πληρώ-
νονται από τον οργανισμό;  

Γενικά, υπάρχουν δύο τρόποι 
μελέτης της υποκίνησης στην κοινω-
νιολογία: η οπτική του δράστη (actor 
perspective) και η οπτική της δομής 
(structure perspective). 

Σύμφωνα με την οπτική του δράστη, 
η υποκίνηση συνίσταται σε μεμονωμένη 
εσωτερική πηγή μεσα στο άτομο. Θα 
μπορούσαμε να την ονομάσουμε ενέρ-
γεια, ανάγκη ή παρόρμηση και στην 

  AA

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
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ακραία μορφή της, δεν έχει καμία σχέση 
με την κοινωνία στην οποία έχει γεν-
νηθεί το άτομο, αλλά πηγάζει από την 
ίδια τη φύση του ατόμου. Σύμφωνα με 
αυτή την άποψη, όλα τα ανθρώπινα 
όντα γεννιούνται με μια δύναμη 
ενθουσιασμού για ζωή και επομένως, 
δεν έχει νόημα να ισχυριστούμε ότι οι 
διευθυντές είναι σε θέση να υποκι-
νήσουν τους υπαλλήλους τους (Maslow 
2000).  

Σύμφωνα με την οπτική της δομής, η 
υποκίνηση αποτελεί κοινωνική κατα-
σκευή. Αποτελεί έκφραση για υψηλό-
τερη δομική εξουσία (Miller and Rose 
1990). Στην ακραία μορφή της, η οπτική 
της δομής δεν παραδέχεται την ύπαρξη 
προσωπικής θέλησης. Ισχυρίζεται ότι 
δεν υφίσταται μεμονομένη πηγή, είτε 
μέσα στα άτομα, είτε μέσα στην 
κοινωνία, από όπου πηγάζει η ενέργεια. 
Τα χρήματα ή οι αξίες του τύπου ‘να 
σώσουμε τις φάλαινες’ μπορούν να 
ειδωθούν ως οι μόνες πηγές υποκίνησης. 
Οι μελετητές στο χώρο του κοινωνικού 
εποικοδομητισμού έχουν ενδιαφέρον 
κυρίως για το πώς δημουργούμε έννοιες, 
όπως η υποκίνηση και ο ενθουσιασμός.  

Από την οπτική του δράστη, μα-
θαίνουμε ότι η προσωπική ενέργεια έχει 
μεγάλη σημασία. Οι άνθρωποι δεν είναι 
μαριονέτες στο θέατρο της δομής. 
Υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, όπως η 
προσωπική θέληση και ο ατομικός 
σκοπός, ενώ οι άνθρωποι μπορούν να 
στοχαστούν σχετικά με την υποκίνηση 
τους (Giddens 2002). Από την οπτική της 
δομής, μαθαίνουμε ότι οι κοινωνικές 
σχέσεις και οι συναναστροφές παίζουν 
μεγάλο ρόλο στην κατασκευή νοημάτων 
και στη δημιουργία προσωπικής ταυ-
τότητας – με άλλα λόγια στη δια-
μόρφωση του ποιοι είμαστε και τι μας 
υποκινεί (Weick 1995).  

Με αυτή την επίγνωση, το παρόν 
άρθρο θα προσαρμόσει μια αφηγημα-
τική μέθοδο στη μελέτη της υποκίνησης, 
που θα συνδυάσει την οπτική του 
δράστη και την οπτική της δομής. Οι 

ερωτήσεις-κλειδιά που θα εξεταστούν 
είναι:  

 
Πώς μπορούν οι εθελοντές στους 

αθλητικούς ΜΚΟ να δημιουργήσουν και να 
διατηρήσουν συμπεριφορές υποκίνησης κατά 
τη διαδικασία του επαγγελματισμού; Είναι ο 
εθελοντισμός και ο επαγγελματισμός αντίθετα 
στοιχεία ή μπορούν να είναι χαρακτηριστικά 
της ίδιας λογικής εργασίας? 

 
Με τη βοήθεια μιας αφηγηματικής 

μεθόδου, το παρόν άρθρο εξετάζει τους 
τρόπους με τους οποίους οι εθελοντές 
διεξάγουν και δημιουργούν θέσεις κοι-
νωνικής ταυτότητας, με άλλα λόγια, 
τους τρόπους με τους οποίους δια-
πραγματεύονται προσδοκίες σχετικά με 
το ρόλο τους, καθώς και τον τρόπο 
επίδοσης τους.  
 
Η Αφηγηματική Μέθοδος 

 
 Παραδοσιακά, η αφηγηματική πλο-

κή θεωρούνταν ως αποτελούμενη από 
επεισόδια ή γεγονότα στο πλαίσιο μιας 
ιστορίας. Αλλά στην έρευνα έχει 
ευρύτερη σημασία. Η πλοκή αποτελεί το 
πλαίσιο αναφοράς – ή σύμφωνα με τον 
Erving Goffman – ένα κοινωνικό 
πλαίσιο (Jacobsen and Kristiansen 2002). 
Κοινωνικό πλαίσιο είναι το πλαίσιο 
συγκεκριμένων ιστοριών που ακούμε σε 
κοινωνικές συναντήσεις. Σε αυτή την 
εργασία, οι κοινωνικές συναντήσεις 
οργανώνονται ως ομάδες συζήτησης 
εθελοντών εργατών. Σε αυτό το πλαίσιο, 
ορίζω την πλοκή ως ένα πολιτιστικό 
σενάριο προσδοκιών – προσδοκιών που 
αφορούν ρόλους, ρουτίνες και επι-
δόσεις. Κατά αυτό τον τρόπο, η πλοκή 
αποτελείται από μια λίστα χαρακτήρων 
(ρόλων), ένα κίνητρο (σκοπό, αιτία, 
κ.λπ.) και αιτία-συνέπειες (κάποιος 
κάνει κάτι σε κάποιον) που εξάγονται 
από ένα λογοτεχνικό είδος (επικό, 
τραγωδία, κ.λπ.). 

Οι οργανισμοί τείνουν να είναι 
συντηρητικοί, αλλά η παραδοσιακή 
πλοκή δεν είναι στατική οντότητα. 
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Μπορεί να αλλάζει με το πέρασμα του 
χρόνου, αλλά συνήθως με πολύ αργό 
ρυθμό. Στο μικροκοινωνιολογικό επί-
πεδο, η πλοκή παίρνει συνεχώς νέες 
μορφές. Σε μια ομάδα συζήτησης, οι 
συμμετέχοντες μπορεί να αρχίσουν με 
μια τραγική πλοκή, αλλά μπορούν να 
επιλέξουν να αποδώσουν στην ιστορία 
τους ένα κωμικό γύρισμα. Σύμφωνα με 
το Downing, αυτό είναι ακριβώς ό,τι ο 
Erving Goffman αποκάλεσε keying 
(Downing 1997).  

Η ανάλυση της πλοκής μπορεί να 
λάβει χώρα σε τέσσερα επίπεδα του 
οργανισμού. Αυτά τα τέσσερα επίπεδα 
αντιπροσωπεύουν τέσσερις τύπους – και 
συμπληρωματικές – εκτιμήσεις των δια-
δικασιών υποκίνησης: 

Μάνατζμεντ – τι προσδοκίες και ποια 
ιδανικά έχουν οι  αρχηγοί,  όταν –  κατά 
τη   διάρκεια  των  συνεντεύξεων –   ερω-  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

τούνται  σχετικά   με   τον  ενθουσιασμό 
– και την έλλειψη του – μεταξύ των 
εθελοντών του οργανισμού; 

Προσωπική ταυτότητα – τι είδους 
αυτοβιογραφικές ιστορίες μας 
παρουσιάζουν οι ίδιοι οι εθελοντές; Τι 
ευκαιρίες έχουν για να διαπραγμα-
τευτούν την προσωπική τους ταυτότητα 
και τις προσδοκίες επίδοσης τους; Ποιες 
είναι οι προ-εμπειρίες τους; 1 

Οργανωσιακή παράδοση – ποιες πολι-
τιστικές προσδοκίες κρύβονται στις 
ιστορίες των εθελοντών σχετικά με τον 
ενθουσιασμό, τις οποίες αφηγούνται στο 
πλαίσιο των ομάδων συζήτησης; 

Keying – τι συμβαίνει κατά τη 
διάρκεια των κοινωνικών συναντήσεων 
– όπως στις ομάδες συζήτησης; Πώς 
αλλάζουν οι ιστορίες, τι είδος keying 
μπορούμε να παρατηρήσουμε – πώς 
διαπραγματεύονται οι ρόλοι; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1Στην εργασία μου, οι αυτοβιογραφίες είναι σε 
γραπτή μορφή και έχουν συλλεχθεί μέσω ενός 
εργαλείου που θα μπορούσε να περιγραφεί ως 
ανάμιξη weblog και διαδικτυακού ερωτη-
ματολογίου. 

Manageme
nt 

Οργανωσιακή 
παράδοση Αυτοβιογραφίες Keying Συναισθήματα Κύριος 

χαρακτήρας 

Επικό Επικό Προοδευτική Προοδευτικό 
γύρισμα 

Περιφάνεια, 
θαυμασμός,  
αφοσίωση,  
πίστη 

Ήρωας 

Ηρωϊκή 
αφήγηση 

Ηρωϊκή 
αφήγηση Στατική 

Στατικό  
ηρωϊκό  
γύρισμα 

Περηφάνεια, 
λιτότητα 

Μοιρολά-
τρης 

Κωμωδία Κωμωδία Στατική 
Στατικό  
κωμικό  
γύρισμα 

Συμπόνια,  
θαυμασμός,  
συμπάθεια 

Επιζών 
Επιβιώνων 

Τραγωδία Τραγωδία Παλινδρομική Παλινδρομικό 
γύρισμα 

Λύπη, πόνος,  
φόβος, ενοχή,  
ντροπή, θυμός 

Θύμα 

Πίνακας 1 Τέσσερα Επίπεδα Υποκίνησης 
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Σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα, οι 
ιστορίες μπορούν να διαμορφωθούν στη 
βάση τεσσάρων λογοτεχνικών ειδών – 
του επικού, της κωμωδίας, της ηρωϊκής 
αφήγησης και της τραγωδίας. Επιπλέον, 
υπάρχουν υποταξινομήσεις ειδών, όπως 
η ρομαντική αφήγηση ή το μελόδραμα 
(βλ. (Gabriel 2000) για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτά τα είδη). 
Είναι, επίσης, σύνηθες να κάνουμε λόγο 
για τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις στο 
keying και την αυτοβιογραφία: 
προοδευτική, στατική και παλινδρομική 
(Downing 1997 και Gergen 2000). Αλλά 
στην πραγματικότητα χειριζόμαστε την 
ίδια συναισθηματική κλίμακα – από τα 
βαριά αισθήματα λύπης και απώλειας 
στα ελαφριά αισθήματα επιτυχίας και 
αφοσίωσης. Ο Downing συγκρίνει αυτή 
την κλίμακα με το πλήκτρα του πιάνου 
– από τα μαύρα πλήκτρα στα άσπρα 
πλήκτρα. Οι κύριες έννοιες της αφηγη-
ματικής μου μεθόδου παρουσιάζονται 
στο ακόλουθο πλάνο:  
 
Περίπτωση 1 – Η Ένωση 

 
Η πρώτη μελέτη περίπτωσης έλαβε 

χώρα σε μια περιφερειακή Ένωση ενός 
Δανέζικου αθλητικού ΜΚΟ. Η Ένωση 
δίνει την εντύπωση ενός σχετικά ανοι-
χτού και ευρύ οργανισμού. Στην 
καθημερινή μας επικοινωνία μαθαί-
νουμε για την ύπαρξη δύο ομάδων – 
τους υπαλλήλους και τους εθελοντές. 
Εκείνο που γίνεται αντιληπτό είναι ότι 
οι υπάλληλοι είναι εκείνοι που κάνουν 
την επαγγελματική εργασία. Εκ πρώτης 
όψεως, είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί 
κανείς ότι οι καθημερινές ρουτίνες της 
περιφερειακής ένωσης δεν θα λει-
τουργούσαν χωρίς τους 7 υπαλλήλους 
της, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 
περίπου 150 εθελοντές που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητές της. 

Αλλά η έρευνα δείχνει ότι αυτές οι 
δύο ομάδες βρίσκονται ίσως σε δια-
δικασία διάλυσης. Σήμερα ένα άτομο 
μπορεί εύκολα να είναι ταυτόχρονα και 

υπάλληλος (δηλ. να πληρώνεται ως 
προπονητής ή γυμναστής) και εθελοντής 
(δηλ. να κάνει γραμματειακή εργασία ή 
να είναι μέλος μιας τοπικής επιτροπής). 
Αλλά δεν υποστηρίζουν όλοι αυτή την 
εξέλιξη, ενώ μερικοί δεν έχουν ακόμα 
ξεκάθαρη άποψη για αυτή την εξέλιξη. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της περι-
φερειακής ένωσης:  

 
“Αλλά επίσης, δεν είναι οι επαγ-

γελματίες [οι υπάλληλοι] που κινούν την 
επιχείρηση, διότι τότε πρόκειται για αθλητικό 
εργοστάσιο. Είναι οι δημόσια εκλεγμένοι [οι 
εθελοντές] που κινούν την επιχείρηση, αλλά 
υπάρχει ανάγκη για επαγγελματική βοήθεια 
προκειμένου να γίνουν οι εργασίες με επαγ-
γελματικό τρόπο και με υψηλή αποδοτικό-
τητα, αλλά και να διατηρηθούν σε αυτό το 
επίπεδο. Διότι, πρέπει να το παραδεχτώ, το 
εθελοντικό δυναμικό είναι ασταθές […] 
Επομένως, κατά τη γνώμη μου, οι υπάλληλοι 
θα πρέπει να κάνουν τη βαρετή δουλειά, έτσι 
ώστε οι εθελοντές να κάνουν την ενδιαφέ-
ρουσα, διασκεδαστική εργασία. Αυτό είναι 
λίγο ‘τραχιά’ ειπωμένο, αλλά είναι κάπως 
έτσι.”  

 
Αλλά αυτή η άποψη αντικρούεται 

σε κάποιο βαθμό με την όλη εξέλιξη. 
Όπως συμπεραίνει και η διοικητική 
ομάδα της εθνικής ένωσης:  
 

“Δεν μπορούμε να βασίσουμε την 
εργασία μας στην άποψη ότι οι εθελοντές 
αναπτύσσουν τις πολιτικές, ενώ οι υπάλληλοι 
κάνουν τη σκληρή δουλειά. Πρέπει να 
αναπτύξουμε τη συνεργασία μεταξύ υπαλ-
λήλων και εθελοντών προς την κατεύθυνση 
κοινών προγραμμάτων, στα οποία οι υπάλ-
ληλοι θα πρέπει να στηρίζουν τις πλέον 
αναγκαίες λειτουργίες στη δεδομένη πε-
ρίσταση.”1  

Γίνεται ήδη αντιληπτό ότι κάτι 
τέτοιο έχει επιπτώσεις στην πράξη. Αντί 
για τη διαίρεση του πεδίου σε υπαλ-
λήλους και εθελοντές, παρατηρούμε 
                                                 
1Γραπτή εισαγωγή από την εθνική διοικητική 
ομάδα της ένωσης προς τη γενική συνέλευση, 
σσ. 24-25. Σεπτέμβριος 2004. 
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τρεις άλλους ρόλους μεταξύ των εθε-
λοντών (και υπαλλήλων) – ο καθένας με 
το δικό του σενάριο συμπεριφοράς: 
 
Η Σταθερή Ομάδα 
 

Τα μέλη της σταθερής ομάδας 
βασίζουν τόσο την αυτοβιογραφία τους, 
όσο και την οργανωσιακή αφήγηση 
ιστοριών, στο είδος της ηρωϊκής αφή-
γησης. Για αυτούς, υπάρχει μια σύνδεση 
μεταξύ πίστης και επένδυσης σε χρόνο. 
Όσο περισσότερο παραμένεις στην 
ένωση, τόσο πιο πιστός γίνεσαι. 
Αντιλαμβάνονται την ένωση ως τόπο 
κοινωνικών συναντήσεων. Αναλαμβά-
νουν κάποιες ευθύνες, αλλά το κάνουν 
με μετριοπάθεια. Προτιμούν μικρές και 
καλά προσδιορισμένες προκλήσεις. Βλέ-
πουν τους εαυτούς τους ως βοηθούς και 
δεν αναλαμβάνουν κανένα είδος αρχη-
γικού ρόλου. Αποτελούν την πλειο-
ψηφία και εάν δεν τους αρέσουν οι 
κυρίαρχες στάσεις της προοδευτικής ο-
μάδας, μπορεί να αποχωρήσουν. Αυτο 
δίνει στη σταθερή ομάδα μια σημαντική 
δύναμη επιρροής που βασίζεται σε ένα 
είδος διαλεκτικής ελέγχου (Giddens 
1984, p. 16). 

 
Η Προοδευτική Ομάδα  
 

Τα μέλη της προοδευτικής ομάδας 
βασίζουν την αυτοβιογραφία τους και 
την οργανωσιακή αφήγηση ιστοριών 
στο επικό είδος. Βλέπουν τους εαυτούς 
τους ως ήρωες της ένωσης, αλλά στην 
πραγματικότητα εξαρτώνται πολύ από 
τη μεγάλη ομάδα των σταθερών μελών. 
Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην 
αντίληψη του εαυτού ως προοδευτικού 
μέλους και της ύπαρξης ενός επίσημου 
τίτλου, όπως ‘πρόεδρος επιτροπής’. 
Αλλά η προοδευτική ομάδα δεν ανα-
φέρεται συχνά σε τίτλους. Σε ρητορικό 
επίπεδο, χρειάζεται να προωθεί ένα 
βαθμό ισότητας. Με αυτό τον τρόπο, η 
απουσία αναφορών σε επίσημους 
τίτλους γίνεται σήμα της υψηλής τους 

θέσης. Η προοδευτική ομάδα αναλαμ-
βάνει ευθύνες επισήμως. Η επίσημη 
αρχηγία αποτελεί ένδειξη της αφο-
σίωσης της.  
 
Η Ευέλικτη Ομάδα 
 

Τα μέλη της ευέλικτης ομάδας 
βασίζουν επίσης την αυτοβιογραφία 
τους και την οργανωσιακή αφήγηση 
ιστοριών στο επικό είδος – απλά δεν το 
λένε στους άλλους. Το λένε στον εαυτό 
τους. Απορρίπτουν την αναγνώριση 
τους από τα άλλα μέλη της ένωσης και 
στοχεύουν να ικανοποιήσουν την 
ανάγκη τους για αναγνώριση έξω από 
την ένωση. Φαίνεται ότι υπάρχουν λίγοι 
από αυτούς – ή ίσως να είναι απλά 
δύσκολο να τους εντοπίσει κανείς – 
διότι είναι εύκολο να αναλάβουν ρόλο 
ήρωα ή βοηθού για μικρό χρονικό 
διάστημα. Αλλά δεν θέλουν να 
αναγνωρίζονται, ούτε ως ήρωες, ούτε ως 
βοηθοί. Πρώτα από όλα, θέλουν να 
είναι ο εαυτός τους και κανένας άλλος. 
Δεν θέλουν να είναι αντικείμενο 
διανομής ρόλων και δεν τους αρέσουν 
οι κοινωνικές προσδοκίες ως προς τη 
συμπεριφορά τους. Από αυτή την 
άποψη, μπορούμε να τους αντιλη-
φθούμε ως διασπαστές ρουτίνας (routine-
breakers). Χωρίς κοινωνικές προσδοκίες 
και βασικά χωρίς νομιμότητα, η 
ευέλικτη ομάδα ζει μια επικίνδυνη 
οργανωσιακή ζωή – τα άλλα μέλη πολύ 
πιθανό να τους αντιμετωπίσουν χωρίς 
σεβασμό.  

Ένας από αυτούς είναι ο νεαρός 
φοιτητής SO. Ο SO έγινε μέλος της 
ένωσης στην πόλη όπου μεγάλωσε ως 
παιδί. Η εμπλοκή του στις αθλητικές 
δραστηριότητες έγινε άμεσα αποδεκτή 
από την οικογένεια του, ως κάτι το 
φυσικό. Μερικά χρόνια πριν, ο SO 
προσχώρησε σε μια νέα (ειδική) 
επιτροπή της ένωσης, μια επιτροπή με 
δραστηριότητες που ταίριαζαν πολύ στα 
επαγγελματικά ενδιαφέροντα του SO. Ο 
ίδιος λέει ότι δίνει μια πρακτική 
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διάσταση στις πιο θεωρητικές πανε-
πιστημιακές του σπουδές. Ο SO πιστεύει 
ότι αξίζει να κάνει εθελοντική εργασία 
προς όφελος των άλλων, αλλά θα πρέπει 
να υπάρχει κάτι και για τον ίδιο σε αυτή 
την εργασία. Η εθελοντική εργασία, 
σύμφωνα με τον ίδιο, είναι μια σχέση 
προσφοράς και είσπραξης. Ο SO έγινε 
γρήγορα πρόεδρος της ειδικής 
επιτροπής, αλλά ο τίτλος αποδίδει μια 
πιο επίσημη ιδιότητα, όπως τονίζει ο 
ίδιος. Δεν πιστεύει ότι είναι τόσο 
διασκεδαστικό να είναι κανείς πρό-
εδρος. Πιστεύει ότι μερικές από τις 
εργασίες που του υπαγορεύει η ένωση 
είναι ανόητες. Εκείνο που του αρέσει 
περισσότερο είναι οι προπονήσεις. Έχει 
μεγάλη σημασία για τον ίδιο όταν του 
λένε ότι είναι καλός προπονητής. Ο 
πρόεδρος της επιτροπής αναμένεται να 
είναι παρών στις συνεδριάσεις της 
ένωσης, αλλά στην πραγματικότητα, 
ούτε ο SO, ούτε οποιοδήποτε άλλο μέλος 
της επιτροπής του δεν έχει συμμετάσχει 
σε καμιά από τις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου τα τελευταία 
τρία χρόνια! Αλλά ο SO είναι ακόμα σε 
θέση να ενημερώνει το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριό-
τητες της επιτροπής και έτσι, η 
χρηματοδότηση του συμβουλίου συνε-
χίζει, παρόλο που ο SO και η επιτροπή 
του παραβιάζουν μερικές από τις πιο 
στοιχειώδεις συμβάσεις και κανόνες της 
ένωσης. Αλλά κανένας δεν αμφισβητεί 
τη νομιμότητα της επιτροπής. Εκείνο 
που στην πραγματικότητα εισπράτουν ο 
SO και η επιτροπή του είναι ο 
θαυμασμός για την ικανότητα τους να 
αποφεύγουν τις απαιτήσεις του διοι-
κητικού συμβουλίου. Πρόσφατα, η 
επιτροπή μονιμοποιήθηκε και τώρα ο 
SO είναι μόνο πρόεδρος κατ’ όνομα, 
καθώς δεν υπάρχει, προς το παρόν, 
καταστατικό της επιτροπής. Ένα πρό-
σφατο ταξίδι στη Νότια Αμερική με την 
κοπέλα του έκανε μεγάλη εντύπωση 
στον SO. Αυτή τη στιγμή σκέφτεται να 
μειώσει την εθελοντική του εργασία. 

Αντίθετα, θέλει να τελειώσει την εκπαί-
δευση του και να βρει δουλειά. Η εργα-
σία για την ένωση δεν είναι πλεόν τόσο 
διασκεδαστική όσο παλαιότερα. 

Μερικές φορές τα μέλη της ευέλικτης 
ομάδας αντιμετωπίζουν έλλειψη ανα-
γνώρισης. Αλλά η ιστορία του SO 
δείχνει ότι η ευέλικτη ομάδα έχει 
συνήθως τρόπους να χειρίζεται τους 
άλλους, ασκώντας κάποιο είδος κοι-
νωνικού ελέγχου, που μπορεί να πάρει 
μορφή εμπάθειας ή σεβασμού. 

Επομένως, ποιοι είναι οι επαγ-
γελματίες σε αυτή την κατηγοριο-
ποίηση; Λοιπόν, η προοδευτική και η 
ευέλικτη ομάδα συμφωνούν ότι σίγουρα 
δεν είναι η σταθερή ομάδα. Η σταθερή 
ομάδα, από την άλλη μεριά, δεν 
διαμαρτύρεται για αυτή την αντίληψη, 
παρόλο που η εργασία ρουτίνας που 
εκτελούν τα μέλη της μπορεί να είναι 
πολύ υψηλής ποιότητας. Αλλά δεν 
θέλουν να έχουν σχέση με τις υψηλές 
απαιτήσεις επίδοσης των επαγ-
γελματιών. Τα μέλη της ευέλικτης 
ομάδας βλέπουν τους εαυτούς του, σε 
μεγάλο βαθμό, ως επαγγελματίες και 
όταν πρόκειται για τις νέες απαιτήσεις 
της ευέλικτης εργασίας (όπως η 
ικανότητα για εργασία σε έναν 
οργανισμό-project ή σε έναν οργανισμό 
με χαλαρή δομή) η προοδευτική ομάδα 
τείνει να συμφωνεί. Κάνοντας το 
αδύνατο δυνατό (μια αντίληψη του 
ρόλου ως ρόλου πολιτικού) τα μέλη της 
προοδευτικής ομάδας βλέπουν ακόμα 
τους εαυτούς τους ως ήρωες, ενώ οι 
μάνατζερς και η σταθερή ομάδα τείνουν 
να επιβεβαιώνουν ότι η προοδευτική 
ομάδα έχει αυτό το ρόλο.   
 
Περίπτωση 2 – Η Ομοσπονδία 
 

Η δεύτερη μελέτη περίπτωσης 
διεξήχθει έχοντας ως εστία το διοικητικό 
συμβούλιο ενός άλλου Δανέζικου 
αθλητικού ΜΚΟ, που μπορούμε να 
αποκαλούμε ομοσπονδία. Αποτελού-
νταν από περιφερειακές ενώσεις, η 
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κάθεμιά από τις οποίες ήταν μέλος της 
ομοσπονδίας. 

Δώδεκα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου – όλοι εθελοντές – ανταπο-
κρίθηκαν στη μελέτη. Ο εκλεγμένος πρό-
εδρος της ομοσπονδίας και ο πρόσφατα 
προσληφθείς γενικός διευθυντής (που 
τώρα έχει τον τίτλο του ανώτατου 
εκτελεστικού διευθυντή) μίλησαν αρ-
κετά για την επαγγελματοποίηση της 
ομοσπονδίας. Για αυτούς, η επαγ-
γελματική ομοσπονδία αποτελούσε ξε-
κάθαρο και επιθυμητό στόχο που έπρεπε 
να επιτευχθεί σε μερικά χρόνια. Εκείνο 
που στη πραγματικότητα εννοούσαν με 
τον όρο ‘επαγγελματική ομοσπονδία’ 
ήταν πολύ πιο ασαφές. Θα μπορούσε να 
είναι κάτι σχετιζόμενο με τη ροή 
χρημάτων, τη βελτίωση της επίδοσης ή 
με νέες μορφές καταμερισμού εργασίας 
μεταξύ υπαλλήλων και εθελοντών. Όλα 
τα παραπάνω θα μπορούσαν να ερμη-
νευθούν στη βάση του επαγγελμα-
τισμού.  

Η δική μου εντύπωση ήταν ότι η 
επαγγελματική ομοσπονδία δεν αποτε-
λούσε στην πραγματικότητα μια, προς 
επίτευξη, οργανωτική ταυτότητα. Αντι-
θέτως, ήταν κάτι που έπρεπε να 
παραμείνει σε φάση ανάπτυξης, επ’ 
αόριστον, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ορμή των τρέχουσων διαδικασιών. Ο 
ορίζοντας θα μετακινούνταν συνεχώς, 
έτσι ώστε νέες διατάξεις και νέες 
αποφάσεις να μπορούν να νομιμο-
ποιηθούν. Αυτή την πλοκή επικού την 
αποκαλώ ιστορία επιτυχίας.  

Αλλά, στην πραγματικότητα, η 
ιστορία επιτυχίας δεν είχε τόσο 
σημαντικό ρόλο για τα υπόλοιπα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου. Γνώριζαν 
φυσικά τα σχέδια για την προώθηση του 
επαγγελματισμού και ήταν σύμφωνοι με 
αυτά. Αλλά υπήρχε μια άλλη πλοκή, την 
οποία αποκάλεσα Αυτοί και εμείς που 
ήταν πολύ πιο σημαντική στα υπόλοιπα 
μέλη του συμβουλίου. Η πλοκή αυτοί και 
εμείς αφορούσε τους αγώνες – πολλοί 
από τους οποίους είχαν βαθιές ιστορικές 

ρίζες – μεταξύ της κυρίαρχης περι-
φερειακής ένωσης στην ομοσπονδία και 
των άλλων μικρότερων ενώσεων. Αυτή 
δεν ήταν μια επική πλοκή. Ήταν πλοκή 
ηρωϊκής αφήγησης - ή μάλλον μελο-
δράματος– ομάδων εμπλεκόμενων σε 
μια αιώνια διαμάχη μεταξύ καλού και 
κακού. Αυτή η πλοκή δημιούργησε 
αισθήματα, όπως θυμός και απογοή-
τευση – αλλά επίσης δημιούργησε και 
πάθος.  Όπως εξηγεί ένα από τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου:  

 
“Είναι επίσης [σημαντικό] να κατα-

λάβουμε γιατί απογοητεύεται κανείς. Διότι, 
τη στιγμή που δεν απογοητεύεται, τότε απλά 
δεν τον ενδιαφέρει […] Είναι ακριβώς όπως 
στο σπίτι μου, με τη γυναίκα μου, εάν δεν 
κάνει όπως της υπαγορεψω εγώ […], τότε 
νευριάζω πολύ. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ 
[στην ομοσπονδία], έτσι δεν ειναι; [Είναι] 
όταν δεν νευριάζω με τη γυναίκα μου, η 
στιγμή που υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, 
έτσι δεν είναι;”  

 
Η πλοκή αυτοί και εμείς δημιούργησε 

το ρόλο–κλειδί του επιζώντος, ένα ρόλο 
με τον οποίο τα μέλη του συμβουλίου θα 
μπορούσαν να ταυτιστούν. Οι αυτο-
βιογραφίες των ανταποκρινόμενων 
είχαν ένα ξεκάθαρο σημάδι  ότι 
βρίσκονταν υπό την επίδραση των 
παραδοσιακών κανόνων ηθικής της 
εργασίας – όπως π.χ. το να είναι κανείς 
εργατικός, πιστός και αφοσιωμένος στη 
δουλειά του και στους σκοπούς της 
ομοσπονδίας, χρόνο με το χρόνο. Εάν 
πιστέψουμε τη μυθολογία της ομοσπον-
δίας, τότε θα μπορούσε κανείς να 
πεθάνει μαχόμενος για τους σκοπούς 
της. Εκείνο που λίγο-πολύ μας λένε 
εμμέσως τα μέλη της ομοσπονδίας 
σχετίζεται με τον πόνο και τις 
ταλαιπωρίες που έχουν βιώσει στη 
διάρκεια του χρόνου, ως αποτέλεσμα 
σκληρών πολιτικών μαχών με άλλες 
περιφερειακές ενώσεις. Αλλά δίνουν 
έμφαση στο ότι πρόκειται για ταλαι-
πωρία που μπορούν να ξεπεράσουν. Οι 
ιστορίες επιβίωσης αποκτούν μια κω-
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μική στροφή στο τέλος. Πρόκειται για 
εκείνο που ο Gabriel αποκαλεί “ελιγμό 
χαμόγελου” (Gabriel 2000). 

Ο επαγγελματισμός και το αντίθετο 
του – ο ερασιτεχνισμός - αποτελούν 
βαριές ταξινομήσεις στον κόσμο του 
αθλητισμού. Εάν ο όρος ‘επαγγελματίας’ 
δηλώνει κάτι που γίνεσαι στο μέλλον 
και ο όρος ‘ερασιτέχνης’ δηλώνει μια 
ταυτότητα που πηγάζει από το 
παρελθόν και απο την οποία προσπαθεί 
κανείς να απομακρυνθεί, είναι εύκολο 
να καταλάβουμε που τοποθετούν τον 
εαυτό τους οι ανταποκρινόμενοι στην 
έρευνα. Ακριβώς στη μέση – ως εργατικά 
(σε καθημερινή βάση) άτομα που 
προσπαθούν να επιβιώσουν σε έναν 
κόσμο που θα μπορούσε να είναι πολύ 
αβέβαιος, εάν οι ιστορικά ριζομένες 
πολιτιστικές δομές – σε  αυτή την 
περίπτωση η πλοκή Αυτοί και εμείς – δεν 
προσέφεραν έναν αναγνωρίσιμο ρόλο: 
εκείνον του επιζώντος-επιβιώσαντα.  

Υπάρχουν βασικά δύο τρόποι για 
να παίξει κανείς αυτό το ρόλο. Μπορεί 
να εκφράζει τον πόνο με τρόπο ανοιχτό 
(αλλά ωστόσο μετριασμένο) ή μπορεί να 
καταστείλει τον πόνο. Εάν καταστείλει 
τον πόνο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 
εξουσία ή εστίαση σε αυστηρά εξειδι-
κευμένες δεξιότητες. Εδώ, τρεις συμ-
μετέχοντες σε μια από τις ομάδες 
συζήτησης έκαναν λόγο για άσχημες 
εμπειρίες: 
 
JE:  Πρέπει να πω ότι φυσικά καθένας από 
μας έχει κάποιες απογοητεύσεις. Αλλά οι 
δυσκολίες σε κάνουν επίσης πιο δυνατό. 
AN:  Σε κάνουν πιο ώριμο. 
JE: Όχι με το να σε σπρώχνουν πέρα από το 
όρια σου. Αλλά τότε αποκτάς δυνάμεις, 
σωστά; 
MO: Όχι, δεν νομίζω ότι είχα [άσχημες 
εμπειρίες]. Έχω κατηγορηθεί από τις εφη-
μερίδες δύο φορές και αυτό δεν με ενοχλεί. 
Όταν η βάση στήριξης είναι εντάξει, τότε 
είμαι…. τότε ειμαι ήσυχος, σωστά;  
 

Ο MO απέκτησε την ικανότητα να 
καταστέλει τον πόνο. Η προσωπική του 

συμπεριφορά αποτελεί ανάμιξη εξου-
σίας (την οποία του αποδίδουν οι άλλοι 
δύο συμμετέχοντετς στην έρευνα) και 
χιούμορ (κωμικός ελιγμός). Έχει μακρά 
επιτυχή σταδιοδρομία ως εθελοντής 
στην ομοσπονδία και έχει κάποιες 
εξειδικευμένες διεξιότητες (οικονομία 
και σχεδιασμός προϋπολογισμού). Ο πιο 
κοντινός του σύμμαχος, ο πρόεδρος της 
ομοσπονδίας, μιλάει για αυτόν με πολύ 
καλά λόγια– αλλά όχι σαν άτομο που 
έγινε σοφότερο ή αναπτύχθηκε ως 
προσωπικότητα. Ο σύμμαχος του τον 
βλέπει σαν άτομο που πάντα ήταν το 
ίδιο. Αυτό τον καθιστά αξιόπιστο και 
έμπιστο.  

Η ομοσπονδία έχει ένα πρόβλημα 
όταν δίνεται έμφαση στην πλοκή αυτοί 
και εμείς. Η αναζήτηση επαγγελματισμού 
σημαίνει επίσης ότι η ομοσπονδία 
χρειάζεται να συνδιαλαγεί με νέες 
ομάδες σε μια εμπορευματοποιημένη 
πραγματικότητα – ομάδες όπως οι 
χορηγοί, τα τηλεοπτικά δίκτυα και ο 
αθλητικός τύπος. Φυσικά, τα μέλη του 
συμβολίου το γνωρίζουν αυτό, αλλά δεν 
ξέρουν καμιά ουσιαστική ιστορία 
σχετικά με αυτό. Δεν έχουν εμπειρία της 
νέας κατάστασης από πρώτο χέρι. 
Έγιναν μέλη της ομοσπονδίας πολλά 
χρόνια πριν, όταν ο επαγγελματισμός 
είχε περισσότερη σχέση με την 
υπογραφή συμβολαίων μεταξύ παικτών 
και τοπικών ομάδων – και όχι με την 
υπογραφή συμβολαίων πολλών 
εκατομμυρίων με τηλεοπτικά δίκτυα.  
 
Συζήτηση 

 
Μπορούμε να δούμε το κυρίαρχο 

είδος της ηρωϊκής αφήγησης στην ένωση 
(την πλοκή της σταθερής ομάδας) ως 
σημάδι ότι οι εθελοντές είναι σχεδόν 
ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, 
παρόλο που η ένωση βρίσκεται υπό 
πίεση να χρησιμοποιήσει περισσότερη 
επαγγελματική εργασία. Η σταθερή 
ομάδα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες 
απαιτήσεις επίδοσης και σε περίπτωση 
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που υπάρχουν, τις αγνοούν, υποστη-
ρίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει χώρος 
για όλους στην ένωση. Από την άλλη 
μεριά, φαίνεται ότι δεν κινδυνεύουν 
ιδιαίτερα από την εσωτερική διαμάχη 
για φήμη και ιπποτισμό (αναγνώριση). 
Μπορούν να αποκτήσουν κάποια φήμη 
στην ένωση, αλλά σε χαμηλότερο 
επίπεδο από ό,τι στην ομοσπονδία. Στην 
ομοσπονδία, η κωμωδία είναι το 
κυρίαρχο είδος – ένα είδο που δίνει 
έμφαση στο ρόλο του μοναδικού 
επιζώντος ενάντια στο σύστημα. Εδώ, η 
μοίρα έχει να κάνει με ζωή και θάνατο. 
Εάν κατά κάποιο τρόπο καταφέρει 
κανείς να επιτύχει, γίνεται διάσημος 
ανάλογα με το μέγεθος του πόνου και 
των δεινών που υπέφερε, ενώ διηγού-
νται ιστορίες για αυτόν στο μέλλον. 

Θα μπορούσαμε να δούμε τις άλλες 
δύο μελέτες περίπτωσης ως διεξαχθείσες 
σε δύο διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης 
της εθελοντικής εργασίας. Στην ένωση, 
βρισκόμαστε στον πυθμένα, ενώ στην 
ομοσπονδία βρισκόμαστε στην κορυφή. 
Ως αποτέλεσμα, η υπόθεση θα μπορούσε 
να είναι ότι η ηρωϊκή αφήγηση 
συναντάται στον πυθμένα της 
ομοσπονδίας και η κωμωδία στην 
κορυφή της ένωσης. 

Αποτελεί έκπληξη το πόσο πολύ οι 
προσδοκίες για την επίδοση των 
εθελοντών εξαρτώνται από την επίσημη 
δομή του οργανισμού. Έχει π.χ. σημασία 
το εάν είναι κανείς πρόεδρος, γραμ-
ματέας, κ.λπ. – ή σε ποια περιφερειακή 
ένωση  είναι  μέλος.  Με  άλλα  λόγια,  οι  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εθελοντές εξαρτώνται από τις λεπτο-
μερώς προσδιορισμένες ρουτίνες των 
επίσημων δομών. Από την άλλη  μεριά, 
μερικοί από τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα – η ευέλικτη ομάδα – έχουν την 
ικανότητα να αυτοσχεδιάζουν πλοκές – 
και την ίδια στιγμή να κερδίζουν – ίσως 
όχι την εκτίμηση – αλλά την αποδοχή 
των άλλων ομάδων. Επομένως, τα όρια 
της αποδεκτής και μη αποδεκτής 
συμπεριφοράς δεν ορίζονται με σαφή-
νεια.  

Αλλά πίστευα ότι θα υπήρχε 
περισσότερος αυτοσχεδιασμός, ‘σπά-
σιμο’ ρουτίνας και επιχειρηματική συ--
μπεριφορά – διότι οι συμμετέχοντες είναι 
εθελοντές. Η δική μου εξήγηση είναι ότι 
τα πράγματα δεν είναι έτσι, ακριβώς 
επειδή είναι εθελοντες! Η ελευθερία που 
έχουν, εφόσον δεν απασχολούνται ως 
υπάλληλοι από τον οργανισμό, όπου 
είναι μέλη με δική τους βούληση, μπορεί 
επίσης να αποτελεί πηγή ανασφάλειας: 
τι προσδοκάται από εμένα; Πώς μπορώ 
να κερδίσω αποδοχή, εκτίμηση και 
αναγνώριση; Αυτές θα μπορούσαν να 
είναι οι ερωτήσεις-κλειδιά των εθε-
λοντών εάν δεν υπήρχε επίσημή δομή – 
και σύμφωνα με αυτή, οι αφηγηματικές 
πλοκές του οργανισμού που δίνουν 
νόημα και δηλώνουν αυτό ακριβώς. Με 
άλλα λόγια – οι επίσημες πολιτιστικές 
δομές του οργανισμού είναι απαραί-
τητες για να διατηρήσουν ανέπαφο 
εκείνο που ο Giddens θα αποκαλούσε 
οντολογική ασφάλεια (Giddens 2002).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Κανονική συμπεριφορά 
Αποκλίνουσα 
συμπεριφορά 

Ρευστή υποκίνηση Προσοχή-προφύλαξη Αυτοσχεδιασμός 

Στέρεα υποκίνηση Παραδοσιακότητα Ατομικότητα 

 
Πίνακας 2. Τέσσερα Είδη Λογικής της Εργασίας 
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Αλλά οι άνθρωποι είναι διαφο-
ρετικοί. Μερικοί ειναι πιο ενθουσιώδεις 
ως προς τη χρήση της ελευθερίας 
δυνατοτήτων από ό,τι άλλοι, μερικοί 
έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να 
χρησιμοποιήσουν αυτή την ελευθερία - 
και μερικοί έχουν μεγαλύτερη ικα-
νότητα να διατηρήσουν τη συνέχεια από 
ό,τι άλλοι. Ένα απλό μοντέλο μπορεί να 
επεξηγήσει καλυτερα τα παραπάνω: 

Η κανονική συμπεριφορά έχει 
νόημα. Γνωρίζουμε γιατί ο A κάνει το B, 
λόγω του Γ. Επομένως το B έχει νόημα. 
Η κανονική συμπεριφορά είναι πάντα 
αναμενόμενη. Η αποκλίνουσα συμπε-
ριφορά από την αρχή δεν έχει νόημα. 
Όταν δεν γνωρίζουμε γιατί ο A κάνει το 
B, το B δεν έχει νόημα. Η αποκλίνουσα 
συμπεριφορά ειναι μη αναμενόμενη. 

Έχουμε ρευστή υποκίνηση όταν οι 
στόχοι, τα μέσα και οι επιπτώσεις-
συνέπειες είναι άγνωστα ή θολά. Έχουμε 
στέρεα υποκίνηση ότι οι στόχοι και τα 
μέσα είναι ξεκάθαρα και οι επιπτώσεις-
συνέπειες είναι γνωστές. Θα μπορούσε 
να πει κανείς ότι η στέρεα υποκίνηση 
συνιστά πειθαρχημένη συμπεριφορά, 
ενώ η ρευστή συμπεριφορά δεν είναι 
(ακόμα) πειθαρχημένη από τις κοι-
νωνικές δομές ή την ικανότητα αυτο-
κριτικής του ατόμου. 

Εκείνο που μπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί είτε ως ρευστή είτε ως 
στέρεα υποκίνηση εξαρτάται και από 
την οπτική γωνία παρατήρησης της 
συμπεριφοράς. Οι μάνατζερς, για παρά-
δειγμα, μπορούν να δουν τη συμπε-
ριφορά ενός υπαλλήλου ως ρευστή 
συμπεριφορά, ενώ ο ίδιος ο υπάλληλος 
μπορεί να βλέπει τη δική του υποκίνηση 
ως στέρεα. 

Όλα μαζί δημιουργούν τέσσερις 
λογικές εργασίας: Συμπεριφέρεται κα-
νείς προσεκτικά όταν δεν γνωρίζει την 
κατάσταση και όταν δεν γνωρίζει πώς 
να ανταποκριθεί. Πιθανώς να μην 
κατανοεί τους κανονισμούς και τις 
ρουτίνες του οργανισμού, αλλά απλά τα 
ακολουθεί   όπως   τα   υπόλοιπα   μέλη. 

Συμπεριφέρεται κανείς παραδοσιακά όταν 
γνωρίζει την κατάσταση, γνωρίζει και 
συμφωνεί με τους κανονισμούς και τις 
ρουτίνες και δρα σύμφωνα με αυτά. 
Αυτοσχεδιάζει κανείς όταν προσπαθεί να 
‘σπάσει’ τους κανόνες και τις ρουτίνες 
του οργανισμού, παρά το γεγονός ότι οι 
προσπάθειες αυτές μπορεί να μην έχουν 
ξεκάθαρη κατεύθυνση. Συμπεριφέρεται 
κανείς ατομικά όταν η προσπάθεια να 
‘σπάσει’ τους κανόνες αποκτά ξεκάθαρη 
κατεύθυνση. 

Οι δύο περιπτώσεις μας δείχνουν 
πως η εκτέλεση των διαδικασιών 
ρουτίνας σχετίζεται με το βαθμό 
ενθουσιασμού. Εάν το μυαλό σου είναι 
ρυθμισμένο να ‘σπάει’ τις ρουτίνες, 
όπως στην περίπτωση της ευέλικτης 
ομάδας, διατρέχεις τον κίνδυνο να 
γίνεις αντιληπτός ως επικίνδυνος από 
τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού 
(Hirschhorn 2003), ειδικά σε περιόδους 
διαταραχών. Οι άλλοι μπορούν να σε 
αντιληφθούν ως κακό ή ίσως ως την 
πηγή των διαταραχών. Αυτή η έλλειψη 
αναγνώρισης δεν συνιστά απειλή για 
την ταυτότητα του εαυτού, επομένως, 
δεν αποτελεί άμεσο πρόβλημα για την 
ευέλικτη ομάδα. Αλλά η έλλειψη 
συνεργασίας – και στο τέλος, η απόλυση 
από την ένωση – είναι πρόβλημα. Από 
την άλλη μεριά: εάν η κατάσταση είναι 
σταθερή, το άτομο που δρα ενάντια στη 
ρουτίνα προσεγγίζει όλο και περισ-
σότερο τη θέση του ήρωα, όσο 
εξακολουθεί να έχει τέτοιου είδους 
συμπεριφορά. Στο μέλλον, κάποιος θα 
καταφέρει να αποδόσει νόημα σε αυτό 
το είδος ‘τρέλας’ που τον χαρακτηρίζει 
για την παραβίαση των κανόνων και 
των διαδικασιών ρουτίνας του οργα-
νισμού.  

Εάν η αποστολή σου είναι να 
διατηρείς τις καθιερωμένες ρουτίνες, 
διατρέχεις τον κίνδυνο να εκτεθείς σε 
ένα σοκ πραγματικότητας όταν η πίεση 
από το εξωτερικό περιβάλλον σε θέσει σε 
μια κατάσταση διαρκούς αλλαγής – 
όπως οι συνεχείς διαδικασίες του 
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επαγγελματισμού – με άλλα λόγια: το να 
είσαι ευέλικτος. Σε τέτοια περίπτωση, θα 
γίνεις αντιληπτός ως συντηρητικός ή ως 
πραγματιστής, αλλά, στην πραγμα-
τικότητα, μπορεί να γίνεις αντιληπτός 
ως η αιτία απουσίας των απαραίτητων 
οργανωτικών αλλαγών. Από την άλλη 
μεριά: σε καταστάση έντονων δια-
ταραχών, η σταθερή συμπεριφορά, 
εκείνη που στοχεύει στη διατήρηση των 
καθιερωμένων ρουτινών, μπορεί να 
αναγνωριστεί ως σύμβολο πίστης – σε 
αυτή την περίπτωση, μπορεί κανείς να 
γίνει αντιληπτός ως η αιτία χάριν της 
οποίας ο οργανισμός μπορεί να 
ξεπεράσει την κρίση. Οι αφηγήσεις των 
SO και MO μπορούν να ειδωθούν από 
αυτή την οπτική γωνία:  

 
Σχήμα 1 Αφηγήσεις Ατομιστών και 
Παραδοσιακών  

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Τα σημαντικά χαρακτηριστικά των 

αφηγήσεων του ατομισμού – στέρεα 
υποκίνηση + αποκλίνουσα συμπεριφο-
ρά (βλ. πάνω γραμμη) είναι: 

 
• Η συμπεριφορά εστιάζεται στην ε-

κτέλεση ‘σόλο’, ακολουθώντας κα-
νείς τους δικούς του στόχους. 

• Ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει κανείς 
έλλειψη σεβασμού είναι μεγαλύτε-

ρος από την πιθανότητα αναγνώρι-
σης. 

• Ο πρωταγωνιστής βλέπει συχνότερα 
τον εαυτό του σε θέση αντίθεσης. 

• Οι πιο σπουδαίοι πόροι στους οποί-
ους μπορεί να επενδύσει ο πρωτα-
γωνιστής είναι η υπευθυνότητα, αλ-
λά, επίσης, μπορούν να είναι χρήσι-
μες η εμπάθεια και η γοητεία. 

• Τα  κίνητρα  για  ελευθερία  εκτιμού-
νται πολύ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα σημαντικά χαρακτηριστικά των 
αφηγήσεων της παραδοσιακότητας – 
στέρεα υποκίνηση + κανονική συμπερι-
φορά (βλ. διακεκομμένη γραμμή κάτω 
από το χρονοδιάγραμμα) είναι: 

 
• Η συμπεριφορά επικεντρώνεται στη 

διατήρηση των καθιερωμένων ρουτι-
νών και στις κοινωνικές προσδοκίες. 

Χρονοδιάγραμμα 

Επικέντρωση στις καθιερωμένες ρουτίνες 

Σχήμα 1. Αφηγήσεις Ατομιστών και Παραδοσιακών 

Σπάσιμο ρουτίνας 

Αφήγηση του SO, ατομιστή, διασπαστή ρουτίνας, 
μέλους της ευέλικτης ομάδας στην ένωση 

Η αφήγηση του MO, παραδοσιακού, επικεντρωμένου στις 
καθιερωμένες ρουτίνες, αρχηγικού μέλους της ομο-
σπονδίας
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• Η πιθανότητα αναγνώρισης είναι 
μεγαλύτερη από την πιθανότητα για 
έλλειψη σεβασμού. 

• Ο χρόνος είναι ο πιο πολύτιμος πό-
ρος στον οποίο μπορεί να επενδύσει 
ο πρωταγωνιστής. 

• Τα κοινωνικά κίνητρα εκτιμούνται 
πολύ. 
 
Ανεξάρτητα από το πού θα ξεκινάει 

ο πρωταγωνιστής στην κατακόρυφη 
κλίμακα, θα προσπαθήσει να παρα-
μείνει σε υψηλότερο ή να επιστρέψει στο 
ίδιο επίπεδο. Εάν ο πρωταγωνιστής 
ξεκινήσει σε υψηλό επίπεδο, διατρέχει 
τον κίνδυνο να κατηγορηθεί για έλ-
λειψη πίστης ή/και να έχει δυσκολία 
συνεργασίας – ο πρωταγωνιστής θα 
εξαναγκαστεί να μετατρέψει τη συμπε-
ριφορά του, έτσι ώστε να είναι προ-
βλέψιμη - αναμενόμενη και να εστιά-
ζεται στις καθιερωμένες ρουτίνες. Η 
αίσθηση ελευθερίας του πρωταγω-νιστή 
θα μειωθεί, όπως επίσης και η αίσθηση 
ενθουσιασμού του. Εάν ο πρωταγω-
νιστής αρχίσει από χαμηλό επίπεδο, θα 
αντιμετωπίσει γρήγορα τις απαιτήσεις 
για ξεπέρασμα (‘σπάσιμο’) της ρουτίνας, 
για αυτοσχεδιασμό και για μεγαλύτερη 
ευελιξία. Η ανασφάλεια του θα αυξηθεί 
και η αίσθηση ενθουσιασμού θα μειωθεί. 

Για να αποφευχθεί η βουτιά αυτή 
όσον αφορά στο αίσθημα του ενθου-
σιασμού που χαρακτηρίζει τον πρω-
ταγωνιστή, θα πρέπει ο τελευταίος να 
ασκήσει μια ή περισσότερες μορφές 
κοινωνικού ελέγχου: μπορεί να υποσχε-
θεί ότι θα συμπεριφερθεί καλύτερα, 
αλλά να μην κάνει τίποτα το διαφο-
ρετικό (παραγωγή χρόνου), να περι-
ορίσει την περιοχή δράσης του σε μια 
εξειδικευμένη περιοχή (περιορισμός 
κοινωνικών προσδοκιών και αύξηση της 
εξάρτησης των άλλων απο τις εξειδικευ-
μένες δεξιότητες του), να χρησιμο-
ποιήσει γοητεία (παραγωγή ανοχής), να 
κατηγορήσει τους άλλους (περιορισμός 
κοινωνικών προσδοκιών και παραγωγή 
‘αφάνειας’), να χρησιμοποιήσει εμπά-

θεια (παραγωγή σεβασμού) ή να 
χρησιμοποιήσει εξουσία (παραγωγή 
περιορισμένης αποτελεσματικότητας). 

Εάν ο πρωταγωνιστής δεν είναι 
ικανός να χρησιμοποιήσει αυτές τις 
μορφές κοινωνικού ελέγχου, η αφήγηση 
θα καταλήξει με μορφή τραγωδίας. Από 
την άλλη μεριά, εάν ο πρωταγωνιστής 
είναι επιτυχημένος στα μάτια του 
οργανισμού, η ιστορία του μπορεί να 
ανελιχθεί σε επίσημη εταιρική 
μυθολογία (Gabriel 2000). 

Όλες οι ιστορίες υποκίνησης αφο-
ρούν, τόσο τη ρευστή, όσο και τη στέρεη 
υποκίνηση – αλλά, στο πλαίσιο μιας 
ιστορίας, η μια μορφή υποκίνησης 
μπορεί να παίζει απλά ρόλο άρνησης ως 
προς την άλλη μορφή υποκίνησης. Οι 
δυνατές πλοκές, όπως η ιστορία επιτυχίας 
της ομοσπονδίας, χειρίζονται ενεργά 
και τα δύο είδη υποκίνησης, έχοντας ως 
στόχο (στέρεα υποκίνηση) την επαγ-
γελματική ομοσπονδία, με πολλές 
διαφορετικές επιπτώσεις και τρόπους 
επίτευξης. Θα μπορούσαμε ακόμα να 
πούμε ότι η ιστορία επιτυχίας αποκτά ένα 
είδος ιμπεριαλιστικής λειτουργικότητας 
(ρευστή υποκίνηση). 

Αλλά οι ιστορίες που βασίζονται 
μόνο στη ρευστή υποκίνηση – με άλλα 
λόγια στην προσεκτική συμπεριφορά ή 
στον αυτοσχεδιασμό – δεν έχουν 
πιθανότητα να φτάσουν σε υψηλότερα 
επίπεδα του οργανισμού (φολκλορ και 
μάνατζμεντ). Εάν δεν είναι κανείς 
ικανός να συνδέσει στόχους και μέσα, 
αίτια και αποτελέσματα, η συμπεριφορά 
του θα γίνει αντιληπτή ως άνευ 
σημασίας. Ο αυτοχεδιασμός και η προ-
σεκτική συμπεριφορά δεν διαρκούν. 

Υπάρχει ένα είδος μόδας στη 
συζήτηση γύρω από την υποκίνηση. 
Παλαιότερα, το να δίνει κανείς μια 
ξεκάθαρη και με αυτοπεποίθηση 
απάντηση στην ερώτηση ‘γιατί το έκανες 
αυτό;’ γινόταν αντιληπτό ως ένδειξη 
καλής συμπεριφοράς. Εδώ, οι α-
παντήσεις θα μπορούσαν να είναι: 
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“Επειδή χρειαζόμουν τα χρήματα” ή 
“Επειδή ήταν για καλό σκοπό”.  

Σήμερα, είναι επίσης αποδεκτό το 
να δώσει κανείς μια πιο ασαφή 
απάντηση όπως: “Διότι ήταν διασκε-
δαστικό”, “Διότι ήταν ενθουσιώδες” ή 
“Διότι φαίνεται καλή εμπειρία”. Οι 
σύγχρονες απαντήσεις έχουν την 
ικανότητα να διατηρούν τη σχέση 
μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος (στέ-
ρεα υποκίνηση), ενώ ταυτόχρονα 
μπορούν και προσαρμόζονται σχεδόν σε 
όλα (ρευστή υποκίνηση). Φαίνεται, 
επίσης, ότι πρόκειται για απαντήσεις με 
πιο συναισθηματική βάση, που 
αποφεύγουν ορθολογικούς στοχασμούς 
σε ό,τι αφορά τη δράση. Είναι η 
λίμπιντο που δεν κάνει καμιά διαφορά, 
όπως (ίσως) θα έλεγε ο Pierre Bourdieu 
(Bourdieu 2003, p. 154). Αλλά κάνει 
κάποια διαφορά – στο πλαίσιο όπου 
δρα ο αφηγητής της ιστορίας. Από την 
άλλη μεριά, οι πιο καθαρές και σίγουρες 
απαντήσεις δείχνουν προς την κατεύ-
θυνση μιας πιο εργαλειακής λογικής, 
που θέτει τη συναισθηματική ζωή πίσω 
στο φόντο ή υπό έλεγχο. Εδώ η λίμπιντο 
κάνει μια διαφορά, θα μπορούσε να πει 
κανείς. Αυτές οι εργαλειακές απαντήσεις 
είναι πιο ακριβείς και αυτή η ακρίβεια 
παράγει ένα βαθμό εμπιστοσύνης στο 
μυαλό του κοινού. Εάν έχει κανείς την 
ικανότητα να πει ακριβώς γιατί έκανε 
αυτό που έκανε, αυξάνει την 
πιθανότητα να γίνει αντιληπτός ως 
άξιος εμπιστοσύνης και ως θαρραλέο 
άτομο. Συγκριτικά, οι συναισθηματικές 
απαντήσεις  μπορεί να γίνουν αντιλη-
πτές ως λίγο ή πολύ ‘φτηνές’. Αλλά και 
τα δύο είδη απαντήσεων είναι δύσκολο 
να διατηρηθούν σε μια ημέρα εργασίας, 
που είναι πολυτάραχη και χαρακτηρί-
ζεται από αλλαγές. Επίσης και τα δύο 
είδη απαντήσεων διατρέχουν τον κίνδυ-
νο να διαβρωθούν από τους τρόπους 
στοχασμού του πρόσφατου μοντερνισ-
μού. Θα ειμαστε διαρκώς σε αμφιβολία: 
“Το έκανες μόνο για τα χρήματα; Ή 
υπήρχε και κάποιος άλλος λόγος;” και 

“Το έκανες μόνο για τη διασκέδαση και 
από ενθουσιασμό; Ή επειδή έμαθες, 
επίσης, κάτι καινούριο;” 

Σε κάθε οργανισμό συναντούμε και 
τα δύο είδη υποκίνησης. Θα μπορούσε 
να πει κανείς ότι κατά την τελευταία 
περίοδο του μοντερνισμού, η μια μορφή 
υποκίνησης συνιστά την άλλη. Επι-
πλέον, μερικοί οργανισμοί είναι πιο 
ικανοί να χειρίζονται και τα δύο είδη 
υποκίνησης από ό,τι άλλοι οργανισμοί. 
Η ικανότητα ανοχής αποτελεί ένα είδος 
πόρου ή αξία σε αυτούς τους οργα-
νισμούς. 

Αυτοί οι οργανισμοί είναι από 
κάποια άποψη αληθινοί επαγγελματικοί 
οργανισμοί. Φυσικά, δεν κάνουμε λόγο 
για ανοχή κάθε είδους συμπεριφοράς. 
Μερικά από τα είδη κοινωνικού ελέγχου 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως χαρα-
κτηρίζονται από έλλειψη ηθικής. Ακόμα 
και η γοητεία μπορεί να μην έχει ηθική 
βάση, σε περιπτώσεις όπου τα γοη-
τευμένα άτομα δεν γνωρίζουν τις 
επιπτώσεις των σχέσεων στις οποίες 
αποφασίζουν να εμπλακούν (Larsen 
and Aagard 2003). Η γοητεία, υπό αυτή 
την έννοια, αποτελεί παραπλάνηση. 
Ωστόσο, άλλα χαρακτηριστικά, όπως η 
εμπάθεια και ο σεβασμός, μπορούν να 
είναι τα αληθινά χαρακτηριστικά της 
επαγγελματικής συμπεριφοράς.  

Είναι θέμα προς συζήτηση το εάν οι 
έννοιες της στέρεας και της ρευστής 
υποκίνησης ξεπερνούν, από μόνες τους, 
τη διχοτόμηση δράστη-δομής στην 
έρευνα της υποκίνησης ή εάν απλά τη 
χειρίζονται ως δυισμό, όπως η θεωρία 
της δομικότητας  (structuration theory) 
(Giddens 1984). Θα ήταν ίσως πιο σωστό 
να πούμε ότι η έννοια της ρευστής 
υποκίνησης βασίζεται στη φιλοσοφία 
του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, 
που εστιάζεται στο μεταβαλλόμενο χα-
ρακτήρα του κόσμου και στην 
προσωρινότητα των οντοτήτων – ενώ η 
έννοια της στέρεας υποκίνησης προ-
έρχεται από το ρεύμα του ρεαλισμού, 
που εστιάζεται στην ανάγκη διατήρησης 
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της ουσίας των οντοτήτων και στην 
ανάγκη δημιουργίας συνδέσεων μέσα σε 
έναν ασαφή κόσμο. 

Τα μελλοντικά ερευνητικά ερωτή-
ματα θα μπορούσαν να έχουν ως εξής: 
Υπό ποιες (μεταβαλλόμενες) συνθήκες 
είναι κατάλληλες η ρευστή και η στέρεα 
υποκίνηση; Τι δημιουργεί τη μεταβολή 
από το ένα είδος υποκίνησης στο άλλο; 
Υπό ποιες συνθήκες μπορούν τα δύο 
είδη υποκίνησης να συνυπάρξουν; Πότε 
είναι απαραίτητο να συνυπάρξουν και 
πότε είναι απαραίτητο να συγκρου-
στούν? 
 
Συμπεράσματα 
 

Σε αυτό το άρθρο, εξέτασα τη 
δημιουργία και τη διατήρηση υποκί-
νησης σε δύο διαφορετικούς Δανέζικους 
αθλητικούς ΜΚΟ. Το άρθρο εφαρμόζει 
μια μέθοδο βασισμένη στη συλλογή 
αφηγήσεων μέσω ομάδων συζήτησης, 
μεταξύ άλλων. Η μέθοδος έδειξε ότι 
αποτελεί παραγωγικό εργαλείο για την 
περιγραφή των προκλήσεων  που δη-
μιουργεί η διαδικασία του επαγ-
γελματισμού στους παραδοσιακούς τρό-
πους εκτέλεσης της εθελοντικής εργα-
σίας. Το άρθρο απαντά σε δύο ερω-
τήματα, πρώτον: 

Πώς μπορούν οι εθελοντές στους 
αθλητικούς ΜΚΟ να δημιουργήσουν και να 
διατηρήσουν συμπεριφορά υποκίνησης κατά 
τη διάρκεια των διαδικασιών επαγγελμα-
τισμού;  

Το άρθρο υποστηρίζει ότι η 
υποκίνηση προέρχεται από την ικανό-
τητα να δημιουργεί κανείς ταυτότητα 
για τον εαυτό του (αυτοβιογραφία) και 
να επηρεάζει τη δημιουργία ρόλων 
(φόλκλορ υποκίνησης ή επίσημη οργα-
νωτική μυθολογία), με άλλα λόγια, να 
διαπραγματεύεται ρόλους ή θέσεις 
κοινωνικής ταυτότητας.  

Το άρθρο παρουσιάζει την έννοια 
της στέρεας και της ρευστής υποκίνησης 
στο πλαίσιο της εθελοντικής εργασίας. Η 
δράση κατευθύνεται μεταξύ στέρεας 

υποκίνησης (που διατηρεί τη ρουτίνα) 
και ρευστής υποκίνησης (που ‘σπάει’ τη 
ρουτίνα) και αναλύει τους κανόνες, τον 
κίνδυνο και τις πιθανότητες εμπλοκής 
στα δύο αυτά είδη υποκίνησης.  
Δεύτερον:  

Είναι ο εθελοντισμός και ο 
επαγγελματισμός αντίθετα ή μπορούν να 
είναι χαρακτηριστικά της ίδιας εργασιακής 
λογικής; 

Το άρθρο αμφισβητεί τις παρα-
δοσιακές έννοιες των εθελοντών και των 
επαγγελματιών και  καταλήγει ότι μερι-
κές πλευρές της εθελοντικής συμπερι-
φοράς μπορούν στην πραγματικότητα 
να είναι επαγγελματικές. Μάλιστα, μπο-
ρούμε να αλλάξουμε την αντίληψη μας 
για την επαγγελματική συμπεριφορά 
υπό το φως των μέσων που ασκούν 
ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα.   

Οι ευέλικτοι (ατομικιστές) εθελοντές, 
τους οποίους περιέγραψα, είναι, υπό 
αυτή την έννοια, επαγγελματίες. Μπορεί 
να μην γνωρίζουν πάντα πού πάνε, 
αλλά γνωρίζουν ποιοι είναι. Έχουν, με 
άλλα λόγια, αυτοπεποίθηση, παρόλο 
που το περιβάλλον του εθελοντικού ορ-
γανισμού κατά τη διάρκεια των δια-
δικασιών επαγγελματισμού μπορεί να 
είναι πολύ ασαφές. Σε συνδυασμό με 
την ικανότητα τους να προσεγγίζουν 
και να διαχειρίζονται κοινωνικές σχέ-
σεις – χρησιμοποιώντας ηθικούς και 
αποδεκτούς τρόπους κοινωνικού ελέγ-
χου – αυτά τα άτομα έχουν, χωρίς 
αμφιβολία, μεγάλη αξία στη φάση της 
οργανωτικής αλλαγής.  

Είναι πολύ απλό να πεί κανείς ότι 
πρόκειται για τους μυητές και εφαρ-
μοστές της οργανωτικής αλλαγής – με 
άλλα λόγια, ότι είναι οι αρχηγοί – ενώ 
οι σταθεροί (παραδοσιακοί) εθελοντές 
είναι οι ακόλουθοι-οπαδοί. Αυτή θα 
ήταν μια κλασσική, αλλά όχι πολύ 
ολοκληρωμένη, άποψη σχετικά με την 
αρχηγία ως μια σχέση ιεραρχική. Φυ-
σικά, η αρχηγία εκφράζει και ανάστρο-
φες σχέσεις, με φορά από κάτω προς τα 
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πάνω, καθώς χτίζεται πάνω στην απο-
δοχή. Επομένως, τα ευέλικτα (ατομι-
κιστικά) μέλη δεν είναι πάντα εκείνα 
που συμβολίζουν την οργανωτική αλ-
λαγή, παίρνοντας αρχηγική θέση. Τα 
σταθερά (παραδοσιακά) μέλη μπορούν, 
επίσης, να το κάνουν αυτό. Εκείνο που 
πρέπει να καταλάβουμε, όταν μελετάμε 
την οργανωτική αλλαγή, είναι οι 
πολύπλοκες σχέσεις και κανόνες μεταξύ 
των ατόμων με σταθερή συμπεριφορά 
(που ακολουθεί και διατηρεί τις κα-
θιερωμένες ρουτίνες) και των ατόμων με 
συμπεριφορά που ‘σπάει’ αυτές τις 
ρουτίνες. Αυτό ειναι το κλειδί για την 
κατανόηση της αρχηγίας και της υποκί-
νησης που βασίζεται στη δημιουργία 
νοήματος. 
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ΡΡααττσσιισσμμόόςς  κκααιι  ΠΠοοδδόόσσφφααιιρροο  
  
ττωωνν  SStteevveenn  BBrraaddbbuurryy  &&  JJoohhnn  WWiilllliiaammss  
  

ο επεισόδιο που δημιουρ-
γήθηκε στην προετοιμα-
σία της Εθνικής Ομάδος 
της Ισπανίας τον Οκτώβ-
ριο του 2004 στο πλαίσιο 

ενός φιλικού αγώνα που θα έδινε με την 
Αγγλία από τον προπονητή, Λουί 
Αραγκόν, επανέφερε στο προσκήνιο το 
μεγάλο ζήτημα του ρατσισμού στους 
αγωνιστικούς χώρους και στις κερκίδες 
των ποδοσφαιρικών  γηπέδων. Σε εκείνο 
το επεισόδιο, ο προπονητής αναφέρθηκε 
υποτιμητικά στον επιθετικό της Άρσε-
ναλ Τιερύ Ανρύ. 

Η λεκτική αναφορά του προπονητή 
στο χρώμα του παίκτη καταγράφηκε, εν 
αγνοία του, από την τηλεόραση και 
δημιούργησε πολιτικό σάλο στην Αγ-
γλία, αναγκάζοντας τον Πρωθυπουργό 
της Αγγλίας να απαιτήσει συγγνώμη 
από τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, 
κάτι που στο τέλος πήρε. Μάλιστα η 
ΦΙΦΑ τιμώρησε την Ισπανική Ομοσπον-
δία με πρόστιμο.  

Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής 
διαμάχης, οι εργατικοί του Μπλαίρ 
ισχυριζόντουσαν ότι αυτοί είχαν κατα-
φέρει να εξαλείψουν το ρατσισμό από το 
ποδόσφαιρο της χώρας τους. Το θέμα 
αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο επι-
στημονικού άρθρου δύο ερευνητών από 
τα Πανεπιστήμια του Λάφμπορο και 
Λέστερ της Αγγλίας.  (βλέπε Steven 
Bradbury & John Williams “New 
Labour, Racism and ‘New’ Football in 
England”, Patterns of Prejudice, Volume 
40, No. 1, February 2006, pp. 61-82.) 

Οι συγγραφείς κάνουν μία ιστορική 
αναφορά  στη  σχέση της  πολιτικής  των  

 
εργατικών και του επαγγελματικού πο-
δοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο και το κόμ-
μα των εργατικών της Αγγλίας έχουν 
άμεση σχέση με τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα των εργατών. Επίσης, εκείνο 
που είναι αξιοπερίεργο είναι ότι μετά το 
2ο Παγκόσμιο πόλεμο, το ποδόσφαιρο 
και το εργατικό κόμμα είχαν την ίδια 
πορεία. Μέχρι το 1960 ανέβαιναν σε 
δημοτικότητα, το ποδόσφαιρο συγκέ-
ντρωνε περισσότερο κόσμο στα γήπεδα 
και οι εργατικοί ελάμβαναν περισσό-
τερους ψήφους. Η πορεία αυτή έφθασε 
στο απόγειό της με την κατάκτηση του 
Παγκόσμιου Κυπέλλου από την Εθνική 
Ομάδα της Αγγλίας το 1966. Η περίοδο 
που ακολούθησε και σχεδόν για τρεις 
δεκαετίες έχουμε μία πτώση τόσο του 
ποδοσφαίρου όσο και των εργατικών. 
Τα συμπτώματα αυτής της φθοράς ήταν 
η μείωση του αριθμού των φιλάθλων 
που παρακολουθούσαν τους αγώνες, 
φασαρίες από τους θεατές (χουλι-
γκανισμός), ρατσισμός, κακώς συντηρη-
μένα γήπεδα  και διαλυμένη διοίκηση. 
Κάπως ανάλογη ήταν και η πορεία του 
εργατικού κόμματος με αποτέλεσμα να 
βρίσκεται στην αντιπολίτευση σχεδόν σε 
όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 
και του 1990.  

Η αναγέννηση του Αγγλικού ποδο-
σφαίρου ξεκίνησε από την καταστροφή 
του Σταδίου Χίλσμποροου (Hillsborou-
gh) το 1989 και τη δημιουργία της 
Λίγκας του Αγγλικού Ποδοσφαίρου το 
1992 (FA Premier League) που είχε ως 
αποτέλεσμα την υπογραφή χρυσοφόρων 
συμβολαίων για την ζωντανή κάλυψη 
των αγώνων από την τηλεόραση, νέα 

  ΤΤ
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σύγχρονα γήπεδα και ποδοσφαιριστές 
παγκόσμίου αξίας από όλα τα μέρη του 
κόσμου. Εξίσου σημαντική ώθηση δό-
θηκε και από την επιτυχία της Εθνικής 
Ομάδας της Αγγλίας στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο του 1990 στην Ιταλία, όπου 
αποκλείστηκε στον ημιτελικό στη διαδι-
κασία των πέναλτι. Μάλιστα εκείνη η 
ομάδα ήταν μία μεικτή ομάδα σε ότι 
αφορά το χρώμα των παικτών που 
αγωνίζονταν για την Εθνική Αγγλία, σε 
βαθμό μάλιστα που πολλοί από την 
ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αγγλία 
σχολίαζαν ότι έχουμε πάρα πολλούς 
μαύρους παίκτες.  

Αντίστοιχη με το ποδόσφαιρο ήταν 
και η τύχη των εργατικών στη δεκαετία 
του 1990 που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
Η νέα πολιτική ήταν διαφορετική και 
αφορούσε κυρίως την απαλοιφή του 
ρατσισμού από τα γήπεδα της Αγγλίας. 
Πόσο συνεπής ήταν όμως η πολιτική 
των εργατικών ενάντια στο ρατσισμό; 
Από πολύ νωρίς και πριν τις εκλογές του 
1997, ο κ. Μπλαιρ είχε θέσει ως στόχο να 
εξετάσει όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο που 
αφορά το ρόλο των θεατών στο ποδό-
σφαιρο. Αλλά, σύμφωνα με τους συγ-
γραφείς, αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας 
γενικότερης ταυτόσημης προσέγγισης 
των ηγεσιών του Αγγλικού ποδο-
σφαίρου και του εργατικού κόμματος 
της Αγγλίας. Η νέα προσέγγιση α-
ναζητούσε νέους πελάτες και την 
αποσύνδεση από τα παλαιά στερεότυπα 
τόσο του ποδοσφαίρου όσο και της 
πολιτικής των εργατικών που ήταν οι 
εργατικές περιοχές και τα πα-
τροπαράδοτα εργατικά συνδικάτα. Οι 
εργατικοί πολύ γρήγορα ακολούθησαν 
το ποδόσφαιρο με το να αλλάξουν προς 
ένα κόμμα που στηριζόταν στη νεολαία, 
στον πολυπολιτισμό και στον εκσυγ-
χρονισμό. Το εργατικό κόμμα δημο-
σίευσε και τις θέσεις του για το πο-
δόσφαιρο σε ένα κείμενο που το ονό-
μασε  « η Χάρτα του Ποδοσφαίρου». Επτά 
ήταν τα πιο σημαντικά σημεία των 
θέσεων του εργατικού κόμματος για το 

ποδόσφαιρο: ρατσισμός και κοινωνικός 
αποκλεισμός, προσβασιμότητα για τα 
άτομα με αναπηρίες, ο κοινωνικός ρό-
λος των αθλητών ως πρότυπα, με-
γαλύτερη συμμετοχή των υποστηρικτών 
της ομάδος στη διοίκηση του παιγνι-
διού, τιμολογιακές πολιτικές εισιτηρίων, 
αναμνηστικά της ομάδος και τη σχέση 
των υποστηρικτών μιας ομάδος με τους 
μετόχους στις περιπτώσεις που η επαγ-
γελματική ομάδα είναι στο χρημα-
τιστήριο. 

Η άνοδος των εργατικών στην 
εξουσία κινητοποίησε όλο το μηχανισμό 
του ποδοσφαίρου με τη δημιουργία μιας 
ειδικής ανεξάρτητης επιτροπής με τη 
συμμετοχή 15 φορέων του ποδοσφαίρου 
για να εξετάσουν τις επτά θέσεις των 
εργατικών και να προτείνει λύσεις. Η 
άποψη των συγγραφέων είναι ότι οι 
εργατικοί, όντας πλέον στην κυβέρνηση, 
δεν επιθυμούσαν την ενεργό ανάμειξή 
τους στα τεκταινόμενα του ποδοσφαί-
ρου. Μάλλον λειτουργούσαν προς την 
κατεύθυνση της αυτορύθμισης του πο-
δοσφαίρου παρά τη δική τους εμπλοκή.  

Η επιτροπή παρ’ όλο τον ετερογενή 
χαρακτήρα παρήγαγε τέσσερις εκθέσεις 
για (α) υποδομές για τα άτομα με 
αναπηρίες (β) κοινωνικά ζητήματα (γ) 
εμπορική πολιτική και (δ) την εξάλειψη 
του ρατσισμού από το ποδόσφαιρο.  

Η έκθεση για την εξάλειψη του 
ρατσισμού ενθάρρυνε τη συμμετοχή των 
εθνικών μειονοτήτων της Αγγλίας να 
παρακολουθούν και να συμμετέχουν  
στο άθλημα. Τα μέλη της επιτροπής θεω-
ρούσαν τον ρατσισμό στο ποδόσφαιρο 
ως ένα γενικότερο πρόβλημα αντί-
κοινωνικής συμπεριφοράς, κυρίως από 
λευκά αγόρια με χαμηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο.  

Τα Μάρτιο του 1998 η έκθεση 
"Εξάλειψη του Ρατσισμού από το Ποδό-
σφαιρο" δημοσιεύτηκε και κατέληγε σε 28 
προτάσεις. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην 
εξάλειψη του ρατσισμού σε επίπεδο 
γειτονιάς και των πάρκων όπου παί-
ζεται το ποδόσφαιρο. Μεγάλη έμφαση 
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λειφθεί από μόνο του και την εφαρμογή 
κάποιων πολιτικών είναι καταδικασμέ-
νη να αποτύχει. 

δόθηκε στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοί-
κησης με πολιτικές κοινωνικής ενσω-
μάτωσης. 

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι ο 
ρατσισμός είναι ένα σύνθετο κοινωνικό 
φαινόμενο που βρίσκεται σε συνεχή 
διαδικασία μεταλλαγών. Αυτό απαιτεί 
συνεχή παρακολούθηση. Προς της σω-
στή κατεύθυνση θα ήταν και επανα-
σχεδιασμός τη πολιτικής των υπευθύνων 
της οργάνωσης του Αγγλικού ποδο-
σφαίρου όπου κυριαρχείται από λευ-
κούς χωρίς να υπάρχει αντιπροσώπευση 
από εθνικές μειονότητες. Ο εφησυ-
χασμός, σύμφωνα με τους συγγραφείς, 
λόγω της εξάλειψης των ρατσιστικών 
συνθημάτων στα γήπεδα δεν λύνει το 
κοινωνικό πρόβλημα του ρατσισμού 
που αντιμετωπίζει το αγγλικό ποδό-
σφαιρο σε όλες του τις εκφάνσεις.    

Οι συγγραφείς του άρθρου επιση-
μαίνουν ότι η έκθεση πέτυχε στο βαθμό 
που έθεσε το θέμα του ρατσισμού στην 
ημερήσια διάταξη των προβλημάτων 
που έπρεπε να αντιμετωπίσει το πο-
δόσφαιρο. Πάντως, σε επίπεδο πρακτι-
κών πολιτικών αντιμετώπισης του 
προβλήματος του ρατσισμού η έκθεση 
είχε πολύ λίγα να προσφέρει. Μάλιστα, 
οι συγγραφείς παραθέτουν τεκμηρίωση 
για να ενισχύσουν τον ισχυρισμό τους 
ότι η έκθεση είχε πολύ μικρή επίδραση 
στην μείωση του ρατσισμού σε τοπικό 
επίπεδο.   

Συνεπώς, η απλοϊκή προσέγγιση των 
εργατικών να θεωρούν το ρατσισμό ως 
ένα απλό φαινόμενο που μπορεί να εξα- 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 6ος Τεύχος 2ο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006 43

 
 

 



  
  

ΔΔιιεεθθννήήςς  ΈΈρρεευυνναα  σστταα  
Ο

  

Οιικκοοννοομμιικκάά  ττοουυ  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  
κκααιι  ττηηςς  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς  
  
του Γρηγόρη Θ. Παπανίκου, Πρόεδρος του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης 
και Έρευνας & Γραμματέας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
 

βιβλίο αυτό περιλαμ-
βάνονται επιλεγμένες 
εργασίες, σχετιζόμε-
νες με τον αθλητισμό, 
που παρουσιάστηκαν 
στο Συνέδριο του 

2005, στην Αθήνα, με διοργανωτή το 
Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Έρευνας. Το βιβλίο οργανώνεται σε τρία 
μέρη, στα κεφάλαια καθενός εξ αυτών, 
απεικονίζεται και ένα κοινό θέμα. 
Εντούτοις, η σημασία της προσπάθειας 
αυτής δεν βασίζεται στην ομοιογένεια 
των κειμένων αλλά στην διαφορε-
τικότητα των συγγραφέων και την 
ποικιλία της μεθοδολογίας που χρησι-
μοποιείται στην έρευνα του αθλητισμού 
από την όψη του μάρκετινγκ, των 
οικονομικών και της παραγωγής. Με 
την βοήθεια του Πανελληνίου Συνδέσ-
μου Αθλητικών Οικονομολόγων και 
Στελεχών, το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει 
τις εργασίες που παρουσιάστηκαν και 
εξερευνά το κεντρικό θέμα μέσω της 
ανάλυσης των οικονομικών και της 
διοίκησης των επαγγελματικών αθλη-
μάτων, των μεγάλων αθλητικών γεγο-
νότων και άλλων αθλητικών ζητημάτων 
που αναφέρονται κυρίως στην παρα-
γωγή του αθλητισμού. Περιλαμβά-
νονται εικοσι δύο εργασίες που πα-
ρουσιάστηκαν από ερευνητές από δεκα-
τέσσερις χώρες.    
 

 
Τα Οικονομικά και η Διοίκηση των 
Επαγγελματικών Αθλημάτων 
 

Στο πρώτο μέρος με τίτλο «Τα 
Οικονομικά και η Διοίκηση των 
Επαγγελματικών Αθλημάτων» δεκα-
τρείς εργασίες εξετάζουν τις οικονομικές 
και διοικητικές πτυχές των επαγ-
γελματικών αθλημάτων και των σχε-
τικών με τον αθλητισμό επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων. 

Η ενότητα αρχίζει με το κείμενο του 
Καθηγητή της Νότιας Αφρικής, Gerber – 
Nel, το οποίο μελετά την διοίκηση των 
ΝοτιοΑφρικανικών ομάδων ράγκμπυ 
και την ανάγκη καθιέρωσης της 
νομιμότητας του εμπορικού τους 
σήματος προκειμένου να αυξηθεί η 
επιτυχία και η δημοτικότητα τους. Την 
εργασία αυτή ακολουθεί μια άλλη 
γραμμένη από τον Καθηγητή De Mel 
από το Πανεπιστήμιο του Greenwich, 
στην Αγγλία, η οποία εξετάζει τους 
παράγοντες επιτυχίας των Αγγλικών 
Ποδοσφαιρικών Ομάδων της πρώτης  

κατηγορίας, εστιάζοντας στις τεχνικές 
του μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται 
και στα αποτελέσματα τους. Η τρίτη 
εργασία ανήκει στους Argan και Suher 
από το Πανεπιστήμιο Anadolu στην 
Τουρκία. Εξετάζει ένα συγκεκριμένο 
είδος μάρκετινγκ επονομαζόμενο ως 
καταστροφικό μάρκετινγκ και τις 
απόψεις και τις αντιδράσεις των θεατών 

  ΣΣ

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΒΒιιββλλίίοο  
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απέναντι σε αυτή τη διαφορετική 
τεχνική. Το τέταρτο κείμενο, γραμμένο 
από την Kircova από το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο της Τουρκίας, εξερευνά 
την ιδέα της παρορμητικής αγοράς με 
αναφορά στα αθλητικά εμπορεύματα. 
Διερευνά επίσης τους παράγοντες που 
συμβάλλουν σε αυτή τη δραστηριότητα 
και επικεντρώνεται στην σημασία του 
προσδιορισμού της ταυτότητας των 
αθλητικών ομάδων για την παρορμη-
τική επιθυμία αγοράς προϊόντων της 
ομάδας. Οι παράγοντες που συμβάλ-
λουν στον προσδιορισμό του ποσού που 
οι καταναλωτές θα ξοδέψουν στα 
αθλήματα αναλύονται περαιτέρω στο 
πέμπτο κέιμενο, του Lera Lopez και του 
καθηγητή Rapun – Garate από το 
Δημόσιο Πανεπιστήμιο Navarra της 
Ισπανίας. Η έρευνα τους εξετάζει την 
σχέση μεταξύ των μεταβλητών και των 
καταναλωτικών εξόδων και παρουσιάζει 
τις οικονομικές, πολιτιστικές και 
χρονικές μεταβλητές ως παράγοντες 
στην αθλητική ζήτηση. Το έκτο κείμενο 
ανήκει και πάλι στους Argan και Suher 
και στον βοηθό Ερευνητή Ozer από το 
Πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Στο κείμενο 
τους εξετάζονται οι παράγοντες που 
επιδρούν στην απόφαση των θεατών 
ποδοσφαίρου για το αν θα πάνε στον 
αγώνα, με το κέντρο βάρους να πέφτει 
στους ψυχολογικούς παράγοντες και 
εκείνους που σχετίζονται με την 
ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως είναι η 
εχθρότητα. Ταυτοποιεί τους κύριους 
παράγοντες που συμβάλλουν και 
αναλύει το πως αυτοί σχετίζονται και 
επηρεάζουν την απόφαση του παραστεί 
κάποιος σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. 

Το έβδομο δοκίμιο ανήκει στην 
Καθηγήτρια Halicioglu από το 
Πανεπιστήμιο Γκρίνγουϊτς στην Αγγλία. 
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα 
Ποδοσφαιρικά Τουρνουά του Euro 2000 
και 2004, ερευνά την άποψη του να 
προβλέπεις τους νικητές των διεθνών 
τουρνουά ποδοσφαίρου, συσχετίζοντας 
την ανταγωνιστική ισορροπία της 

ομάδας με προηγούμενες επιτυχίες σε 
διεθνή τουρνουά. Η όγδοη εργασία 
ανήκει στο Καθηγητή Tereki από το 
Πανεπιστήμιο Aνατολία στην Τουρκία. 
Εξετάζει την πολύπλευρη σημασία της 
χορηγίας για τις επωνυμίες – χορηγούς 
όσον αφορά στην Τουρκική Ομο-
σπονδία Ποδοσφαίρου στη διοργάνωση 
για το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002. Η 
επόμενη εργασία είναι των βοηθού 
Ερευνητή Benz και Καθηγητή Frank, 
από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης στην 
Ελβετία. Πραγματεύεται την διάθεση 
των παιχτών από τα ποδοσφαιρικά 
σωματεία, προκειμένου να συμ-
μετάσχουν στην εθνική ομάδα της 
χώρας τους, χωρίς να λαμβάνεται 
οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 
Στο κείμενο ερευνάται το άν η 
αποζημίωση κρίνεται απαραίτητη όπως 
ισχυρίζονται από την πλευρά τους τα 
σωματεία. Το δέκατο κείμενο εξετάζει 
την επίδραση της εμπορευματοποίησης 
των αθλημάτων και την αυξημένη 
οικονομική πίεση στις αθλητικές Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, κυρίως όσον 
αφορά τους εθελοντές. Οι περιπτωσιο-
λογικές μελέτες εξετάζουν τα κίνητρα, 
τον ρόλο και την ταυτότητα ως 
παράγοντες που επηρεάζουν χαρα-
κτηριστικές αντιδράσεις στις αλλαγές 
στον επαγγελματικό αθλητισμό. Την 
έρευνα αυτή έχει διεξάγει ο Διδακτο-
ρικός Φοιτητής Aagaard από το 
Copenhagen Business School στη Δανία.  

Η 11η εργασία, του Λέκτωρα 
Abdouratakon από το Πανεπιστήμιο 
Rouen της Γαλλίας εξετάζει κανόνες που 
τίθενται από την κυβέρνηση και κυρίως 
αφορούν τα εξωτερικά τηλεοπτικά 
δικαιώματα και την επίδραση τους στην 
βιομηχανία του αθλητισμού και στις 
εξωτερικές αγορές. Ο Διδακτορικός Φοι-
τητής Levante από το Πανεπιστήμιο του 
Teramo, στην Ιταλία έχει γράψει το 
επόμενο άρθρο που μιλάει για την 
Λογιστική των Ιταλικών Ποδοσφαι-
ρικών Εταιρειών. Αναφέρεται στους 
αυστηρούς περιορισμούς και τα πρό-
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τυπα που τέθηκαν από τα σωματεία, που 
οδηγούν στην χρήση δημιουργικής 
λογιστικής και την εκμετάλλευση των 
στοιχείων που αυτή παρέχει. Τέλος, στην 
ενότητα αυτή παρουσιάζεται η εργασία 
του Καθηγητή White από το Anglia 
Polytechnic University στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπου κύριο θέμα της είναι η 
αθλητική εγκληματολογία. 
 
Τα Οικονομικά και η Διοίκηση των 
Μεγάλων Αθλητικών Γεγονότων 
 

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν 6 
κείμενα που εξετάζουν σημαντικούς 
τομείς των οικονομικών και της διοί-
κησης των μεγάλων αθλητικών γεγο-
νότων. 

Η ενότητα ξεκινάει με το κείμενο της 
Φοιτήτριας Διδακτορικού Λαμπίρη από 
το Πανεπιστήμιο Ρίντινγκ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Αυτό εξερευνά τον αναπτυ-
ξιακό και οικονομικό αντίκτυπο των 
Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης 
το 1996, κυρίως για την σημαντική 
μεταμόρφωση της πόλης και για τις 
κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές 
συνθήκες που οδήγησαν στην εξέλιξη 
αυτή. Η επόμενη εργασία είναι γραμ-
μένη από τον Διδακτορικό Φοιτητή 
Henry και τον Ερευνητή Gillon από το 
Πανεπιστήμιο της Γαλλίας (Comte 
Laboratoire) στη Γαλλία. Αναφέρεται 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 
και το πώς η ανάληψη τους ώθησε την 
πόλη της Αθήνας στην βελτίωση κατά 
ουσιώδη τρόπο και το πώς μπορεί η 
πόλη να συνεχίσει να βελτιώνεται. Το 
τρίτο κείμενο από τον Καθηγητή Guala 
από το Πανεπιστήμιο του Τορίνο στην 
Γαλλία μελετά τις πιθανές επιπτώσεις 
των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2006 στο Τορίνο. Βασισμένο σε 
εκτεταμένες μελέτες ανάμεσα στον 
πληθυσμό του Τurin ασχολείται με τις 
προσδοκίες του πληθυσμού όσον αφορά 
το τί θα φέρουν οι αγώνες στην πόλη 
τους. 

Το επόμενο κείμενο επεκτείνεται στο 
περιεχόμενο της ανάπτυξης μέσω των 
αθλητικών γεγονότων και ανήκει στον 
Καθηγητή Weiermaie και στον 
Ερευνητή Meiller από το Πανεπιστήμιο 
του Innsburck στην Αυστρία. Παρέχει 
μια ανάλυση της συμπεριφοράς του 
τουρισμού, συνδέοντας το θέμα αυτό με 
τον πιθανό αθλητικό τουρισμό και την 
άνοδο που μπορεί αυτός να προκαλέσει 
στις τοπικές οικονομίες. Το πέμπτο 
άρθρο αναλύει την πρόσοδο και την 
στήριξη που παρέχει ο ποδοσφαιρικός 
τουρισμός χρησιμοποιώντας τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες ως παράδειγμα των 
μακροχρόνιων επιδράσεων που μπο-
ρούν τα αθλητικά γεγονότα να επι-
φέρουν σε μια πόλη. Η εργασία αυτή 
του Βοηθού Καθηγητή Sezgin από το 
Πανεπιστήμιο Anadolu στην Τουρκία 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι επενδύ-
οντας στον ποδοσφαιρικό τουρισμό 
απευθυνόμενος στην Τουρκία μπορεί να 
αποκομίσει μεγαλύτερο κέρδος σε 
περιόδους χαμηλής ζήτησης. To τελευ-
ταίο κείμενο σε αυτή την ενότητα 
γράφτηκε από την Vela Danila από το 
Πανεπιστήμιο «Pontifical Catholic» στο 
Εκουαδόρ. Παρουσιάζεται εδώ, ο ρόλος 
που μπορούν να διαδραματίσουν τα 
αθλήματα στην ανάπτυξη φτωχών 
χωρών, και ως οικονομική κινητήρια 
δύναμη και ως δύναμη ενοποίησης 
ασταθών χωρών. 
 
Αθλητική Παραγωγή 
 

Η ενότητα αυτή αρχίζει με το 
δοκίμιο των Αναπληρωτών Λεκτόρων 
Zarpellon Mazo και Reppold Filho απο 
το Federal University του Rio Grande do 
Sul στην Βραζιλία. Πραγματεύεται τον 
αντίκτυπο των αθλητικών συλλόγων στο 
σχηματισμό και διατήρηση της Γερμα-
νικής – Βραζιλιάνικης ταυτότητας στο 
Πόρτο – Αλέγκρε της Βραζιλίας και που 
οδήγησε σε αυτό που αναφέρεται ως 
ομοσπονδιακός αθλητισμός. Στη συνέ-
χεια η εργασία του Διδακτορικού Φοι-
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Ασχολείται με την σχέση ανάμεσα 
στην οργανωτική κουλτούρα και στους 
αθλητικούς οργανισμούς. Ισχυρίζονται 
ότι προγενέστερη και μελλοντική έρευνα 
στην οργανωτική κουλτούρα θα δώσει 
διορατικότητα στην κατανόηση της 
κουλτούρας των αθλητικών οργανισ-
μών, ένα πεδίο που δεν έχει ακόμα 
εξερευνηθεί πλήρως.     

τητή Marcina et al. από το Πανεπι-
στήμιο Λουμπλιάνα στη Σλοβενία εξε-
ρευνά την σχέση ανάμεσα στην γνώση 
της φυσικής δραστηριότητας, τις στάσεις 
απέναντι στην φυσική δραστηριότητα 
και την πραγματική ενασχόληση των 
νέων της Σλοβενίας με αυτή. Το τελευ-
ταίο κείμενο του βιβλίου αυτού ανήκει 
στους Λέκτωρες Kaiser και Keiner από 
το Γερμανικό Αθλητικό Πανεπιστήμιο 
Κολωνίας στην Γερμανία.  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 6ος Τεύχος 2ο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006 47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 

 
6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS: 
ECONOMIC, MANAGEMENT AND MARKETING 

ASPECTS 
  

June 29-30, 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 June 1st, 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 
Υπεύθυνος  Δημοσίων Σχέσεων: Λεωνίδας Σ. Παπαντώνης 
Υπεύθυνος  Διεθνών Σχέσεων: Δρ. Βασίλειος Α. Πατσουράτης 
Υπεύθυνος Αθλητικών Ομοσπονδιών: Παύλος Κότσιρας 

 
 

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

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

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

 
 

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

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

οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οικονομικά και τη διοίκηση του 
αθλητισμού. 

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

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

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

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

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

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

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 6ος Τεύχος 2ο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006 
 

49

mailto:pasem@atiner.gr


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΣΟ
Λ
Ω
Μ
Ο
Υ

 1
4,

 1
06

 8
3 
Α
Θ
Η
Ν
Α

  

 

      Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 5ος Τεύχος 1ο Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005 
 

50


	Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Αθλητικής Οικονομίας, Διοίκησης και Μάρκετινγκ 
	Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ)
	Αθλητική Επικαιρότητα
	Ποιός πρέπει να πάρει το Πρωτάθλημα; 
	Η Αντικειμενικότητα της Αθλητικής Δημοσιογραφίας στην Τουρκία 
	Ανταγωνιστική Ισορροπία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ
	Επιστημονικό Βιβλίο
	Από τον Διευθυντή Έκδοσης

	Αθλητική Επικαιρότητα
	Επιστημονικό Άρθρο
	Η Αντικειμενικότητα της Αθλητικής Δημοσιογραφίας στην Τουρκία

	Επιστημονικό Άρθρο
	Ανταγωνιστική Ισορροπία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ

	Επιστημονικό Άρθρο
	Επιστημονική Αθλητική Σκέψη
	Επιστημονικό Βιβλίο
	περιεχόμενα
	μίας, Διοίκησης και Μά Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου
	Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ)
	                                        ISSN: 1109-236X
	Ιδιοκτησία
	Εκδότης
	Διευθυντής Έκδοσης και Υπεύθυνος Ύλης
	Συντακτική και Επιστημονική Επιτροπή
	Επιμέλεια Δοκιμίων και Μεταφράσεις
	Διανομή – Διαφήμιση
	Στο τεύχος αυτό συνεργάστηκαν
	Καλλιτεχνική και Τυπογραφική Επιμέλεια
	Επιστημονική Επιτροπή Κριτών
	Υποβολή Επιστημονικών Άρθρων
	Συνδρομές
	Διαφημίσεις
	Πλήρης τιμοκατάλογος των καταχωρίσεων στο περιοδικό είναι διαθέσιμος για κάθε ενδιαφερόμενο
	Η Αντικειμενικότητα 
	της Αθλητικής Δημοσιογραφίας στην Τουρκία





	Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
	Αντικειμενικότητα της 
	Αθλητικής Δημοσιογραφίας
	Σκοπός της Μελέτης 
	Βιβλιογραφία

	Η Βόρεια Αμερική πιο Πλούσια από την Ευρώπη
	Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανταγωνιστική Ισορροπία
	Η Έρευνα για την Ανταγωνιστική Ισορροπία
	Στατική ανταγωνιστική ισορροπία
	Κλειστά Πρωταθλήματα
	Η Σταθερή Ομάδα
	Η Προοδευτική Ομάδα 
	Η Ευέλικτη Ομάδα

	June 29-30, 2006, Athens, Greece

