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ΗΗ  ΥΥππέέρρ--ΛΛίίγγκκαα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  
ΠΠοοδδοοσσφφααίίρροουυ  
  
 

εκίνησε με μεγάλες τυ-
μπανοκρουσίες το πρω-
τάθλημα του ελληνικού 
ποδοσφαίρου με τη δη-

μιουργία της Υπέρ-λίγκας. Μάλιστα, ο 
Παναθηναϊκός πρότεινε ως πρόεδρο της 
Υπέρ-λίγκας το γιο του Προέδρου του 
Ολυμπιακού. Ένας από τους στόχους 
που έθεσε η Υπέρ-λίγκα είναι η αύξηση 
των θεατών στα γήπεδα. Τώρα γιατί η 
αλλαγή από ΕΠΑΕ, που ήταν πριν, σε 
Υπέρ-λίγκα θα αλλάξει ριζικά το 
ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κάτι που, 
μέχρι στιγμής, παραμένει ανεξήγητο. Οι 
μεταβλητές που επηρεάζουν την 
ποιότητα του προϊόντος που προσφέρει 
ο κλάδος του ποδοσφαίρου δεν έχουν 
αλλάξει, με εξαίρεση τον Πρόεδρο της 
Οργανωτικής Επιτροπής. Γεγονός 
αναμφισβήτητο είναι ότι οι ικανότητες 
των ατόμων μπορούν να βελτιωθούν 
πολύ, αλλά δεν φτάνουν όταν οι 
βασικοί ποδοσφαιριστές παράγοντες 
παραμένουν στην ουσία αμετάβλητοι. 
Δεν πρόκειται να προτείνουμε τίποτε 
από τη στήλη αυτή. Το έχουμε ήδη κάνει  
σε παλαιότερα άρθρα του περιοδικού. 
Εκείνο, όμως, που θέλουμε να ρωτή-
σουμε είναι: ποια ανάλυση PEST και 
SWOT έγινε για να αιτιολογηθεί η 
στρατηγική αλλαγή στην οργάνωση του 
ελληνικού ποδοσφαίρου;  

Ο κάθε σοβαρός επιχειρηματίας, 
διότι     μιλάμε     για      επιχειρηματίες - 

 
ιδιοκτήτες ανωνύμων εταιρειών που 
προσφέρουν ποδοσφαιρικό θέαμα, πριν 
κάνει οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή 
ακολουθεί αυτές τις θεμελιώδεις 
κατευθύνσεις. Αλλά ακόμα και αν 
ακολουθείται η διαίσθηση, η οποία είναι 
μια πολύ βασική μεταβλητή της 
επιχειρηματικής επιτυχίας, και σε 
πολλές περιπτώσεις, μέχρι αυτοκτονίας 
αποτυχίας, πώς εξηγείται ότι τίποτε δεν 
άλλαξε εκτός από το όνομα της 
οργανώτριας αρχής και το όνομα του 
Προέδρου της;     

Το καλύτερο σενάριο είναι να 
κοροϊδεύουν τον κόσμο, το χειρότερο 
είναι να τα πιστεύουν και οι ίδιοι. 
Χειρότερο διότι, αν πραγματικά 
πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν αλ-
λαγές προς το καλύτερο με στρατηγικές 
παρέμβασης, τότε το φετινό πρωτά-
θλημα θα είναι σίγουρα χειρότερο από 
το περσινό, με μετρήσιμους στόχους ό-
πως θεατές στα γήπεδα, τηλεθέαση, ποι-
ότητα παιχνιδιών κλπ. 

Αν κοροϊδεύουν τον κόσμο τότε το 
πιθανότερο είναι να έχουμε το ίδιο 
ποδόσφαιρο που είχαμε πάντοτε. Και 
αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Είναι 
πολύ σημαντικό να δημιουργείς ψευ-
δαισθήσεις στο κόσμο, διότι ο φτωχός 
πεθαίνει ελπίζοντας,  χαίροντας άλλη 
μια πρόχειρη μπακαλίστικη ανάλυση 
PEST και SWOT που δεν μπορεί να του 
δώσει καμία ελπίδα ότι τα πράγματα θα 

  ΞΞ

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα  
 



 

αλλάξουν στο φετινό πρωτάθλημα. Τι 
είναι αυτή η ανάλυση; Πρώτον, οι 
πολιτικοί - θεσμικοί παράγοντες παρα-
μένουν οι ίδιοι. Δεύτερον, οι οικονο-
μικές συνθήκες της χώρας παραμένουν 
οι ίδιες. Τρίτον, οι κοινωνικοί παράγο-
ντες παραμένουν οι ίδιοι και ελαφρώς 
μπορούν να χειροτερέψουν. Τέλος, η 
τεχνολογία δεν αλλάζει μέσα σ’ ένα 
χρόνο. Άρα, το PEST για το ποδόσφαιρο 
παραμένει το ίδιο όπως πέρυσι. Τι 
συμβαίνει με την SWOT   ανάλυση;  Τα  
ίδια.  Ποια   είναι τα     ισχυρά     σημεία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

του ελληνικού ποδοσφαίρου και πώς 
αλλάζουν από πέρυσι; Μάλλον χειροτέ-
ρεψαν μια και η Εθνική Ελλάδος δεν 
αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι 
αδυναμίες σίγουρα δεν μειώθηκαν και 
δεν υπάρχουν νέες ευκαιρίες, ενώ 
καιροφυλακτούν κάποιες απειλές, από 
ομάδες που αντιμετωπίζουν περισ-
σότερα οικονομικά προβλήματα σε 
σχέση με πέρυσι, όπως ο ΠΑΟΚ. Συνε-
πώς, και η SWOT ανάλυση μάλλον οδη-
γεί στο συμπέρασμα ότι το προϊόν θα 
είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων 
το ίδιο με πέρυσι. 
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  Εππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  

  
 

ΤΤαα  ΜΜΜΜΕΕ  κκααιι  ηη  ΟΟλλυυμμππιιάάδδαα  ττηηςς  
ΑΑθθήήννααςς  ττοουυ  22000044    
  
ττοουυ  ΘΘύύμμιιοουυ  ΖΖααχχααρρόόπποουυλλοουυ,,    
CCoolllleeggee  ooff  LLiibbeerraall  AArrttss  &&  SScciieenncceess  PPaarrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  UUSSAA  
   

   
αναβίωση  των  Ολυ-
μπιακών Αγώνων στο 
τέλος του 19ου αιώνα 
αποτελούσε μια προ-
σπάθεια ανάπλασης 

των Ολυμπιακών ιδανικών. Η ανα-
βίωση αυτή αντανακλά τα ιδανικά της 
εποχής εκείνης, όπως και οι αρχαίοι 
Ολυμπιακοί Αγώνες εκφράζουν την 
εποχή τους. Ο Βύρωνας Πιέρ ντε Κου-
μπερτέν ήθελε να συνδέσει τα ιστορικά 
ελληνικά ιδανικά με ένα καλύτερο πα-
ρόν. Ομοίως, οι Έλληνες οργανωτές των 
πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώ-
νων της Αθήνας το 1896, ήθελαν να συν-
δέσουν την Αρχαία Ελλάδα με τη σύγ-
χρονη  δείχνοντας ότι τα ιδανικά που 
κληρονομήθηκαν από τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες ήταν τα ίδια με αυτά της 
κοινωνίας και του πολιτισμού της Ελ-
λάδος του 19ου αιώνα. 

Η  Η
αγώνας” και εν μέρει σε μια καλαίσθητη 
ιδέα, τα λατρεία του κάλλους και της 
χαράς» (όπως παρατίθεται στον Brown). 
Σύμφωνα με τον Brown, καλαισθησία 
και κάλλος ήταν αναπό-σπαστα μέρη 
της άποψης του Κουμπερτέν του 
Ολυμπισμού και του μοντερνισμού. 

Από όποια οπτική  πλευρά και αν το 
δούμε, οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί 
Αγώνες του 1896 ήταν επιτυχείς όχι 
μόνο διότι ήταν το πρώτο βήμα για την 
αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, 
αλλά διότι μια μικρή χώρα τα κατάφερε. 
Αν και όλες οι Ολυμπιάδες που ακολού-
θησαν με τον ένα ή άλλο τρόπο ήταν 
επιτυχείς, η πρώτη κατάφερε να ανα-
ζωογονήσει το Ολυμπιακό Πνεύμα. 

 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα ΜΜΕ 

Η συνάθροιση των εθνών κάθε 
τέσσερα χρόνια για να συμμετάσχουν 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες «δείχνει   το  Η αναβίωση ήταν το Πνευματικό 

παιδί του Πιέρ ντε Κουμπερτέν, που 
πίστευε ότι η εκπαίδευση και ο αθλη-
τισμός είναι αδιάσπαστα κομμάτια και 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 
μέσα προαγωγής, της διεθνούς αλληλο-
κατανόησης (Kieran & Daley). Ο Βύρω-
νας ντε Κουμπερτέν έλεγε ότι το: ολυ-
μπιακό ιδανικό είναι «η αντίληψη μιας 
δυνατής κουλτούρας της Ρώμης εμπο-
τισμένη με το πνεύμα του ιπποτισμού 
που  τόσο εύστοχα αποκαλείται “έντιμος  

πνεύμα της τιμιότητας, της δικαιοσύνης, 
της σεμνότητας και για λίγες εβδομάδες 
αποτρέπει τη βαρβαρότητα μεταξύ των 
ανθρώπων» (Ugboajah). Πραγματικά,   
ο αθλητισμός έχει τη δυνατότητα να γί-
νει μια ισχυρή ενοποιητική δύναμη των 
διαφόρων εθνοτήτων. Σύμφωνα με τον 
Ολυμπιακό Χάρτη, ο σκοπός των Ολυ-
μπιακών Αγώνων είναι η εμβάθυνση 
της κατανόησης και της φιλίας μεταξύ 



 

των εθνών και η προώθηση της ειρήνης 
στον κόσμο (Heinila). 

Ωστόσο, ο Ugboajah αναφέρει ότι 
«οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν εισέλθει 
σε μια νέα διάσταση διαφορετική από 
την αρχική ιδέα της ειρηνικής συνύ-
παρξης και σφυρηλάτησης των διεθνών 
σχέσεων. Η διεθνής και η διπλωματική 
πολιτική έχουν εισχωρήσει στους αγώνες 
ενώ τα πολιτικά κίνητρα συνεχίζουν να 
απειλούν το μέλλον των Ολυμπιακών 
Αγώνων». 

Πράγματι, οι καλές προθέσεις του 
Ολυμπιακού πνεύματος δεν έχουν 
πάντοτε υλοποιηθεί. Όπως αναφέρουν 
οι Real, Mechikoff & Goldstein «οι Ολυ-
μπιακοί αγώνες που υποτίθεται ότι από-
τελούν μέσα μεγαλύτερης διεθνούς συ-
νεργασίας και κατανόησης, συνήθως υ-
ποτάσσονται στην εξυπηρέτηση του α-
αντίθετου» 

Όπως οι αγώνες μπορούν να φέρουν 
τα έθνη μαζί, το ίδιο, όμως, μπορεί και 
να τα διαιρέσει. Οι αγώνες του 1936 στο 
Μόναχο είναι πρωταρχικό παράδειγμα 
διαίρεσης. Ομοίως, στους αγώνες του 
1980 στη Μόσχα και του 1984 στο Λος 
Άντζελες, χώρες δέχτηκαν την απα-
γόρευση της συμμετοχής ολόκληρης της 
ολυμπιακής τους ομάδας, δείγμα του 
πνεύματος διαίρεσης του ψυχρού 
πολέμου. 

Σήμερα ο περισσότερος κόσμος 
βιώνει τους Ολυμπιακούς αγώνες μέσω 
των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
(ΜΜΕ) κυρίως της τηλεόρασης. Στην 
πραγματικότητα οι Ολυμπιακοί αγώνες 
θα ήταν αδιανόητοι χωρίς τα ΜΜΕ. Ο 
Morrowανέλυσε την κάλυψη των Αγώ-
νων από τις εφημερίδες. Βρήκε  κοινό 
στοιχείο στην κάλυψη των Αγώνων 
«επιτυχία σημαίνει μετάλλια». Αναφέρει 
ότι η σχέση ΜΜΕ και Ολυμπιακών Αγώ-
νων είναι περισσότερο σχέση κοινής 
συμβίωσης, αφού τα ΜΜΕ βοηθούν στη 
δημιουργία ψευδαισθήσεων. Λέει «οι Ο-
λυμπιακοί Αγώνες είναι και ήταν οτιδή-
ποτε τα ΜΜΕ περιγράφουν ότι ήταν». 

 

Οι Real, Mechikoff & Goldstein 
συγκρίνουν την κάλυψη από τον τόπο 
των αγώνων του 1980 και 1984 που 
μερικές χώρες είχαν αποκλείσει τον 
αθλητή τους. Βρήκαν ότι και αυτοί οι 
αγώνες αντανακλούν τους ανταγω-
νισμούς της περιόδου του ψυχρού 
πολέμου. 

Οι Riggs, Eastman & Golobic  
γράφουν ότι από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 1936, οι Αγώνες εμπε-
ριέχουν ταυτοχρόνως τις φαινομενικές 
αντικρουόμενες εικόνες του διεθνισμού 
και του εθνικού συμφέροντος. Βρήκαν 
ότι ακόμη και οι χειμερινοί αγώνες του 
1992 είχαν πολιτικοποιηθεί αν και ο 
ψυχρός πόλεμος είχε τελειώσει. Ο 
Rivenburgh βρήκε ότι το σύστημα της ε-
θνικής τηλεόρασης μεταδίδει τους Αγώ-
νες από τη δική τους εθνική και πολιτι-
στική σκοπιά, ερμηνεύοντας τους Αγώ-
νες για τους πολίτες της χώρας τους. 

Από την άλλη πλευρά, ο Ruttle 
πιστεύει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και 
η τηλεόραση έχουν όμοιες κατευθυ-
ντήριες αρχές όπως «η εκπαίδευση μέσω 
του αθλητισμού», «το πνεύμα  της  καλύ-
τερης  κατανόησης», «καλή θέληση», 
«ίσες ευκαιρίες για την έκφραση διαφο-
ρετικών απόψεων» και τέλος «υψηλού 
επιπέδου προγραμματισμός». 

Ο Whannel αναφέρει ότι η τηλεόρα-
ση «αντανακλά κάτι περισσότερο από α-
θλητισμό σε μας. Διαμορφώνει άποψη ή 
σειρά απόψεων για τον κόσμο του α-
θλητισμού». Επιπλέον, όταν παρακο-
λουθούμε τους Αγώνες στην τηλεόραση, 
βλέπουμε κάτι παραπάνω από μια 
εκδήλωση, βλέπουμε ένα θέαμα. Αυτό εί-
ναι αποτέλεσμα της εμπειρίας  οργάνω-
σης των Αγώνων για μας τους τηλεθεα-
τές. 

Το ABC χρησιμοποιούσε το σύνθημα 
«η συγκίνηση της νίκης και η αγωνία 
της ήττας». Αυτό ήταν το τηλεοπτικό 
δράμα στα καλύτερα του. Ο Lee θεωρεί 
ότι η τηλεόραση μπορεί να υπερβεί το 
δράμα. «Ενώ το δράμα φθάνει στην 
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κορύφωση μόνο μια φορά, τα αθλητικά 
γεγονότα μπορούν να δώσουν σειρά 
τέτοιων εξυψώσεων», διότι «η τηλεόρα-
ση μπορεί να δείχνει συγκλονιστικές 
στιγμές, ξανά και ξανά και σε αργή 
κίνηση. Αυτό αυξάνει τη δραματική επί-
δραση». Σύμφωνα με τον Whannel οι 
μνήμες μας και συνεπώς η ιστορία, ό-
πως, και οι προσδοκίες μας διαμο-
ρφώνονται  από την τηλεόραση . 

Τέτοια μεγάλα γεγονότα για τα 
ΜΜΕ, παρά την εμπορευματοποίηση 
τους, μπορεί στην πραγματικότητα να 
πετύχουν να φέρουν τους ανθρώπους 
πιο κοντά. Οι Emerson και Perse βρή-
καν ότι η παρακολούθηση των Ολυ-
μπιακών αγώνων από την τηλεόραση 
σχετίζεται με τη γνώση άλλων πολιτι-
σμών και συνδέεται με την «εκτίμηση 
των Ολυμπιακών Αξιών». Ομοίως, ο 
Rothenbuhler βρήκε ότι η Ολυμπιάδα 
λειτουργεί ως μια γιορτή της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, διότι προσελκύει ένα τηλε-
οπτικό κοινό, που δεν συνδέεται με την 
παρακολούθηση αθλητικών αγώνων. 

Ο Chen βρήκε ότι αυτοί που είδαν 
την γιορτή ανοίγματος των αγώνων της 
Ατλάντα είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα 
ευνοϊκής  αντιμετώπισης των αθλητών 
στις ΗΠΑ από ότι αυτοί που δεν την 
είδαν. Αυτό δεν ήταν μόνο λόγω της 
απλής έκθεσης στη τηλεοπτική κάλυψη, 
αλλά, διότι η κάλυψη εξύμνησε και επι-
βεβαίωσε αμερικάνικες αξίες (Νorden-
stedt & Tillinghast). 

Η μελέτη του Lee πάνω στους  
Κορεάτες έδειξε ότι η τηλεόραση έπαιξε 
κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία ενός κλί-
ματος συναίνεσης στη Σεούλ προς χάρη 
των Αγώνων. Παρομοίως, η Leuskyj 
αναφέρει ότι «τα Αυστραλιανά ΜΜΕ έ-
παιξαν έναν απολύτως αναγκαίο ρόλο 
στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες γενικά και 
για τη διεκδίκηση τους από το Σίδνευ, 
ειδικότερα. Και όσο το 2000 πλησίαζε τα 
διεθνή ΜΜΕ ένωσαν τις δυνάμεις τους 
για να ενισχύσουν την υποστήριξη του 
κοινού για οτιδήποτε Ολυμπιακό. Ανα-

φέρει ότι η κάλυψη από τον τύπο δείχνει 
ότι η βιομηχανία των ΜΜΕ είδαν τους 
Αγώνες του Σίδνευ ως μια ευκαιρία για 
την  οικονομική αύξηση μέσω του τουρι-
σμού, της απασχόλησης και της ιδιωτι-
κής επένδυσης. 

 
Η Φιλοξενία των Αγώνων 

Η κάθε Ολυμπιάδα έχει τη δική της 
πετυχημένη ιστορία. Επιπλέον, κάθε 
κράτος που συμμετέχει και ειδικά κάθε 
χώρα που τους οργανώνει χρησιμοποιεί 
τους Ολυμπιακούς αγώνες για το δικό 
της πολιτικό, οικονομικό και πολι-
τιστικό όφελος. Ο Lee αναφέρει ότι «οι 
Ολυμπιακοί αγώνες δίνουν στους κατοί-
κους που τους φιλοξενούν ένα αίσθημα 
αυτοπεποίθησης, πατριωτισμού και 
αλληλεγγύης, συνεισφέροντας, έτσι, τα 
μέγιστα στην προβολή του πολιτισμού 
τους στον έξω κόσμο, αυξάνοντας  το ε-
μπόριο και τα έσοδα από τον τουρισμό» 

Η ελπίδα για παρόμοια αποτε-
λέσματα ήταν στα σχέδια της Ελλάδας 
για την οργάνωση των Αγώνων του 
2004. Οι οργανωτές του 2004 ανέμεναν 
ότι οι Αγώνες θα πετύχαιναν να αλλάξει 
«το πρόσωπο της Ελλάδος πέρα από 
κάθε προσδοκία», ενώ, ένα άλλο όφελος 
θα προερχόταν από την αύξηση του 
τουρισμού και των ξένων επενδύσεων 
(Karamanos). 

O Ηοberman πιστεύει ότι οι αγώνες 
του 1968 στο Μεξικό αντιπροσώπευαν 
μια διεκδίκηση της πολιτικής νομιμο-
ποίησης και τη θέση του «ανα-
πτυγμένου» κράτους. Παρομοίως, η ελ-
ληνική κυβέρνηση ήθελε, μέσω των αγώ-
νων του 2004, να πετύχει την ανα-
γνώριση ως ενός σημαντικού, από πολι-
τικής και οικονομικής άποψης, κράτους 
(προσωπική αναφορά του κ. Γέρου, 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Τύπου). Άλλοι Έλληνες αξιωματούχοι 
δήλωναν αισιόδοξοι ότι οι αγώνες της 
Αθήνας θα μετέτρεπαν την Ελλάδα σε 
μια «αναπτυγμένη δυτική χώρα που 
ήταν το όνειρο πολλών πολιτικών 
αρχηγών του 20ου αιώνα» (Karamanos). 
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Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό μιας και 
οι Έλληνες αισθάνονταν ότι η αποτυχία 
της διεκδίκησης των αγώνων του 1996 
ήταν ένα ιστορικό χαστούκι στο 
πρόσωπο τους. Και αυτό γιατί  θεωρή-
θηκαν δευτερευούσης σημασίας μπρο-
στά στην ιστορική σημασία να οργα-
νώσει η Αθήνα τους Αγώνες της εκατο-
νταετηρίδας από οικονομικούς παρά-
γοντες, όπως της Coca-Cola που εδρεύει 
στην Ατλάντα.  

Η επιθυμία να χρησιμοποιηθούν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες εκτείνεται πέρα 
των πολιτικών και οικονομικών ορίων. 
Για παράδειγμα, ο Tomlinson αναφέρει 
ιδιαιτέρως ότι η Γιορτή έναρξης των 
αγώνων δίνει την ευκαιρία στην 
οργανώτρια χώρα να εκθέσει την ιστο-
ρία της και την εθνική της υπερηφάνεια. 
Προφανώς, αυτή ήταν η περίπτωση της 
Αθήνας, αφού η Τελετή Έναρξης έδειξε 
και εξύμνησε την ιστορική και πολι-
τιστική συνέχεια του ελληνισμού ανά 
τους αιώνες. 

Οι Sakamoto, Murata & Takaki 
βρήκαν ότι τα ΜΜΕ όχι μόνο επηρεά-
ζουν την κοινή γνώμη για τις οργανώ-
τριες χώρες, αλλά και για τις χώρες που 
συμμετέχουν. Αναφέρουν ότι το επίπεδο 
των θετικών αισθημάτων για τα ξένα 
κράτη γενικώς αυξάνεται στη διάρκεια 
των αγώνων και ενώ μειώθηκε στους 
επιμέρους τρεις μήνες, ήταν υψηλότερο 
από αυτό που μετρήθηκε πριν τους 
αγώνες. 

Με δεδομένο ότι η σχέση Ολυ-
μπιακών Αγώνων και ΜΜΕ έχει ως 
αποτέλεσμα τη μεγάλη παγκόσμια 
προβολή, οι κύριες πολυεθνικές εται-
ρείες, θέλοντας να συνδεθούν με θετικές 
εικόνες, γίνονται χορηγοί των Αγώνων 
που αποτελούν μέρος της εκστρατείας 
δημόσιων σχέσεων (Shell, 1992). Παρο-
μοίως, πολλές πόλεις και έθνη προσδο-
κούν το ίδιο όταν αναλαμβάνουν την 
τελετή τέτοιων μεγάλων γεγονότων. 

Παρόλα αυτά, οι Giffard & 
Rivenburgh βρήκαν ότι η οργάνωση τέ-
τοιων γεγονότων δεν καταλήγει ανα-

γκαία σε επιθυμητά αποτελέσματα. Οι 
πόλεις και οι χώρες έχουν μεγαλύτερη 
κάλυψη από τα ΜΜΕ, αυτό, όμως, δεν 
σημαίνει αναγκαία και ευνοϊκή δημο-
σιότητα. Στην πραγματικότητα, μερικές 
φορές τα ΜΜΕ βρίσκουν την ευκαιρία 
να υπερτονίσουν «εκείνα τα αρνητικά 
σημεία που το υπό ανάπτυξη κράτος 
ήλπιζε να βελτιώσει». 

Παρά τα τέλεια σχέδια που 
υπάρχουν για τους αγώνες, μπορεί να 
συμβεί και μερικές φορές όντως 
παρατηρείται, να υπάρχει σύγκρουση με 
τους επιθυμητούς στόχους και τις προς-
δοκίες των οργανωτών για επιτυχία. 
Αυτή ήταν η περίπτωση με τους αγώνες 
των αποκλεισμών της Μόσχας και του 
Λος Άντζελες από τους Ολυμπιακούς 
που ακολούθησαν το τρομοκρατικό χτύ-
πημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Γρά-
φοντας για τους χειμερινούς αγώνες 
στην πόλη του Sa lt Lake το 2002, οι 
Billings & Eastman αναφέρουν ότι οι 
«αγώνες έγιναν περισσότερο από ένα α-
θλητικό γεγονός ως αποτέλεσμα των 
τεράστιων μέτρων ασφάλειας που τους 
περιέβαλε». Παρομοίως, ο Zaharopoulos  
βρήκε ότι η κάλυψη από τον τύπο της 
προετοιμασίας  της   Αθήνας εστιάστηκε 
στα δύο θέματα της τρομοκρατίας και 
των καθυστερήσεων, που ήταν τα ζη-
τήματα που οι οργανωτές ήλπιζαν ότι 
δεν θα καλυφθούν από τα ΜΜΕ. Πα-
ρόλα αυτά, τα πιο πολλά δημοσιεύματα 
που εξετάσθηκαν μέχρι το τέλος του 
2004 έκριναν ότι οι αγώνες της Αθήνας 
έγιναν με επιτυχία (Zaharopoulos) 

 
Υποθέσεις 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει πως η 
επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων 
συνδέεται με τα ΜΜΕ στη διάρκεια των 
Αγώνων. Επιπροσθέτως, με δεδομένο 
την πολυπλοκότητα της έννοιας της 
επιτυχίας  των Ολυμπιακών Αγώνων, 
αναλύονται κάποιες άλλες μεταβλητές 
για να διερευνηθεί πως το κοινό 
αντιλαμβάνεται την επιτυχία των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι, οι ακόλου-
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θες υποθέσεις και ερευνητικές ερωτήσεις 
προτείνονται για εξέταση: 

Υπόθεση 1η: Με δεδομένο ότι τα 
ΜΜΕ θεώρησαν ότι οι Αγώνες της Αθή-
νας είχαν επιτυχία, παρά την προ-
Ολυμπιακή εστίαση στα προβλήματα, το 
κοινό των ΗΠΑ θα θεωρεί τους συγκε-
κριμένους Αγώνες ως περισσότερο επι-
τυχημένους μετά το τέλος τους απ΄ ότι 
περίμεναν πριν από αυτούς το 2004. 

Υπόθεση 2η: Με δεδομένο την κατά-
νόηση που έχει δημιουργηθεί μετά την 
11η Σεπτεμβρίου 2001, το κοινό των 
ΗΠΑ αναμένεται να δίνει μεγαλύτερη 
σημασία στα θέματα ασφαλείας όταν 
κρίνει την επιτυχία των Αγώνων της 
Αθήνας. 

Υπόθεση 3η: Με δεδομένο τη 
σημασία που δίνεται στα μετάλλια, το 
κοινό των ΗΠΑ αναμένεται να κρίνει 
την επιτυχία των Αγώνων από τα πόσα  
μετάλλια κέρδισαν οι αθλητές τους. 

Ερώτηση 1η: Πώς συγκρίνονται οι 
αντιλήψεις του κοινού για την επιτυχία 
των Αγώνων, πριν και μετά;  

Υπόθεση 4η: Μεγαλύτερη κάλυψη 
από τα ΜΜΕ των Ολυμπιακών Αγώνων 
συνδέεται με μια πιο θετική αντίληψη 
για τους Αγώνες της Αθήνας. 

Υπόθεση 5η: Με δεδομένο ότι οι 
Αγώνες της Αθήνας ήταν ειρηνικοί και  
οι οργανωτές έδωσαν έμφαση στην 
ειρήνη και την εκεχειρία, το κοινό των 
ΗΠΑ θα έχει πιο θετική στάση για την ε-
κεχειρία μετά τους Αγώνες απ’ ότι πριν. 

 
Μεθοδολογία 

Η μελέτη των ΜΜΕ για την 
εκτίμηση της επιτυχίας των Ολυμπιακών 
Αγώνων είναι μέρος μιας ευρύτερης 
μελέτης των αντιλήψεων των Ολυμπια-
κών Αγώνων η οποία συμπεριλαμβάνει 
δύο έρευνες πεδίου που πραγματο-
ποιήθηκαν στην Τοπέκα του Κάνσας (ε-
παρχία Shawnee) των ΗΠΑ. Είναι μια 
σχετικά αντιπροσωπευτική πόλη που 
μαζί με τις τριγύρω αγροτικές κατοικίες 
αριθμεί περίπου 170 χιλιάδες κατοίκους. 
Είναι μια περιοχή της Κεντρικής Δυ-

τικής Αμερικής, αλλά η ύπαρξη αστικών 
και αγροτικών πληθυσμών την κάνει 
πιο αντιπροσωπευτική. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου 
Απογραφής των ΗΠΑ του 2002, η μέση 
ηλικία στην Τοπέκα ήταν 36,1 χρόνια 
ενώ στο σύνολο των ΗΠΑ ήταν 37,1 
χρόνια. Ο μέσος αριθμός των μελών των 
νοικοκυριών ήταν 2,98 ενώ ήταν 2,61 
στο σύνολο των ΗΠΑ. Ο πληθυσμός της 
Τοπέκας ήταν 51,6% γυναίκες ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 51,1% για τις 
ΗΠΑ. Άλλα δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά της Τοπέκας δείχνουν ότι είναι 
όμοια με το σύνολο  της  χώρας. Για πα-
ράδειγμα, ο πληθυσμός συγκροτείται α-
πό 82% λευκούς (ΗΠΑ=78%), 9% έγ-
χρωμους (ΗΠΑ=12%) και 9% Ισπανό-
φωνους (ΗΠΑ=13%). 

Παρά το γεγονός ότι η Πολιτεία του 
Κάνσας έχει διπλάσιο αριθμό εγγε-
γραμμένων ρεπουμπλικάνων από ότι 
δημοκρατικών η Τοπέκα είναι πιο ισορ-
ροπημένη από πολιτικής άποψης, 
εκπροσωπώντας επαρκώς τις ΗΠΑ σή-
μερα, η οποία είναι ίση κατανεμημένη 
μεταξύ δημοκρατικών, ρεπουμπλικάνων 
και ανεξάρτητων. Η επαρχία του Sha-
wnee του Κάνσας ψήφισε τον Τζωρτζ 
Μπούς με μια μικρή πλειοψηφία το 
2000. Ψήφισε τον Ρόμπερτ Ντόλ (γη-
γενής του Κάνσας) με μια μικρή πλειο-
ψηφία το 1996, τον Μπιλ Κλίντον το 
1992, τον πατέρα Τζωρτζ Μπούς το 1988 
και τον Ρονάλντ Ρίγκαν με μεγάλη 
διαφορά το 1984. 

Για την πρώτη έρευνα πεδίου, ένα 
συστηματικό τυχαίο δείγμα 950 κα-
τοίκων επιλέχθηκε από την Τοπέκα χρη-
σιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο 
της περιοχής. Την έρευνα πραγμα-
τοποίησαν προπτυχιακοί φοιτητές του 
τοπικού Πανεπιστημίου του μαθήματος 
ερευνητικές μεθόδους το Νοέμβριο του 
2003, δηλαδή οκτώ μήνες πριν τους 
Αγώνες της Αθήνας του 2004. Η μετά-
ολυμπιακή έρευνα πεδίου πραγματο-
ποιήθηκε οκτώ μήνες μετά τους Αγώνες, 
το Μάρτιο του 2005, με ένα δείγμα 890 
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κατοίκων, από τους ίδιους τους σπου-
δαστές. Τα δείγματα είναι ανεξάρτητα, 
αλλά μπορεί να εμπεριέχουν κάποιους 
που είναι ίδιοι και στα δύο δείγματα, 
διότι το δεύτερο δείγμα χρησιμοποίησε 
τον αρχικό κατάλογο, εκτός από εκείνα 
τα τηλέφωνα που δεν αντιστοιχούσαν 
πλέον σε συνδρομητή. Αυτά αντικα-
ταστάθηκαν με περίπου 250 τηλέφωνα 
από τον ίδιο κατάλογο. 

Οι δύο έρευνες έγιναν αρκετούς 
μήνες πριν και μετά τους Αγώνες για να 
μετρηθούν μακροχρόνιες επιδράσεις. 
Αυτό έπρεπε να γίνει χωρίς την 
βραχυχρόνια επίδραση που μπορεί να 
είχε η κάλυψη των αγώνων από τα 
ΜΜΕ. Η διαδικασία των τηλεφω-
νημάτων απέδωσε 385 συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια από την προ-Ολυμπια-
κή έρευνα και 380 μετά τους Ολυμπια-
κούς. Και στις δύο περιπτώσεις, πολλά 
τηλεφωνήματα δεν απαντήθηκαν, ενώ 
μερικοί αρνήθηκαν να απαντήσουν. Δεν 
βρέθηκε καμία διαφορά μεταξύ των 
ηλικιών και της εκπαίδευσης των δύο 
δειγμάτων. 

 
Αποτελέσματα 

Η μελέτη εξέτασε τις αντιλήψεις του 
κοινού των ΗΠΑ για την επιτυχία των 
Αγώνων του 2004. Ειδικότερα, η έρευνα 
συγκρίνει τις προσδοκίες πριν και μετά 
τους Αγώνες με τις αντιλήψεις μετά τους 
Αγώνες. Κάτοικοι του Κεντρικής 
Δυτικής Περιοχής των ΗΠΑ ρωτήθηκαν 
μια σειρά από προτάσεις και τους 
ζητήθηκε να τοποθετηθούν σε μια 5-
βάθμια κλίμακα. Στην πρόταση «όταν 
σκέφτομαι Ολυμπιακούς Αγώνες, σκέ-
φτομαι Ελλάδα» το κοινό συμφωνεί με 
καμία διαφορά μεταξύ των δύο πε-
ριόδων (προ-Ολυμπιακοί Αγώνες Μέσος 
Όρος=3.21, Μετά = 3.28, F (1,709) = 0,68 
P = 0,4). 

Πριν τους Ολυμπιακούς, όταν οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν 
πως αισθάνονται για τους Αγώνες του 
2004 που γίνονται στην Αθήνα, η 
συντριπτική πλειοψηφία (78%)  έδειξε 

θετική στάση. Παρομοίως, το 74% 
ανέμεναν ότι η Αθήνα θα πετύχει. Μετά 
τους Αγώνες, το ποσοστό των ερωτηθέ-
ντων που θεώρησε ότι οι Αγώνες ήταν ε-
πιτυχείς έπεσε στο 68%, η οποία είναι 
στατιστικά σημαντική διαφορά ( 
F(1,705)=6.77, p<.01). Ο προ-Ολυμπια-
κός μέσος όρος ήταν 4, ενώ μετά ήταν 
3,8. Συνεπώς, η 1η Υπόθεση απορρίπτε-
ται. Αυτό το αποτέλεσμα έχει ενδια-
φέρον διότι οι Αγώνες της Αθήνας θεω-
ρήθηκαν πετυχημένοι ιδιαιτέρως από τα 
ΜΜΕ αμέσως μετά τους Αγώνες 
(Zaharopoulos,). Μια πιθανή εξήγηση 
γι’ αυτό μπορεί να είναι ότι δεν υπάρχει 
μακροχρόνια επίδραση από την κάλυψη 
των ΜΜΕ τέτοιων θεαμάτων. Πάντως, 
το κοινό θεωρούσε τους Αγώνες όχι 
πετυχημένους. 

Για την καλύτερη κατανόηση των 
παραγόντων που μπορούν να επη-
ρεάσουν τις αντιλήψεις του κοινού, οι 
κάτοικοι ρωτήθηκαν για μεταβλητές α-
ντιλήψεις της επιτυχίας των Αγώνων. 
Αυτές έχουν να κάνουν με ζητήματα 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις 
κρίσεις του κοινού για την επιτυχία των 
Αγώνων. 

Οι συμμετέχοντες στην δειγματο-
ληψία ρωτήθηκαν για τη σπουδαιότητα 
πέντε μεταβλητών και την αντιλαμ-
βανόμενη σημασία στο να αξιολο-
γήσουν την επιτυχία των Αγώνων. Η ω-
φέλεια ήταν η πιο σημαντική μετα-
βλητή, και στις δύο περιόδους 
(πριν=4,41 , μετά 4,29% , F(1,727)=3,3,  
p>.05). Συνεπώς η 2η Υπόθεση διατηρεί-
ται. 

Η δεύτερη πιο σημαντική μεταβλητή 
που αφορά την αξιολόγηση της επι-
τυχίας των Αγώνων της Αθήνας ήταν τα 
μεγέθη της επιτυχίας των αθλητών των 
ΗΠΑ. Η 3η Υπόθεση παραμένει. Όμως, 
μετά τους Αγώνες, οι ερωτηθέντες έδω-
σαν σε αυτόν τον παράγοντα λιγότερη 
σημασία από πριν (πριν = 4,17, μετά 
3,99 , F(1,727)=6.9, p<.01). Να σημειωθεί 
ότι οι αθλητές των ΗΠΑ είχαν μια 
πετυχημένη συμμετοχή στους Ολυμπια-
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κούς του 2004, κερδίζοντας ένα σχετικά 
μεγάλο αριθμό μεταλλίων. 

«Όλα κύλησαν ομαλά» ήταν ο τρίτος 
πιο σημαντικός παράγοντας αξιολό-
γησης της επιτυχίας των Αγώνων. Πριν 
τους Αγώνες ο παράγοντας αυτός 
θεωρήθηκε πιο σημαντικός από ότι μετά 
(πριν 4,15 , μετά 3,93 , F(1,716) = 9.5, 
p<.01). Όπως και να το δει κανείς, όλα 
κύλησαν ομαλά στην Αθήνα και ο πα-
ράγοντας αυτός έγινε λιγότερος ση-
μαντικός. 

Το ζήτημα της χρήσης απα-
γορευμένων ουσιών (ντόπινγκ) θεωρή-
θηκε εξίσου σημαντικό πριν και μετά 
τους Αγώνες (πριν 3,87, μετά 3,18, 
F(1,707)=61, p<.0001). Αν και υπήρχαν 
μερικά προβλήματα ντόπινγκ στη διάρ-
κεια των Αγώνων, η κάλυψη από τα 
ΜΜΕ ήταν σχετικώς μέτρια (Zaha-
ropoulos). 

Τέλος, ζητήθηκε από τους ερωτη-
θέντες να κρίνουν τη σπουδαιότητα της 
μόνιμης τέλεσης των Αγώνων στην 
Ελλάδα. Αν και πριν τους Αγώνες οι πιο 
πολλοί το θεώρησαν σημαντικό μετά 
τους Ολυμπιακούς η στάση τους άλλαξε 
(πριν = 3,8, μετά = 3,4 , F(1,712)=15,9, 
p<.0001). 

Σε μεγάλο βαθμό, όλοι οι πέντε 
παράγοντες θεωρήθηκαν σημαντικοί, 
αλλά και οι πέντε θεωρήθηκαν λιγότερο 
σημαντικοί μετά τους Αγώνες από ότι 
πριν. 

Σε ότι αφορά την ερευνητική 
ερώτηση, η ανάλυση της μεταβλητής 
παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε για 
την αναζήτηση μεταβλητών που 
μπορούν να προβλέψουν την αντίληψη 
επιτυχίας των Αγώνων και η οποία 
ανέδειξε τρεις παράγοντες: α) θετική 
στάση για την τέλεση των Αγώνων στην 
Αθήνα β) ομαλή τέλεση και γ)  η Ελλάδα 
έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτονται τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. 

 
Πίνακας 1. Μεταβλητή αντίληψη της 
Επιτυχίας των Ολυμπιακών Αγώνων της  
Αθήνας 

     
F=10,18, (23, 234);  p<.0001 

Μέρος της μελέτης ήταν η σχέση της 
κάλυψης των ΜΜΕ με τη στάση του 
κοινού. Η στατιστική ανάλυση της 
συσχέτισης δείχνει σημαντικά αποτελέ-
σματα. 

Πρώτον, στη διάρκεια της έρευνας 
πριν τους Αγώνες, τα άτομα που 
σχεδίαζαν να παρακολουθήσουν πιο 
πολύ στην τηλεόραση τους Αγώνες 
διάβαζαν και πιο πολύ στις εφημερίδες 
τους, άρθρα σχετικά με τους Αγώνες 
(Ρ(Ν=385)=0,28, p=.000). Αυτό δείχνει 
ενδιαφέρον και ενεργή κατανάλωση ει-
δήσεων που αφορούν τους Ολυ-
μπιακούς. 

Η έρευνα μετά τους Αγώνες 
αποκαλύπτει ότι το κοινό που παρα-
κολούθησε από την τηλεόραση περισ-
σότερες ώρες τους αγώνες είχε και την 
μεγαλύτερη πιθανότητα να θεωρήσει 
τους Αγώνες ως πετυχημένους (Ρ 
(Ν=355)=0,23, p=.000). Παρομοίως, υ-
πάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του 
αριθμού των άρθρων που διάβασε 
κάποιος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
και της αντίληψης του ως πετυχημένους 
(Ρ (Ν=355) = 0,21, p=.000). Αυτή η συ-
σχέτιση δεν φαίνεται να επηρεάζεται 
από ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης και 
φύλο. Γι’ αυτό, η 4η Υπόθεση διατηρεί-
ται. 

Με δεδομένο ότι οι αρχαίοι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες γίνονταν με εκεχειρία, 
η Ελλάδα προσπάθησε να εξασφαλίσει 
παρόμοιες συνθήκες στη διάρκεια των 
Αγώνων του 2004. Οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα ρωτήθηκαν για δύο σχετικά 
θέματα. Πρώτον, «θα ήταν ωφέλιμο να 

Μεταβλητές β t p Επίδραση 

Αθήνα 0,40 6,2 0,000 Θετική 
στάση 

Ομαλή 
Διεξαγωγή 0,14 2,5 0,011 Σημαντική 

Ολυμπιακοί 
Αγώνες = 
Ελλάδα 

0,13 2,6 0,009 Πιο πολύ 

Διαρθρωμένος 
R2 =0,45     
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επικρατούσε παγκόσμια εκεχειρία στην 
διάρκεια των Αγώνων όπως γινόταν 
στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες». 
Οι απαντήσεις δεν διαφοροποιήθηκαν 
μεταξύ των δύο περιόδων πραγματοποί-
ησης της έρευνας και οι πιο πολύ ήταν 
πολύ θετικοί για την εκεχειρία 
(πριν=4,18 μετά=4,29, F(1,718)=3, p=.08). 
Η 5η Υπόθεση απορρίπτεται. 

Όπως θα ανέμενε κανείς, το επίπεδο 
συμφωνίας δεν ήταν το ίδιο έντονο στην 
πρόταση «είναι εφικτή η εκεχειρία στη 
διάρκεια των Αγώνων» (πριν= 2,1, μετά 
2,86). Πάντως, η απάντηση μετά τους 
αγώνες ήταν λιγότερο αρνητική από ότι 
πριν (F(1,715)=15,2, p<.0001). Με δε-
δομένο ότι η εκεχειρία ήταν σημαντική 
για τους Έλληνες οργανωτές, θα μπο-
ρούσαν να θεωρήσουν ότι η βελτίωση 
της στάσης για την εκεχειρία είναι ένα 
θετικό επιπλέον παράγωγο των Αγώνων 
του 2004. 

 
Συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση της επιτυχίας 
μεγάλων εκδηλώσεων όπως οι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες είναι ένα σύνθετο και 
πολυδιάστατο ζήτημα. Η μελέτη εξέτασε 
μόνο πως κρίνουν την επιτυχία των 
Αγώνων κάτοικοι της κεντροδυτικής πε-
ριοχής των ΗΠΑ, πως άλλαξαν οι αντι-
λήψεις τους οχτώ μήνες πριν τους Αγώ-
νες και 8 μήνες μετά και πως οι αντι-
λήψεις τους συνδέονται με την κάλυψη 
των Αγώνων και τα ΜΜΕ. 

Η μελέτη βρήκε ότι το κοινό γενικά 
θεώρησε τους Αγώνες της Αθήνας πετυ-
χημένους. Επιπλέον, όσο περισσότερο 
παρακολούθησαν τους Αγώνες από τα 
ΜΜΕ τόσο μεγαλύτερη ήταν η θετική 
τους στάση για το πόσο πετυχημένοι ή-
ταν οι Αγώνες. 

Αν αυτό είναι μια ένδειξη «συμ-
μετοχής» τότε αυτοί που «συμμετείχαν» 
είδαν τους Αγώνες ως πετυχημένους. 
Παρόλα αυτά, η μελέτη βρήκε επίσης ότι 
στο σύνολο, μετά από καιρό από την 
τέλεση των Αγώνων, το κοινό θεώρησε 
ότι οι Αγώνες ήταν λιγότερο πετυχη-

μένοι από ότι ανέμεναν πολύ πριν τους 
Αγώνες του 2004. Αν και αυτή η 
μεθοδολογία ως χρονική περίοδος ίσως 
να αντανακλά μακροχρόνιες αντιλή-
ψεις, δεν αντανακλά, όμως, κατ’ ανά-
γκη, την επίδραση της κάλυψης των 
ΜΜΕ, η οποία σε μεγάλο βαθμό λαμβά-
νει χώρα λίγο πριν και στη διάρκεια των 
αγώνων. 

Γενικά, όμως, το κοινό είδε το θέμα 
της ασφάλειας ως τον πιο σπουδαίο πα-
ράγοντα στην αξιολόγηση της επιτυχίας 
των αγώνων. Έπεται, δε, ο παράγοντας 
της επιτυχίας της συμμετοχής των α-
θλητών των ΗΠΑ. Η τελευταία μετα-
βλητή βρέθηκε να αποτελεί τη βασική 
έμφαση των ΜΜΕ στο παρελθόν 
(Morrow), ενώ στην πρώτη δόθηκε έμ-
φαση πριν τους Αγώνες της Αθήνας 
(Zaharopoulos). Αυτοί οι δύο παράγο-
ντες ήταν σημαντικοί τόσο πριν όσο και 
μετά τη λήξη των Αγώνων.  

Αν και οι πιο πολλές μεταβλητές που 
επηρεάζουν την αντίληψη πετυχημένων 
αγώνων ήταν λιγότερο θετικές οκτώ 
μήνες μετά τους Αγώνες, η στάση για 
την εκεχειρία ήταν γενικώς πιο θετική 
μετά τους Αγώνες από ότι πριν από 
αυτούς. Προφανώς πολλοί παράγοντες 
μπορούν να συντελούν σε αυτή τη 
στάση αλλά και άλλες μελέτες βρήκαν 
ότι υπάρχει μια αύξηση της εκτίμησης 
των Ολυμπιακών Αγώνων αμέσως μετά 
την τέλεση τους. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάθε 
Ολυμπιάδα λαμβάνει χώρα σε μια δεδο-
μένη χρονική περίοδο που αντανακλά 
το πολιτικό κλίμα της εποχής της. Αυτή 
είναι και η περίπτωση των Αγώνων της 
Αθήνας. Η επιτυχία αυτών των Αγώνων 
είναι γενικώς αποδεκτή ανεξαρτήτως 
των κριτηρίων που λαμβάνονται υπό-
ψη. Πάντως, η έννοια της επιτυχίας 
είναι σύνθετη και οι προσδοκίες του κοι-
νού, όταν συγκρίνονται με την αξιολό-
γηση της επιτυχίας, συχνά διαφέρουν. 
Αυτή ήταν η περίπτωση με τους Αγώνες 
του 2004 
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τη σημερινή αγορά, 
δίνεται πολλή έμφαση 
στην ικανοποίηση των 
πελατών. Οι οργανώσεις 

και οι επιχειρήσεις πρέπει να ξέρουν τις 
απαιτήσεις των πελατών τους και να 
παράγουν αγαθά και οι υπηρεσίες που 
να μπορούν να ικανοποιούν την ζήτηση 
στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρη-
σιακό κόσμο (Harris & Harrington, 2000, 
Naylor & Keiser, 2002). Τα τελευταία 
χρόνια έχει υπάρξει πολύ ενδιαφέρον 
για τη σύλληψη και τη μέτρηση της ικα-
νοποίησης των πελατών και από τους 
διευθυντές των γυμναστηρίων και από 
τους ακαδημαϊκούς ερευνητές. Διάφορες 
έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει μια 
σχέση μεταξύ της αντιληπτής ποιότητας 
υπηρεσιών και της ικανοποίησης πελα-
τών (Taylor, 1997, Ismail & Khatibi, 
2004). Για αρκετά έτη οι εταιρίες έχουν 
μετρήσει την ικανοποίηση των πελατών 
και την ποιότητα των υπηρεσιών. Η με-
τρηση αυτή αξιολογεί το πόσο καλά ικα-
νοποιούνται οι ανάγκες των πελατών 
(Dabholkar, 1995) από την παροχή των 
υπηρεσιών. Αν και οι όροι "ποιότητα 
της υπηρεσίας" και "ικανοποίηση κατά-
ναλωτή" είναι στην πράξη έννοιες αμοι-

βαίες, παρόλα αυτά είναι δύο ευδιά-
κριτα κατασκευάσματα (Carman, 1990, 
Cronin & Taylor, 1992). Συνεπώς, το εν-
διαφέρον για την ικανοποίηση των 
πελατών έχει αυξηθεί εκθετικά κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του '80 Σήμερα, 
η ποιότητα υπηρεσιών και η ικανοποίη-
ση των πελατών αναγνωρίζονται ως έ-
να από τα σημαντικότερα θέματα  τόσο 
στον τομέα της διαχείρισης όσο και στον 
τομέα του μάρκετινγκ υπηρεσιών 
(Gronross, 1990). Γενικά η ικανοποίηση 
πελατών ορίζεται ως "η απάντηση εκ-
πλήρωσης του πελάτη" (Richard Α. 
Spreng & Mackoy 1996, Theodorakis et 
Al, 2001). 
 
Ικανοποίηση και Πίστη Πελατών στα 
Γυμναστήρια 

Οι τεχνολογικές, κοινωνικές και οι-
κονομικές αλλαγές οδηγούν τους αν-
θρώπους σε περισσότερη ευημερία και  
σε   ανεξάρτητη ζωή.  Η   προστασία των 
δημόσιων συμφερόντων για τον αθλη-
τισμό καθώς και οι αθλητικές δραστη-
ριότητες αποτελούν έναν από τους ση-
μαντικότερους στόχους για τους αθλη-
τικούς εμπόρους σήμερα και μελλοντικά 
(Kennett, Sneath & Henson, 2001). Ο 

  ΣΣ
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βασικός τρόπος για την προστασία αυ-
τών των συμφερόντων είναι  η ικανο-
ποίηση των απαιτήσεων και των ανα-
γκών των αθλητικών πελατών. Συνήθως, 
οι υψηλά ικανοποιημένοι πελάτες τεί-
νουν να είναι πιστοί και η πίστη τους 
αυτή να τους οδηγεί σε επαναληπτική α-
γορά (Tiriado, Aparicio & Rimbau, 
1999). 

Τα γυμναστήρια είναι προσανα-
τολισμένα προς τον πελάτη – οργάνωση 
(Alexandris & Palialia, 1999). Πολλοί 
παράγοντες ασκούν επιρροή στη συμ-
μετοχή των ανθρώπων σε διάφορες σω-
ματικές δραστηριότητες στα γυμνα-
στήρια. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο φυσι-
κός παράγοντας (φυσική ικανότητα,) 
κοινωνικός  παράγοντας (φιλία, συνερ-
γασία), ο συναισθηματικός παράγοντας 
(για να είναι χαρούμενος) καθώς και ο 
ψυχολογικός παράγοντας  (stress, χαλά-
ρωση) χρειάζονται και έχουν την ανά-
γκη της ενεργούς αθλητικής συμμετοχής 
(Flood & Hellstedt, 1992, Frederick & 
Ryan, 1993, Park, 2001, Trembath, Szabo 
& Baxter, 2002). Η ικανοποίηση όλων ή 
μέρος αυτών των αναγκών είναι ένας α-
πό τους σημαντικότερους στόχους που 
θέτουν οι διευθυντές των γυμναστηρίων. 
Και αυτό συμβαίνει επειδή η ικανο-
ποίηση των απαιτήσεων και των ανα-
γκών των πελατών στα γυμναστήρια ο-
δηγεί σε αύξηση του επιπέδου ικανο-
ποίησης και του βαθμού πίστης των πε-
λατών. Σύμφωνα με το επίπεδο ικανο-
ποίησης των πελατών, το ενδιαφέρον 
για το γυμναστήριο θα μπορούσε να 
αυξηθεί (Chelladurai, 1999). Ενώ γίνεται 
ευρέως αποδεκτό, τόσο από τους 
επαγγελματίες, όσο και από τους 
ακαδημαϊκούς, ότι η ικανοποίηση των 
αναγκών των πελατών θεωρείται ότι 
είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα για 
την επιτυχία των αθλητικών οργανώ-
σεων, ωστόσο, έχουν υπάρξει περιορι-
σμένες προσπάθειες ώστε να ερευνηθεί 
εμπειρικά η έννοια της ικανοποίησης 
των πελατών μέσα στα γυμναστήρια. 
Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τις δυ-

σκολίες στη μέτρηση της ικανοποίησης 
λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των 
αθλητικών υπηρεσιών (Alexandris & 
Palialia, 1999).  

Τα γυμναστήρια είναι σύνθετες ορ-
γανώσεις με διάφορες  εγκαταστάσεις 
και ποικίλες δραστηριότητες. Με τις συ-
γκεκριμένες δραστηριότητες και εγκα-
ταστάσεις διαμορφώνεται ένα ικανο-
ποιητικό επίπεδο στα  προαναφερόμενα 
γυμναστήρια.  
 
Ενεργός Αθλητική Συμμετοχή στην 
Τουρκία 

Η κατανάλωση και το ενεργητικό 
σύστημα που κτίζεται πάνω σ’ αυτήν 
την κατανάλωση είναι άμεσα επηρεα-
ζόμενα από την αντίληψη που επικρατεί 
για τις δραστηριότητες αναψυχής και το 
σχήμα διαβίωσής τους στην Τουρκία. 
Ειδικά, η ιδιωτικοποίηση στη μαζική ε-
πικοινωνία θεωρείται ως βασικός πα-
ράγοντας για την ύπαρξη διαφορετικού 
τρόπου ζωής. Αλλά η ενεργός αθλητική 
συμμετοχή δεν είναι αρκετή, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε στον πληθυσμό της 
Τουρκίας (Uztuğ ve Katırcı, 2001.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα της 
έρευνας στην έδρα της νεολαίας και του  
αθλητισμού το 2004, το σύνολο του 
τουρκικού πληθυσμού που ασχολείται 
με τον αθλητισμό ήταν  495.494 (με το 
συνυπολογισμό 124.783 γυναικών και 
370.711 ανδρών). Επίσης, το σύνολο του 
αθλητικού πληθυσμού που ασχολείται 
ενεργά, εντατικά και συστηματικά στην  
Τουρκία είναι μόλις 119.316 (με το 
συνυπολογισμό 33.311 γυναικών και 
86.005 ανδρών) (DPT, 2005).  

Τόσο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις 
όσο και οι κυβερνήσεις αποτελούν τη 
βασική υποστήριξη για την ενεργό α-
θλητική συμμετοχή στην Τουρκία. Ειδι-
κά, οι αθλητικές ομοσπονδίες, που κα-
θιερώνονται για τη βελτίωση της 
ενεργούς αθλητικής συμμετοχής, θεω-
ρούνται ότι είναι η κινητήριος αθλητική 
ομάδα υποστήριξης. Επίσης, μπορεί να 
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παρατηρηθεί ότι η παθητική αθλητική  
συμμετοχή προτιμάται από την ενεργό 
αθλητική συμμετοχή  στην Τουρκία. 

Τα γυμναστήρια αναλαμβάνουν την 
ευθύνη για σημαντικές λειτουργίες που 
έχουν άμεση σχέση με την ενεργό 
αθλητική συμμετοχή στην Τουρκία. Ει-
δικότερα, παρατηρήθηκε ότι οι αριθμοί 
των αγωνισμάτων καθώς και των γυ-
μναστηρίων  αυξάνονται στο τελευταίο 
τέταρτο της δεκαετίας του '90. Τα περισ-
σότερα από αυτά τα γυμναστήρια έχουν 
εσωτερικές εγκαταστάσεις για δραστη-
ριότητες όπως είναι ο χορός, η αεροβική 
γυμναστική και η διατήρηση της φυσι-
κής κατάστασης. 
 
Στόχοι της Μελέτης 

Όπως προηγουμένως συζητήθηκε 
και αναφέρθηκε, ο προσδιορισμός των 
αναγκών των πελατών και η επίλυσή 
τους είναι οι πιο σημαντικοί στόχοι για 
τους διευθυντές των γυμναστηρίων. Χα-
ρακτηριστική είναι η ακόλουθη δήλωση: 
"η αναγνώριση των παραγόντων που 
ασκούν σημαντικό ρόλο στην προσπά-
θεια  ικανοποίησης των πελατών παίζει 
έναν βασικό ρόλο στην επίλυση των 
αναγκών των πελατών" (Iwaarden και 
Wiele, 2002). Εάν οι πελάτες είναι ι-
κανοποιημένοι ή όχι, εξαρτάται από την 
ισορροπία μεταξύ των προσδοκιών των 
πελατών και της εμπειρίας των πελατών 
με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Εκτός 
από αυτό, η ικανοποίηση των πελατών 
έχει ισχυρή σχέση με την πίστη 
(Zeithaml και Bitner, 2003). Σε αυτήν 
την χρονική στιγμή, μπορεί να ανα-
φερθεί ότι η ποιότητα των υπηρεσιών 
και η ικανοποίηση των πελατών επηρεά-
ζονται κατά τη διαδικασία αγορών. Οι 
προηγούμενες έρευνες (Alexandris και 
Palialia, 1999 Theodorakis et Al, 2004) 
συμπέραναν ότι οι μελέτες ποιότητας 
υπηρεσιών και ικανοποίησης πελατών 
είναι ανεπαρκείς στην αθλητική 
λογοτεχνία. 

Η λεπτομερής μέτρηση της 
ικανοποίησης πελατών στα γυμναστή-

ρια μπορεί να βοηθήσει την κατάτμηση 
και την ικανοποίηση αθλητικής αγοράς 
με παρεμφερή χαρακτηριστικά (π.χ. δη-
μογραφικές ομάδες). Εξετάζοντας τις 
προηγούμενες μελέτες (Alexandris & 
Palialia, 1999, Tiriado, Aparicio & 
Rimbau, 1999, Papadimitriou & 
Karteroliotis, 2000, Kennett, Sneath & 
Henson, 2001, Theodorakis et Al, 2001,  
Keillor, Hult & Kandemir 2004,  
Theodorakis et Al, 2004), η παρούσα 
μελέτη στοχεύει: α) να εξετάσει το επί-
πεδο ικανοποίησης των πελατών από τα 
γυμναστήρια στην Τουρκία, β) να ερευ-
νήσει τις πιθανές δημογραφικές διαφο-
ρές που παρατηρούνται στις διαστάσεις 
ικανοποίησης και γ) να διεξάγει μια συ-
στηματική έρευνα που να έχει σχέση με 
την ικανοποίηση των πελατών στα γυ-
μναστήρια. 
 
Μεθοδολογία 
  
Ερευνητικό πρότυπο  

Αυτή η μελέτη πραγματοποιείται με 
το "περιγραφικό και συγγενικό ερευ-
νητικό πρότυπο" που χρησιμοποιείται 
εντατικά στις έρευνες μάρκετινγκ με 
καθορισμένους στόχους. Οι περιγρα-
φικές έρευνες είναι προσανατολισμένες 
στην παρούσα κατάσταση για ένα θέμα. 
Παρόλα αυτά, οι συγγενικές έρευνες 
ανέλυσαν τις σχέσεις μεταξύ των 
μεταβλητών (Kurtuluş, 1998).  
 
Δειγματοληψία 

Η δειγματοληψία της μελέτης 
αποτελείται από εκατόν εννέα άτομα 
(N=109), τα οποία ήταν μέλη των δη-
μόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων 
στην περιοχή Eskişehir, στην Τουρκία. 
Η πόλη Eskişehir βρίσκεται στο δυτικό 
τμήμα της Τουρκίας και έχει πληθυσμό 
519.602 κατοίκους. Υπάρχουν 101 λέσχες 
αθλητισμού για την ενεργό αθλητική 
συμμετοχή στην περιοχή Eskişehir 
(GSGM, 2006).   

Τα γυμναστήρια τα οποία χρησιμο-
ποιούνται στη δειγματοληψία της μελέ-
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της επιλέχτηκαν τυχαία από έναν κατά-
λογο 10 δημόσιων και ιδιωτικών γυμνα-
στηρίων που ήταν σε λειτουργία στην 
πόλη, όταν πραγματοποιήθηκε η έρευ-
να. Σύμφωνα με τους αριθμούς μελών, 
τα γυμναστήρια είναι σταθμισμένα. Τα 
ερωτηματολόγια τα οποία διανεμή-
θηκαν στα αναφερόμενα γυμναστήρια 
ήταν 200.  Από αυτά, μόνο τα 109 ερω-
τηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν για τη 
στατιστική ανάλυση. Οι δημογραφικές 
πληροφορίες του δείγματος παρουσιά-
ζονται στον πίνακα 1. Όπως παρουσιά-
ζεται παρακάτω, οι άνδρες (66,6%) από-
τελούσαν την πλειοψηφία στο δείγμα. 
Από την άποψη της ηλικίας, η νεότερη 
ομάδα ηλικίας (19-24) είχε τα 
μεγαλύτερα ποσοστά (60,6%), ακολου-
θούμενη από την ομάδα ηλικίας 25-30 
(13,8%). Τα ερωτηματολόγια διανεμή-
θηκαν μέσα στις εγκαταστάσεις και οι 
συμμετέχοντες τα συμπλήρωσαν σε κα-
τάλληλο μέρος, πριν την έναρξη του γυ-
μναστικού τους προγράμματος. Η συλ-
λογή των στοιχείων επιτεύχθηκε με τη 
συνεργασία του προσωπικού των γυ-
μναστηρίων.  
 
 Όργανο 

Οι περιγραφικές έρευνες είναι προ-
σανατολισμένες στην παρούσα κατά-
σταση για ένα θέμα. Ο στόχος των περι-
γραφικών ερευνών είναι να επιδεικνύει 
το παρόν πρόβλημα, τις καταστάσεις 
που είναι σχετικές με το πρόβλημα, τις 
μεταβλητές καθώς και τις σχέσεις που υ-
πάρχουν μεταξύ των μεταβλητών. Σε 
αυτήν την έρευνα μελέτης η μέθοδος 
που χρησιμοποιείται είναι η ίδια με αυ-
τήν που συχνά χρησιμοποιείται και στις 
περιγραφικές έρευνες. Το ερωτηματο-
λόγιο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι 
κατάλληλο για τα γυμναστήρια. Το 
ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε από 
δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται 
από έξι τμήματα όπως: ειδικό προσω-
πικό, πρόσβαση, υπόλοιπο προσωπικό, 
σωματικές εγκαταστάσεις, ασφάλεια και 
καθαριότητα. Αυτά τα 6 στοιχεία ανα-

πτύχθηκαν με την χρησιμοποίηση των 
προηγούμενων ερευνών (Alexandris & 
Palialia, 1999, Papadimitriou & 
Karteroliotis, 2000, Kennett, Sneath & 
Henson, 2001, Keillor, Hult & Kandemir, 
2004, & Theodorakis et Al, 2004). Οι 
ερωτώμενοι  καθοδηγήθηκαν για να δεί-
ξουν την έκταση της ικανοποίησης τους  
χρησιμοποιώντας μια κλίμακα πέντε ση-
μείων που κυμαίνεται από το "πολύ ι-
κανοποιημένος" (5) ως "καθόλου ικανο-
ποιημένος" (1). Τα δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά των ερωτωμένων αναλύ-
θηκαν στο δεύτερο μέρος του ερωτη-
ματολογίου. Χρησιμοποιήθηκαν πέντε ε-
ρωτήσεις για τον καθορισμό: του φύλου, 
της ηλικίας, της οικογενειακής κατά-
στασης, του μηνιαίου εισοδήματος και 
του  μορφωτικού  επιπέδου   των μελών 
των γυμναστηρίων (βλέπε πίνακα 1). 
 
Στατιστική ανάλυση  

Μια ανάλυση των κύριων τμημάτων 
αρχικά οργανώθηκε με στόχο να εξε-
τάσει την παραγοντική δομή της κλί-
μακας. Τα άλφα αποτελέσματα υπολο-
γίστηκαν για να εξετάσουν την αξιο-
πιστία εσωτερικής συνέπειας των υπο-
κλιμάκων και επίσης τα άλφα αποτε-
λέσματα υπολογίστηκαν ως 0.925. Περι-
γραφικές στατιστικές χρησιμοποιήθη-
καν για να αξιολογήσουν τα επίπεδα ι-
κανοποίησης των πελατών. Ακόμα, τελι-
κά t-tests και ANOVA οργανώθηκαν 
για να εξετάσουν τις δημογραφικές δια-
φορές στα επίπεδα ικανοποίησης (βλέπε 
πίνακα 1).  
 
Αποτελέσματα - Ανάλυση κύριων τμημάτων  

Μια ανάλυση κύριων τμημάτων με 
την περιστροφή varimax εκτελέστηκε 
για να εξετάσει την παραγοντική δομή 
της κλίμακας. Μόνο οι παράγοντες με 
eigenvalue μεγαλύτερο από 1 διατηρή-
θηκαν. Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, 
πέντε παράγοντες και 33 στοιχεία προέ-
κυψαν από την ανάλυση, (υπολογί-
στηκαν Βartlett test=3071.028, K.M.O 
test = 0,898 και p=0.000),  που αποτέλεσε 
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 το 70,3% της συνολικής διαφοράς. Αυτοί 
οι παράγοντες καθορίστηκαν ως εξής: α-
τμόσφαιρα, επικοινωνία, καθαριότητα, 
υπόλοιπο προσωπικό και πρόσβαση. 
 
Αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας  
 
Πίνακας 2.  Ανάλυση των κύριων 
τμημάτων της κλίμακας ικανοποίησης 
πελατών 
 
 
 

 
 
 

Πίνακας 2.  Ανάλυση των κύριων 
τμημάτων της κλίμακας ικανοποίησης 
πελατών 

Παράγοντας 1: Ατμόσφαιρα Loadings 
Άνεση πατωμάτων των τομέων άσκησης .85 
Ευρυχωρία των τομέων άσκησης .83 
Εξαερισμός του γυμναστηρίου .68 
Θέρμανση του γυμναστηρίου .59 
Μέγεθος των τομέων άσκησης .84 

Μουσική στο γυμναστηρίου .51 
Διακόσμηση του γυμναστηρίου .57 
Συμβατότητα των εξοπλισμών σύμφωνα 
με τους σημερινούς όρους 

.62 

Επάρκεια των αριθμών εξοπλισμών .73 
Τομείς χαλάρωσης .47 
Φωτισμός του γυμναστηρίου .74 
Παράγοντας 2: Επικοινωνία Loadings 
Υποστήριξη του ειδικού προσωπικού .82 
Προσοχή και ενδιαφέρον του ειδικού 
προσωπικού για την εργασία τους 

.76 

Επίπεδο αποδοτικότητας ειδικού 
προσωπικού 

.84 

Επίπεδο επικοινωνίας ειδικού 
προσωπικού. 

.78 

Πληροφορίες ειδικού προσωπικού για 
την άσκηση 

.83 

Επίπεδο προσδιορισμού των 
προβλημάτων που συσχετίζονται με την 
άσκηση από το ειδικό προσωπικό 

.89 

Καθοδήγηση του ειδικού προσωπικού 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις 
δυνατότητες των πελατών 

.83 

Σχέσεις του ειδικού προσωπικού μεταξύ 
τους 

.57 

Ευγένεια του ειδικού προσωπικού .79 

Παράγοντας 3: Καθαριότητα Loadings 
Καθαριότητα των δωματίων ντυσίματος .65 
Καθαριότητα  ντους .80 

Καθαριότητα στους τομείς χαλάρωσης .80 
Καθαριότητα των τομέων άσκησης .79 
Παράγοντας 4: Υπόλοιπο προσωπικό Loadings 
Σχέσεις προσωπικού με τους πελάτες .78 
Ευγένεια προσωπικού .79 

Σχέσεις προσωπικού μεταξύ του  .77 
Προθυμία να λυθούν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πελάτες 

.73 

Παράγοντας 5: Πρόσβαση Loadings 
Η ευκολία επίλυσης ενός προβλήματος 
από το προσωπικό 

.46 

Δυνατότητα χρήσης των εξοπλισμών 
στον επιθυμητό χρόνο.  

.64 

Ευκολία πρόσβασης των μέσων.  .76 
Ευκολία της διαδικασίας απόκτησης της 
ιδιότητας μέλους.  

.66 

Κατάλληλοι οι όροι πληρωμής .57 

Προκειμένου να εξεταστεί η αξιο-
πιστία εσωτερικής συνέπειας της κλί-
μακας, οι άλφα συντελεστές του Cron-
bach υπολογίστηκαν για τον κάθε έναν 
από τους πέντε παράγοντες. Όπως φαί-
νεται στον πίνακα 2, όλοι οι παράγο-
ντες είχαν τις πολύ καλές τιμές του άλ-
φα, κυμαινόμενες από το 76 (πρόσβαση) 
ως το 94 (επικοινωνία). Το άλφα αποτέ-
λεσμα για ολόκληρη την κλίμακα ήταν 
89, το οποίο είναι επίσης πολύ ικανο-
ποιητικό (βλέπε πίνακα 2) 

 Συχνότητα % 
Φύλο   
Άνδρας 66 60,6 
Γυναίκα 43 39,4 
Ηλικία   
19-24 67 61,5 
25-30 15 13,8 
31-36 11 10,1 
37-42 6 5,5 
≥43 10 9,2 

Οικογενειακή κατάσταση   
Άγαμος 27 24,8 
Έγγαμος 82 75,2 

Μηνιαίο Εισόδημα  (YTL)   
≤500 57 52,3 

501-1000 31 28,4 
1001-1500 16 14,7 
≥1500 5 4,6 

Μορφωτικό Επίπεδο   
Λύκειο 10 9,2 

Πανεπιστήμιο 82 75,2 
Μεταπτυχιακές Σπουδές 17 15,6 
Διάρκεια Συμμετοχής 

(μήνες)   

0-6 70 64,2 
7-12 17 15,6 
13-18 5 4,6 
19-24 5 4,6 
≥25 12 11,0 

 
Πίνακας 1. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά  
του Δείγματος (% του συνολικού δείγματος) 



 

Στοιχεία πίνακα 2 :                                                                                   

 
 
Περιγραφικές στατιστικές 

Τα υψηλά αποτελέσματα σε όλες τις 
διαστάσεις έδειξαν ότι οι πελάτες των 
γυμναστηρίων ικανοποιήθηκαν από τις 
υπηρεσίες τις οποίες έλαβαν (πίνακας 2). 
Η διάσταση της επικοινωνίας είχε το υ-
ψηλότερο αποτέλεσμα (μέσος όρος = 
4.6), ενώ η διάσταση καθαριότητας είχε 
το χαμηλότερο αποτέλεσμα, ένα (μέσος 
όρος = 4.19). Τα μέσα, οι σταθερές από-
κλίσεις και οι συσχετισμοί PEA-RSON 
παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στον 
πίνακα που ακολουθεί (βλέπε πίνακα 3). 
 
Πίνακας 3. Μέσα, σταθερές αποκλίσεις και 
συντελεστές συσχετισμού PEARSON για τις 
πέντε σταθερές υποκλίμακες ικανοποίησης. 
 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το επί-
πεδο ικανοποίησης των ερωτηθέντων, 
που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, 
στην μεταβλητή «ατμόσφαιρα» και στις 
διαστάσεις καθαριότητας ήταν στατι-
στικά διαφορετικές σύμφωνα με την ηλι-
κία (πίνακας 4). Η Scheffe Analysis που 
είναι Post Hoc Test  χρησιμοποιήθηκε 
για να καθορίσει τη διαφορετική ομάδα. 
Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης, προκύ-
πτει ότι η διαφορά προήλθε από την ηλι-
κιακή ομάδα 19-24. Το επίπεδο ικανο-
ποίησης της ομάδας ηλικίας 19-24, σύμ-
φωνα με την ατμόσφαιρα (παράγοντας 
1), ήταν υψηλότερο από τις άλλες ηλι-
κιακές ομάδες. Μια παρόμοια διαφορά 
υπάρχει και στη διάσταση της καθα-
ριότητας. Ως αποτέλεσμα, μετά απ' αυτές 
τις δοκιμές, ήταν ότι η διαφορά προήλθε 
από την ομάδα ηλικίας 19-24. Το επί-
πεδο ικανοποίησης της ηλικιακής ομά-
δας 19-24 σύμφωνα με την καθαριότητα 
(παράγοντας 3) ήταν υψηλότερο από τις 
άλλες ομάδες ηλικίας. 
 
Πίνακας 4. Αποτελέσματα Anova για τους 
τομείς και το επίπεδο ηλικίας των 
ερωτηθέντων  

 
 

** Ο συσχετισμός είναι σημαντικός στο 

0,01 επίπεδο 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Η ανάλυση Anova εκτελέστηκε για 

να καθορίσει εάν είναι διαφορετικό το 
επίπεδο ικανοποίησης των ερωτηθέ-
ντων, που συμπλήρωσαν τα ερωτηματο-
λόγια, στην μεταβλητή που είναι αντί-
στοιχη με το μηνιαίο εισόδημα και αν οι 
διαστάσεις που βρέθηκαν στην επικοι-
νωνία (παράγοντας 2) και στην καθαρι-
ότητα (παράγοντας 4) ήταν στατιστικά 
σημαντικά διαφορετικές (πίνακας 5). Η 
δοκιμή Post Hoc χρησιμοποιήθηκε για 
να  καθορίσει ποια είναι η διαφορά που 
παρατηρείται στον παράγοντα «μηνιαίο 
εισόδημα». Σύμφωνα με τα αποτελέ-
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διαφοράς 40.95 14.27 5.93 4.90 4.24 
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alpha .93 .94 .89 .92 .76 
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Μέσα 3.95 4.19 3.90 4.03 4.07 
Σταθερές 
αποκλίσεις .75 .69 .90 .73 .68 

1  .32** .72** .58**  .57** 
2   .36** .53**  .35** 
3    .53**  .44** 
4      .51** 

Τομείς Συχνότητα % 

Ατμόσφαιρα 5,16 0.00 

Καθαριότητα 3,12 0.01 
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σματα της δοκιμής στο επίπεδο της εισο-
δηματικής ομάδας YTL ≤500 παρατη-
ρήθηκε διαφορά. Το επίπεδο της ικανο-
ποίησης σύμφωνα με την επικοινωνία 
(παράγοντας 2) ήταν χαμηλότερο σε 
σχέση με τις άλλες εισοδηματικές ομά-
δες. Ειδικά η εισοδηματική ομάδα YTL 
≥1500, η οποία παρουσιάζει μια  παρό-
μοια διαφορά στη διάσταση της καθα-
ριότητας. Το επίπεδο ικανοποίησης της 
εισοδηματικής ομάδας YTL ≥1500, σύμ-
φωνα με την καθαριότητα (παράγοντας 
3), ήταν υψηλότερο από άλλες εισο-
δηματικές ομάδες (βλέπε πίνακα 5).  
 
Πίνακας 5. Anova αποτελέσματα για τους 
παράγοντες ικανοποίησης και το επίπεδο 
μηνιαίου εισοδήματος   
 
Τομείς Συχνότητα % 
Επικοινωνία 4,90 0.00 
Καθαριότητα 4,64 0.00 

p<0.05 
   

Η t-test απέδειξε ότι η οικογενειακή 
κατάσταση των ερωτηθέντων καθορίζει 
τον παράγοντα της αξιολόγησης των 
κεντρικών υπηρεσιών και της ικανοποί-
ησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 
t-test η ικανοποίηση των παραγόντων 
ατμόσφαιρα (παράγοντας 1) και επικοι-
νωνία (παράγοντας 2) δεν ήταν η ίδια. 
Παρατηρήθηκε  μια αλλαγή σύμφωνα 
με την οικογενειακή κατάσταση των ε-
ρωτηθέντων (πίνακας 6). Σύμφωνα με 
την έρευνα, η άγαμη ομάδα ήταν αυτή 
που ικανοποιήθηκε (mean=4.0) περισ-
σότερο από τον παράγοντα 1 σε σχέση 
με την έγγαμη ομάδα (mean=3.7). Η επί-
σης έγγαμη ομάδα ικανοποιήθηκε πε-
ρισσότερο (mean=4.4) από τον παράγο-
ντα 2 σε σχέση με την άγαμη ομάδα 
(mean=4.1). Η t-test εφαρμόστηκε για να 
καθορίσει εάν διαφοροποιείται ή όχι το 
επίπεδο ικανοποίησης των ερωτηθέντων 
στους παράγοντες με βάση το γένος. Και 
ακριβώς εκεί παρατηρήθηκε μια δια-
φορά στον παράγοντα 1. Όταν αξιολο-
γήθηκαν οι απαντήσεις των ερωτη-

θέντων παρατηρήθηκε ότι (πίνακας 7) ο 
παράγοντας ατμόσφαιρα των γυμνα-
στηρίων ικανοποιεί τα άτομα διαφορε-
τικά, ανάλογα με το γένος. Σύμφωνα με 
την έρευνα, οι άνδρες ερωτώμενοι ι-
κανοποιήθηκαν περισσότερο (mean=4.2) 
από τον παράγοντα 1 σε σχέση με τις 
γυναίκες που πήραν μέρος στην έρευνα 
(mean=3.5). 
 
Πίνακας 6. Αποτελέσματα t-test για τους 
παράγοντες ικανοποίησης και την 
οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων 
 

Τομείς Ατμόσφαιρα Επικοινωνία 

Άγαμος(n=82) 
Έγγαμος (n=27) 

4.0 
3.7 

4.1 
4.4 

Συχνότητα 0.03 8.22 

t-value -2.18 2.25 

% 0.03* 0.00* 
Σημαντικότητα p<0.05 

  
Η ανάλυση Anova εφαρμόστηκε για 

να καθορίσει εάν διαφοροποιείται ή όχι 
το επίπεδο ικανοποίησης των ερωτηθέ-
ντων σύμφωνα με τη συμμετοχή και τη 
διάρκεια συμμετοχής στο γυμναστήριο. 
Και εκεί παρατηρήθηκε μια διαφορά και 
συγκεκριμένα, στον παράγοντα 3 (πί-
νακας 8). Στη  συνέχεια εφαρμόστηκε η 
Post Hoc Test  (Sheffe) για να δείξει ότι 
η διαφορά παρατηρείται στην διάρκεια 
συμμετοχής και συγκεκριμένα στα  άτο-
μα που είναι μέλη διάρκειας 0-6 μήνες. 
Το επίπεδο ικανοποίησης του παράγο-
ντα καθαριότητας από τα  μέλη  διάρ-
κειας 0-6 μήνες ήταν πιο υψηλό από το 
επίπεδο ικανοποίησης καθαριότητας 
των μελών διάρκειας 19-24 μήνες. Ενώ ο 
μέσος όρος της ομάδας των μελών που 
συμμετέχουν στο γυμναστήριο 0-6 μη-
νών είναι 4,05, αντίστοιχα, ο μέσος όρος 
της ομάδας των μελών, που η συμμετοχή 
τους στο γυμναστήριο διάρκειας 19-24 
μήνες, είναι μόλις 3,10. Η ανάλυση συ-
σχετισμού εκτελέστηκε για να καθορίσει 
εάν υπάρχει  σχέση ή όχι μεταξύ της ικα-
νοποίησης των ερωτηθέντων και της δι-
άρκειας συμμετοχής στο γυμναστήριο. 
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Σύμφωνα με την ανάλυση, υπήρξε μια 
σημαντική και αντίστροφη σχέση στον 
παράγοντα καθαριότητας (συντελεστής 
συσχέτισης: -0.266, σημαντικότητα: 0,00, 
p≤ 0.01). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 
όταν αυξήθηκε η διάρκεια συμμετοχής 
στο γυμναστήριο, η ικανοποίηση από 
την καθαριότητα μειώθηκε.  
     
Πίνακας 7. Αποτελέσματα t-test Αρχή 
φόρμας για τους παράγοντες ικανοποίησης 
και το γένος των ερωτηθέντων 

  Σημαντικότητα p<0.05 
 
Η σχέση πίστης-τάσης και πίστης-
ικανοποίησης 

Η πίστη και η συμπεριφορά των 
πελατών είναι τόσο σημαντική όσο και η 
ικανοποίηση των πελατών για τις 
επιχειρήσεις. Γενικά αναμένεται ότι 
υπάρχει μια σχέση μεταξύ της πίστης - 
συμπεριφοράς και της ικανοποίησης. Η 
τάση πίστης των πελατών δεν ορίζεται 
ως η συμπεριφορά ενός πελάτη. Σε αυ-
τήν την μελέτη, προσδιορίστηκε  εάν  υ-
πάρχει σχέση ικανοποίησης και πίστης 
μεταξύ των ερωτηθέντων.  
 
Πίνακας 8: Αποτελέσματα Anova κατά τον 
παράγοντα καθαριότητας και τη διάρκεια 
συμμετοχής των ερωτηθέντων στο γυμνα-
στήριο 
 
Τομέας Συχνότητα % 

Καθαριότητα 5.39 0.00 
p<0.05 
 
 
 

Όπως παρατηρεί κανείς στον πίνακα 
9, το 87% των ερωτηθέντων θα συνε-

χίσουν να παραμένουν μέλη στο συγκε-
κριμένο γυμναστήριο. Η ανάλυση συ- 
σχετισμού εκτελέστηκε για να καθορίσει 
εάν υπάρχει σχέση ή όχι μεταξύ της 
ικανοποίησης των ερωτηθέντων και αυ-
τών των αποφάσεων. Σύμφωνα με την 
ανάλυση, υπήρξε μια σημαντική και 
θετική/γραμμική σχέση  μεταξύ του 
παράγοντα ατμόσφαιρα και της απόφα-
σης για συνέχιση της ιδιότητας μέλους  
(συντελεστής συσχέτισης: 0,428, σημα-
ντικότητα  0,00, p≤0.01). Όταν αυξήθηκε 
η ικανοποίηση από την ατμόσφαιρα, η 
επιθυμία για συνέχιση της ιδιότητας 
μέλους στο γυμναστήριο αυξήθηκε.  
 

Πίνακας 9. Προώθηση της ιδιότητας 
μέλους 

 
Θα συνεχίστε να 
πηγαίνετε σε αυτό 
το γυμναστήριο και 
μόλις τελειώσει η 
ιδιότητα μέλους 

σας; Συ
χν
ότ
ητ
α 

 
 
 

% 

Όχι 2 1.8 
Αναποφάσιστοι 12 11.0 
Ναι  95 87.2 
Σύνολο 109 100.0 

 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 10, το 

82% των ερωτηθέντων  θα προτείνουν το 
γυμναστήριο και σε άλλα άτομα. Η ανά-
λυση συσχετισμού εκτελέστηκε για να 
αποδειχθεί εάν υπάρχει  σχέση ή όχι με-
ταξύ των παραγόντων ικανοποίησης και 
της τάσης για πρόταση του γυμνα-
στηρίου και σε άλλους. Σύμφωνα με την 
ανάλυση, υπήρξε μια σημαντική και 
θετική σχέση στους παράγοντες ατμό-
σφαιρας και καθαριότητας (για τον πα-
ράγοντα ατμόσφαιρα ισχύει: συντελε-
στής συσχέτισης: 0,330, σημαντικότητα: 
0,00, p≤ 0.01. Για τον παράγοντα καθα-
ριότητας: συντελεστής συσχέτισης: 0.440, 
σημαντικότητα: 0,00, p≤ 0.01). Παρατη-
ρήθηκε ότι, όταν αυξήθηκε η ικανο-
ποίηση από την ατμόσφαιρα και την 
καθαριότητα, η τάση της πρότασης του 

 
Τομέας 

Ατμόσφαιρα  

Άγαμος ( n=66) 
Έγγαμος (n=43) 

4.2 
3.5 

Συχνότητα 0.66 
T-value 5.08 
% 0.00* 
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συγκεκριμένου γυμναστηρίου σε κά-
ποια άλλα άτομα αυξήθηκε.  
 
Πίνακας 10. Πρόταση του γυμναστηρίου σε 
άλλους 

    
    
 
 
 
 
 

 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 11, το 

78% των ερωτηθέντων  δεν ενδιαφέ-
ρονται να συνεχίσουν τις αθλητικές τους 
δραστηριότητες σε γυμναστήρια αντα-
γωνιστών. Η ανάλυση συσχετισμού εκτε-
λέστηκε για να καθορίσει εάν υπάρχει 
σχέση ή όχι μεταξύ των παραγόντων 
ικανοποίησης και της πιθανότητας για 
συνέχιση των αθλητικών δραστηριο-
τήτων σε γυμναστήρια ανταγωνιστών. 
Σύμφωνα με την ανάλυση, υπήρξε μια 
σημαντική και θετική σχέση στους πα-
ράγοντες ατμόσφαιρας και καθαριό-
τητας (για τον παράγοντα ατμόσφαιρας 
ισχύει: συντελεστής συσχέτισης: 0,419, 
σημαντικότητα: 0,00, p≤ 0.01; Για τον 
παράγοντα καθαριότητας ισχύει: συντε-
λεστής συσχέτισης: 0.349, σημαντι-
κότητα: 0,00, p≤  0.01). Παρατηρήθηκε 
ότι όταν αυξήθηκε η ικανοποίηση από 
την ατμόσφαιρα και την καθαριότητα, 
αυξήθηκε η επιθυμία για συνέχιση των 
αθλητικών δραστηριοτήτων στα ίδια 
γυμναστήρια και όχι σε κάποια άλλα 
γυμναστήρια ανταγωνιστών. 
 
Πίνακας 11. Προτίμηση στο συγκεκριμένο 
γυμναστήριο  παρά σε ένα άλλο  
 
Προτίμηση στο 
συγκεκριμένο κέντρο 
φυσικής κατάστασης 
παρά σε κάποιο άλλο 

Συχνότητα   % 

Όχι 5 4.6 

Αναποφάσιστος 19 17.4 

Ναι 85 78.0 
Σύνολο 109 100.0 

 

Συμπέρασμα 
Σε αυτήν την μελέτη αναλύθηκαν οι 

διαστάσεις που επηρεάζουν την ικανο-
ποίηση των πελατών στα διάφορα γυ-
μναστήρια, οι δημογραφικές διαφορές 
που παρατηρούνται στα επίπεδα ικανο-
ποίησης των βασικών πελατών, καθώς 
και των πελατών που έχουν την τάση 
και την ικανότητα της πίστης . Τα επίπε-
δα ικανοποίησης πελατών σύμφωνα με 
τους πέντε παράγοντες (ατμόσφαιρα, ε-
πικοινωνία, καθαριότητα, ειδικό προσω-
πικό και πρόσβαση) καθορίστηκαν με 
την ανάλυση του κάθε παράγοντα χω-
ριστά. 
  Οι ερωτηθέντες  καθοδηγήθηκαν για 
να δείξουν την έκταση της ικανο-
ποίησής τους και της συμφωνίας τους 
χρησιμοποιώντας μια κλίμακα πέντε 
σημείων που κυμαίνεται από το "πολύ 
ικανοποιημένος" (5) ως το  "καθόλου ι-
κανοποιημένος" (1). Τα αποτελέσματα έ-
δειξαν ότι οι ερωτώμενοι έδωσαν ικανο-
ποιητικές απαντήσεις σε όλες τις δια-
στάσεις της ικανοποίησης. Επίσης, έδει-
ξαν ότι η υψηλότερη ικανοποίηση ση-
μειώθηκε στον παράγοντα «επικοινω-
νία» (μέσος όρος = 4.19). Εντούτοις, ενώ 
τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν 
στον παράγοντα «καθαριότητα» είναι υ-
ψηλά, ωστόσο, το μέσο αποτέλεσμα που 
παρατηρήθηκε είναι το χαμηλότερο (μέ-
σος όρος = 4.19) σε όλες τις διαστάσεις.  

Σε αυτή την μελέτη πιθανόν να ερευ-
νώνται και οι δημογραφικές διαφορές 
που σημειώνονται στις διαστάσεις 
ικανοποίησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι οι διαφορές ικανοποίησης εστιά-
ζονται στην ηλικία, στην οικογενειακή 
κατάσταση, στο επίπεδο του μηνιαίου 
εισοδήματος και στο γένος. Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν ότι το επίπεδο ικανο-
ποίησης των ερωτηθέντων στον παρά-
γοντα «ατμόσφαιρα» και οι διαστάσεις 
της καθαριότητας ήταν στατιστικά ση-
μαντικά διαφορετικές σύμφωνα με την 
ηλικία. Ακόμα, έδειξαν ότι η διαφορά 
προήλθε από την ομάδα ηλικίας 19-24. 
Με άλλα λόγια, το επίπεδο ικανοποί-

Θα προτείνατε 
το γυμναστήριο 
σε άλλους 

Συχνότητα   % 

Όχι 4   3.7 
Αναποφάσιστος 15 13.8 
Ναι 90 82.6 
Σύνολο 109 100.0 
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ησης της ηλικιακής ομάδας 19-24 ήταν 
πιο υψηλό από τις άλλες αντίστοιχες 
ομάδες.  

Επίσης, το επίπεδο του μηνιαίου 
εισοδήματος θεωρείται ως μια μετα-
βλητή που επηρεάζει την ικανοποίηση 
των πελατών. Η ανάλυση Anova εκτε-
λέστηκε για να καθορίσει εάν διαφορο-
ποιείται ή όχι η ικανοποίηση των ερωτη-
θέντων σύμφωνα με το επίπεδο του μη-
νιαίου τους εισοδήματος και εάν οι δια-
φορές που βρέθηκαν στις διαστάσεις της 
επικοινωνίας και της καθαριότητας ή-
ταν στατιστικά σημαντικές. Το χαμη-
λότερο βαθμό ικανοποίησης, με βάση το 
επίπεδο εισοδήματος, το σημειώνει η ο-
μάδα με το χαμηλότερο μηνιαίο εισόδη-
μα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα t-test , 
η ικανοποίηση από τον παράγοντα «α-
τμόσφαιρα» και «επικοινωνία» εξαρτά-
ται από την οικογενειακή κατάσταση 
των ερωτηθέντων. Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα, η άγαμη ομάδα ικανοποιή-
θηκε περισσότερο στη διάσταση της α-
τμόσφαιρας από ότι η έγγαμη ομάδα. Ε-
πίσης από τη διάσταση της επικοινω-
νίας περισσότερο ικανοποιήθηκε η ά-
γαμη ομάδα.  

Επιπλέον η t-test  εκτελέστηκε για να 
καθορίσει εάν διαφοροποιείται ή όχι 
στους ερωτηθέντες το επίπεδο ικανο-
ποίησης με βάση τον παράγοντα του 
γένος. Και παρατηρήθηκε ακριβώς μια 
διαφορά στη διάσταση της ατμόσφαι-
ρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι 
άνδρες ερωτώμενοι ικανοποιήθηκαν πε-
ρισσότερο στη διάσταση της ατμόσφαι-
ρας σε σχέση με τις γυναίκες που πήραν 
μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα.  

Σε αυτήν την μελέτη η τάση της 
πίστης των πελατών αναλύεται με τρεις 
μεταβλητές (προώθηση της ιδιότητας με-
λους, πρόταση του γυμναστηρίου σε άλ-
λους και προτίμηση του συγκεκριμένου 
γυμναστηρίου και όχι κάποιου άλλου α-
νταγωνιστικού). Τα αποτελέσματα έδει-
ξαν ότι η τάση πίστης των πελατών είναι 
υψηλή σε αυτές τις τρεις μεταβλητές. Τα 

ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
ατμόσφαιρα και η διάσταση της καθα-
ριότητας ασκούν  πολύ σημαντικό ρόλο 
στην ικανοποίηση των βασικών πελα-
τών των γυμναστηρίων. 
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αθλητική χρηματοδό-
τηση - χορηγία πήρε την 
πρώτη θέση μεταξύ όλων 
των άλλων εμπορικών 

χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων 
με μερίδιο 69%, το έτος 2002. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της IEG (International 
Events Group), τα έξοδα χρηματο-
δοτήσεων ανήλθαν σε $26,2 δισεκα-
τομμύρια σε όλο τον κόσμο το έτος 2003 
(IEG 2002) και έφτασαν περίπου σε $28 
δισεκατομμύρια το 2004. 

 Παρά τη μεγάλη αύξηση της χρημα-
τοδότησης, οι περισσότερες από τις 
εταιρίες που χρηματοδοτούν, έχουν 

λίγες γνώσεις για την μέτρηση της από-
τελεσματικότητας των χρηματοδοτού-
μενων δραστηριοτήτων (Dolphin, 2003). 
Η επιτυχία της χορηγίας εξαρτάται από 
την μέτρηση της αποτελεσματικότητας 
των δραστηριοτήτων. Από αυτήν την 
άποψη, τα αποτελέσματα των δραστη-
ριοτήτων πρέπει να μετρηθούν για την 
χορηγία, η οποία ορίζεται ως μια win-
win  στρατηγική για να παρέχει οφέλη 
και στα 2 μέρη. Αν και η αθλητική χορη-
γία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερί-
διο στην εμπορική χρηματοδότηση, πα-
ρατηρείται ότι η μέτρηση της αποτελε-

  ΗΗ

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  
  



 

σματικότητας συχνά αγνοείται από τις 
εταιρίες και τους οργανισμούς. 

Ένα από τα πιο δύσκολα στάδια 
της διαχείρισης της χρηματοδότησης 
είναι η αξιολόγηση της αποτελε-
σματικότητας της. Γενικά, η δυσκολία 
της αποτίμησης των αποτελεσμάτων της 
χρηματοδότησης εξαρτάται από 2 λό-
γους. Πρώτα απ’ όλα, μια εταιρία χρη-
σιμοποιεί, γενικά, άλλα εργαλεία 
επικοινωνίας μάρκετινγκ, εκτός από την 
χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα την δυ-
σκολία μέτρησης της αποτελεσματι-
κότητας  και την απομόνωση της χορη-
γίας. Ο δεύτερος λόγος είναι οι ε-
λεγχόμενοι παράγοντες, όπως οι δρα-
στηριότητες των διαγωνιζόμενων, οι α-
κανόνιστες αλλαγές των οικονομικών 
όρων και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες. 
Αυτοί οι μη ελεγχόμενοι παράγοντες 
μπορεί να επηρεάσουν την επιχείρηση 
είτε με ευνοϊκό είτε με δυσμενή τρόπο 
και είναι δύσκολο να ξεπεραστούν 
(Brooks, 1994). Σημαντικοί λόγοι οι 
οποίοι περιπλέκουν την μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας θα μπορούσαν να 
απαριθμηθούν οι εξής: (Bennet, 1999, 
Lardinoit and Quester, 2001) 

• Δαπάνες 
• Τεχνικές ερευνητικές δυσκολίες 
• Έλλειψη σημαντικών κριτηρίων 

για αξιολόγηση 
• Έλλειψη σαφήνειας των αρχι-

κών στόχων 
Για αυτούς ή για άλλους λόγους, οι εται-
ρίες που χρηματοδοτούν ή προβαίνουν 
σε χορηγίες, αποφεύγουν την έρευνα της 
αποτελεσματικότητας. Μερικές φορές οι 
χορηγοί λειτουργούν διαισθητικά. 

Οι οργανώσεις for-profit αναμένουν 
τα χρήματα που ξοδεύουν στις δραστη-
ριότητες (χρηματοδότηση, διαφήμιση, 
προώθηση πωλήσεων) να επιστραφούν 
πίσω, αφού πρώτα ενημερωθεί το target 
group των καταναλωτών τους. Επο-
μένως, είναι δυνατόν να ειπωθεί και να 
σημειωθεί ότι όλες αυτές οι δραστηριό-
τητες έχουν σαν στόχο το κέρδος 
(Shanklin and Kuzma, 1992). Για να 

μετρήσουν κατάλληλα την αποτελεσμα-
τικότητα της χορηγίας, οι εταιρίες πρέ-
πει να πάρουν την διαχείριση της αθλη-
τικής χορηγίας και να την διαχωρίσουν 
από τα άλλα στοιχεία του μίγματος του 
μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Καμιά 
εταιρία δεν θα ήθελε να πάρει το ρίσκο 
να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της χορη-
γίας σε σχέση με τις άλλες προσπάθειες 
μάρκετινγκ και γενικότερα σε σχέση με 
τις άλλες προωθητικές ενέργειες. Ακόμα 
και αν αυτό συμβεί, ο αντίκτυπος των 
προηγούμενων προσπαθειών προώθη-
σης δεν θα μπορούσε να καθοριστεί κα-
τάλληλα. Από αυτήν την άποψη, οι μέ-
θοδοι αξιολόγησης του αθλητικού μάρ-
κετινγκ καθώς και της χορηγίας θα 
πρέπει να εξεταστούν (Wilson, 1997). 

Η αξιολόγηση της χορηγίας δεν 
είναι πολύ γνωστό αντικείμενο συζή-
τησης μεταξύ των οργανώσεων και το 
λιγότερο που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
είναι άγνωστο θέμα. Σε μια έρευνα από 
την Gross et al, το 47% των ερωτηθέ-
ντων, δήλωσε ότι ποτέ δεν είχε προσπα-
θήσει να μετρήσει την αποτελεσμα-
τικότητα της χορηγίας (Pope, 1998). 
Ομοίως, το 62,2% των εταιριών που 
ανέλαβαν τις δραστηριότητες υποστή-
ριξης της βιομηχανίας ποδοσφαίρου 
στην Τουρκία, δήλωσε ότι ποτέ δεν έχει 
μετρήσει την αποτελεσματικότητα της 
χρηματοδότησης και πιο συγκεκριμένα 
της χορηγίας (Argan, 2001). 
 
Formula 1, Grand Prix ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Η Formula 1 (F1), γνωστή και ως 
αγώνες  Grand Prix, είναι η υψηλότερη 
κατηγορία αγώνων αυτόματου τύπου. Ο 
αθλητικός τίτλος  Formula 1, δείχνει ότι 
προορίζεται να είναι η πιο προηγμένη 
και ανταγωνιστική κατηγορία των πολ-
λών άλλων αντίστοιχων τύπου αγώνων. 
Αποτελείται από μια σειρά αγώνων, 
γνωστοί ως Grand Prix, οι οποίοι διεξά-
γονται είτε σε ειδικές κατασκευασμένες 
πίστες, είτε σε κλειστές οδούς πόλεων, 
των οποίων τα αποτελέσματα καθορί-
ζουν 2 ετήσια παγκόσμια πρωταθλή-
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ματα: ένα για τους οδηγούς και ένα για 
τους κατασκευαστές. Η Ευρώπη είναι 
ένα παραδοσιακό κέντρο Φόρμουλας 1 
και παραμένει η κύρια αγορά. Παρόλα 
αυτά, τα Grand Prix, έχουν εξαπλωθεί σε 
όλο τον κόσμο και πλέον με τους νέους 
αγώνες στο Μπαχρέιν, στην Κίνα, στην 
Μαλαισία και στην Τουρκία παρα-
τηρείται μια προοπτική επέκτασης. Εάν 
θεωρηθεί ότι η Φόρμουλα 1 ανήκει στην 
κατηγορία του παγκόσμιου ακριβού α-
θλητισμού, αν όχι του ακριβότερου,  θα 
πρέπει τότε να σημειωθεί ότι ο οικονο-
μικός αντίκτυπός της είναι σημαντικός 
και εξαιτίας της, πολλές φορές, 
παρατηρούνται οικονομικές και πολιτι-
κές διαμάχες. Η μεγάλη ακτινοβολία της 
καθώς και η δημοτικότητά της, την 
κάνουν ένα προφανές περιβάλλον 
πώλησης που οδηγεί σε πολύ υψηλές 
επενδύσεις τους χορηγούς εκείνους που 
είναι σε θέση να μεταφράζουν και να 
αναλύουν με επιτυχία τους εξαιρετικά 
υψηλούς προϋπολογισμούς των ομάδων 
των κατασκευαστών. 

Ο πρώτος τύπος Formula 1, στο 
τουρκικό Grand Prix, διοργανώθηκε 
στις 22 Αυγούστου 2005 στην πίστα της 
Κωνσταντινούπολης. Το πάρκο της 
Κωνσταντινούπολης, το οποίο τέθηκε σε 
λειτουργία για πρώτη φορά το 2005 με 
το τουρκικό Grand Prix, έχει ήδη θεαμα-
τική πίστα αυτοκινητοδρόμων με στρο-
φές που έχουν απότομη κλίση (συμπε-
ριλαμβανομένης της συναρπαστικής 
στροφής Νº8) με κτίρια που διαθέτουν 
χώρους προσωρινής στάθμευσης των 
αγωνιστικών αυτοκινήτων, τα λεγόμενα 
pit stop, και με σύγχρονες δυνατότητες 
για άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέ-
τηση αναγκών όπως είναι οι ειδικές 
οργανώσεις, οι ενάρξεις, οι δοκιμές και 
οι προπονήσεις. Η πίστα στην Formula 1 
στην Κωνσταντινούπολη είναι στην 
περιοχή Tuzla Tepeören και καλύπτει 
επιφάνεια συνολικής έκτασης 2.215.000 
τετραγωνικών μέτρων. 

Ο Kimi Raikkonen ήταν ο νικητής 
στο πρώτο Grand Prix στην Κωνστα-

ντινούπολη με την ομάδα της McLaren-
Mercedes, κερδίζοντας τον πρωτοπόρο 
οδηγό του πρωταθλήματος Fernando 
Alonso της κατασκευάστριας εταιρίας 
Renault. Ο πρώτος αγώνας της Φόρ-
μουλα 1 στην Τουρκία ήταν ο 14ος αγώ-
νας του πρωταθλήματος και είχε μεγάλη 
κάλυψη και στα εθνικά και στα διεθνή 
μέσα ενημέρωσης. Οι ξένοι τηλεοπτικοί 
σταθμοί μετέδωσαν τον αγώνα με ζωη-
ρόχρωμες εικόνες από την Κωνστα-
ντινούπολη και την πίστα καθώς και με 
μεγάλους επαίνους για την επιτυχία της 
διοργάνωσης. Σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις του Τύπου, περίπου 100.000 θεατές 
παρακολούθησαν ζωντανά τον αγώνα 
στο Πάρκο της Κωνσταντινούπολης, 
όπου διεξαγόταν ο αγώνας, ζωντανά. 
Επίσης, υπολογίστηκε ότι σχεδόν 3 δισε-
κατομμύρια παρακολούθησαν τον αγώ-
να από την τηλεόραση.  
 
Μέτρηση της Κάλυψης και της 
Προβολής Από τα Τηλεοπτικά Μέσα 

Στην διαδικασία της αξιολόγησης 
της χορηγίας, η συχνότερα χρησιμο-
ποιούμενη και απλούστερη μέθοδος εί-
ναι αυτή που μετρά την κάλυψη των τη-
λεοπτικών μέσων. Σύμφωνα με την έρευ-
να του Thwaites et al. (1998) το 70% των 
διευθυντών αξιολογούν την αποτελε-
σματικότητα της χορηγίας με σεβασμό 
στην μέτρηση της κάλυψης και της 
προβολής στα τηλεοπτικά μέσα. Στην 
Τουρκία, μεταξύ των εταιριών που υπο-
στηρίζουν και χορηγούν τις ομάδες πο-
δοσφαίρου, το 72% χρησιμοποιεί τη με-
θοδο της μέτρησης της κάλυψης των τη-
λεοπτικών μέσων, παρά τη μέθοδο της  
αποτελεσματικότητας (Argan, 2001). Η 
σημασία που αποδίδεται από τη διεύ-
θυνση στην αξιολόγηση της επιτυχίας ή 
της αποτυχίας της χορηγίας εξαρτάται 
από τον τομέα λειτουργίας της εταιρίας. 
Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
του τρόπου κάλυψης και  προβολής  των  
μέσων περιλαμβάνει συνήθως την εκτί-
μηση των ποσών που αναφέρονται στα 
εξής (Crompton, 2004): 
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• Στη διάρκεια της τηλεοπτικής 
κάλυψης – συμπεριλαμβανομέ-
νων των λεκτικών και οπτικών 
αναφορών 

• Στη διάρκεια των ραδιοαναφο-
ρών 

• Στην έκταση της κάλυψης Τύπου 
όπως μετριέται στις ενιαίες ίν-
τσες στηλών. 

Ως γενική προσέγγιση, η αξία της 
χορηγίας ως γενική τηλεοπτική κάλυψη 
(που μετριέται σε ώρες, λεπτά και δευ-
τερόλεπτα) και ως κάλυψη της τυπω-
μένης ύλης (που μετριέται σε στήλες, 
παράγραφο, πρόταση, λέξη κλπ) συγκ-
ρίνεται με το κόστος του ισοδύναμου 
χώρου ή του χρόνου διαφήμισης 
(Bennett, 1999). Για παράδειγμα, σε ένα 
έτος η Volvo υπολόγισε ότι έλαβε $7 για 
την αξία $1 που ξόδεψε για την χορηγία 
ομάδας αντισφαίρισης (tennis). Αυτό 
προέκυψε από 2,26 δισεκατομμύρια ε-
ντυπώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
τηλεόρασης, της τυπωμένης ύλης, του 
ραδιόφωνου και των προωθήσεων. Αυ-
τές οι εντυπώσεις υπολογίστηκαν και με-
ταφράστηκαν σε $32,8 εκατομμύρια της 
ισοδύναμης μονάδας και η Volvo ξόδε-
ψε λιγότερα από $5 εκατομμύρια στην 
χορηγία της (Howard and Crompton, 
2004). 

Οι περισσότερες εταιρίες που 
χρηματοδοτούν ενημερώνουν ένα σύ-
στημα σχετικά και ανάλογο με το αρχείο 
των αναφορών και των μέσων που 
λαμβάνουν. Τα αποσπάσματα από τον 
Τύπο μπορούν να ληφθούν και να χρη-
σιμοποιηθούν όταν αναφερθεί το όνομα 
του χορηγού και οι λεπτομέρειες των τη-
λεοπτικών αναφορών και του μεγέθους 
του κοινού. Μερικές επιχειρήσεις 
προσπαθούν να καταστήσουν αυτές τις 
πληροφορίες περισσότερο πολύπλοκες 
με τον έλεγχο του χρόνου έκθεσης των 
πινάκων ή και των λογότυπων που 
παρουσιάζονται σε μια τηλεοπτική και 
ραδιοφωνική μετάδοση. 

Είναι χρήσιμο να ενημερωθεί ένα 
αρχείο προκειμένου να γίνει κατανοητό 

το επίπεδο «της ευκαιρίας να δει». Είναι 
προφανές, παρόλα αυτά, ότι μια ανα-
φορά ενός εμπορικού σήματος σε μια 
εφημερίδα ή ενός περιμετρικού πίνακα 
που επιδεικνύεται σε μια τηλεοπτική 
οθόνη δεν μπορεί ενδεχομένως να εκτι-
μηθεί απέναντι σε μια διαφήμιση. Μια 
διαφήμιση είναι ένα μέσο με το οποίο 
ένα μήνυμα μεταβιβάζεται με έναν προ-
σεκτικά ελεγχόμενο τρόπο. Υπαγορεύει 
το ύφος και τη διάθεση που το μήνυμα 
περιλαμβάνει. Σε μερικές επιχειρήσεις, 
μια αναφορά χορηγίας μπορεί να αξίζει 
μόνο το 10% του ισοδύναμου χρόνου 
διαφήμισης, ενώ σε άλλες μπορεί να αξί-
ζει το 100%. Επειδή οι επιχειρήσεις κα-
πνών, για παράδειγμα, δεν μπορούν να 
διαφημιστούν στην τηλεόραση, οι ανα-
φορές χορηγίας σε εκείνο το μέσο είναι 
πιθανό να εκτιμηθούν πιο πολύ από 
εκείνες τις επιχειρήσεις με αντίστοιχη 
προβολή στα τηλεοπτικά μέσα όπως 
είναι οι προμηθευτές αλκοολούχων πο-
τών (Crompton, 2004, Howard and 
Crompton, 2004). 

Η τηλεοπτική κάλυψη χρησιμο-
ποιείται με την υποστήριξη των εται-
ριών για να μετρηθεί η αποτελεσμα-
τικότητα της χορηγίας. Είναι κατάλληλη 
και εφαρμόσιμη, όταν δείχνει την 
έκταση της δημοσιότητας ως αποτέ-
λεσμα της χορηγίας, παρά όταν δείχνει 
τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα της 
έκθεσης. Αυτή η μέθοδος έχει κατηγο-
ρηθεί για το μη παροχή ικανοποιητικών 
πληροφοριών για την αποτελεσματικό-
τητα των ειδήσεων που είναι σχετικές με 
την χρηματοδότηση και την χορηγία 
(Pham, 1991, Meenaghan, 1991, Bennet, 
1999). Έχει, επίσης, επικριθεί για την 
ανεπάρκειά της όσον αφορά την 
αξιολόγηση των σκοπών της χορηγίας. 
Ο μηχανισμός της έρευνας των μέσων 
είναι βασισμένος στην έκθεση τηλεόρα- 
σης ή τυπωμένων υλών του ονόματος ή 
του λογότυπου του χορηγού. Η κατ’ ε-
κτίμηση νομισματική αξία της προβολής 
από τα τηλεοπτικά μέσα, συγκρίνεται με 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 6ος Τεύχος 4ο Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006 

 
28



 

το νομισματικό κόστος της χορηγίας. 
Υποστηρίζεται ότι: 

1. η ποιότητα του νομίσματος 
είναι διαφορετική 

2. η παραλαβή του μηνύματος από 
το ακροατήριο και τους θεατές 
δεν μετριέται 

3. το κόστος της αγορασμένης 
διαφήμισης μετριέται μόνο στο 
υψηλότερο ποσοστό και λίγοι 
σημαντικοί διαφημιστές πλη-
ρώνουν για αυτό (Pope, 1998). 

Μερικές χορηγήτριες εταιρίες, οι οποίες 
μετρούν την αποτελεσματικότητα της 
χορηγίας, αναλύουν πιο επαγγελματικά 
τις διαφημίσεις στην τηλεόραση και στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μια φωτο-
γραφία ή ένας τίτλος μπορεί να είναι 
πιο σημαντικός και πιο πολύτιμος από 
το όνομα μιας εταιρίας που ανήγγειλε έ-
να γεγονός στα μέσα. Συνεπώς, είναι 
δύσκολο να μετρηθεί η αποτελεσματικό-
τητα της χορηγίας στους πελάτες. Αλλά 
η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της 
χορηγίας είναι απαραίτητη και άκρως 
σημαντική για τις συγκεκριμένες εται-
ρίες. 

Η τηλεοπτική αναμετάδοση των 
αθλητικών γεγονότων έχει επιπτώσεις 
στις εταιρίες που ακολουθούν τη μέθοδο 
της χορηγίας. Οι χορηγήτριες εταιρίες 
θέλουν να μάθουν σε ποιες και σε πόσες 
χώρες υπάρχουν και πόσα στον αριθμό, 
κανάλια αναμετάδοσης των διάφορων 
αθλητικών γεγονότων. Θα ήταν εύκολο 
να εκτιμηθεί ο αριθμός των θεατών των 
δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών, 
δεδομένου ότι αυτά τα κανάλια έχουν έ-
να δικό τους αριθμό συνδρομητών. Επί-
σης, δεδομένου ότι, η Φόρμουλα 1 στο 
Grand Prix της Κωνσταντινούπολης, α-
ναμεταδόθηκε από την τηλεόραση και 
την παρακολούθησαν 3 δισεκατομμύρια 
άτομα, οι χορηγήτριες εταιρίες επιθυ-
μούν να αποκτήσουν υψηλότερη εμβέ-
λεια. Σ’ αυτήν την μελέτη, η κάλυψη και 
η προβολή από τα τηλεοπτικά μέσα των 
χορηγών του τούρκικου Grand Prix, 

μετρήθηκε με την χρησιμοποίηση της 
ανάλυσης περιεχομένου. 
 
Ερευνητικοί Στόχοι και Υποθέσεις 

Είναι σημαντικό να γίνει η μέτρηση 
της αποτελεσματικότητας των επεν-
δύσεων των χορηγητριών εταιριών. 
Όταν υπολογίστηκε ότι το Grand Prix 
της Τουρκίας το παρακολούθησαν τη-
λεοπτικά 3 δισεκατομμύρια άτομα, κρί-
θηκε ότι ήταν σημαντικό να μετρηθεί η 
τηλεοπτική κάλυψη (εμβέλεια) των εται-
ριών που χορηγούν. Η μέτρηση της τη-
λεοπτικής κάλυψης των χορηγών του 
Τούρκικου Grand Prix, θα μπορέσει να 
βοηθήσει τις στρατηγικές τοποθέτησης ε-
μπορικών σημάτων στις πίστες μελ-
λοντικά, δεδομένου ότι οι ερευνητικές 
μελέτες έχουν δείξει ότι σ’ αυτόν τον το-
μέα είναι ανεπαρκείς για να παράσχουν 
βοήθεια. 

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να 
μετρηθεί η διαφάνεια της υποστήριξης 
των εμπορικών σημάτων που τοποθε-
τούνται στις πίστες, μέσω των διευ-
κρινισμένων θεμάτων, με την ανάλυση 
περιεχομένου. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει 
να τονιστεί ότι σκοπός είναι να καθο-
ριστούν τα ακόλουθα σημεία: 

1.  Τα χορηγούμενα εμπορικά 
σήματα από την ανάλυση 
περιεχομένου 

2. Στα πλαίσια των διευκρινι-
σμένων θεμάτων, η διαφάνεια ή 
η εμβέλεια του εμπορικού σήμα-
τος και του λογότυπου, είτε το 
εμπορικό σήμα βλέπεται καθαρά 
είτε όχι, καθώς και η διαφάνεια 
του σήματος, όσον αφορά ορι-
σμένα μέρη της πίστας (ευθείες 
και στροφές). 

3. Η διαφάνεια και η εμβέλεια των 
εμπορικών σημάτων όσον αφορά 
την περιοχή των pit stop, η τοπο-
θέτηση των φωτογραφικών μη-
χανών καθώς επίσης και ο τύπος 
της τηλεοπτικής κάλυψης και 
μετάδοσης. 
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Δήλωση Υποθέσεων / Απολογισμός 
Δεδομένου ότι η εμβέλεια και η 

ορατότητα του εμπορικού σήματος των 
χορηγών μπορεί να διαφέρουν από 
άλλα, είναι σημαντικό να καθοριστεί η 
διαφάνεια των εμπορικών σημάτων κα-
τά τη διάρκεια των αγώνων ταχύτητας 
H1: Ανάλογα με την εμβέλεια του 
εμπορικού ονόματος και του λογότυπου, 
κάθε πίστα έχει το δικό της χορηγό με 
διαφορετικό εμπορικό σήμα με το οποίο 
διαφέρει από τους άλλους. Στους αγώνες 
αυτοκινήτων, η ταχύτητα των αυτοκινή-
των μπορεί να έχει επιπτώσεις στις τεχ-
νικές. Οι χορηγοί που επενδύουν τερά-
στια ποσά στις χορηγίες θέλουν, ειδικά 
στην τηλεόραση, να φαίνεται με ευ-
κρίνεια και με συχνότητα το εμπορικό 
τους σήμα. 

Γι’ αυτό το λόγο: 
H2: Η σαφής ορατότητα του εμπορικού 
σήματος κάθε χορηγού στις πίστες, δια-
φέρει ανάλογα με τα προκαθορισμένα 
θέματα σχετικά με την ορατότητα, την 
διαφάνεια και την εμβέλεια. 
 
Μεθοδολογία 

Σύμφωνα με τους στόχους της έρευ-
νας, μια ανάλυση περιεχομένου πραγ-
ματοποιήθηκε στην τηλεόραση, στο 
Τούρκικο Grand Prix. Ο βασικός στόχος 
της ανάλυσης περιεχομένου είναι να 
προσδιοριστούν οι έννοιες και οι σχέσεις 
που θα καθόριζαν τα στοιχεία που συλ-
λέχθησαν (Yıldırım ve Simsek, 2003). Γι’ 
αυτό το λόγο, η ανάλυση περιεχομένου 
αρχίζει με την κωδικοποίηση των στοι-
χείων. Στη μελέτη μας, το σχέδιο κωδι-
κοποίησης περιλαμβάνει 13 θέματα με-
τρησης. Αυτά τα θέματα καθιερώθηκαν 
σύμφωνα με τις εφαρμογές που θα 
μπορούσαν να εξηγήσουν την ορατό-
τητα των εμπορικών σημάτων στις αγω-
νιστικές πίστες. Τα θέματα μέτρησης πε-
ριλαμβάνουν τα εμπορικά σήματα που  
τοποθετούνται στις πίστες. Δύο τρόποι 
της κωδικοποίησης θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση περιε-
χομένου: παραδοσιακή κωδικοποίηση 

και ερμηνευτική κωδικοποίηση. Τα θέ-
ματα κωδικοποίησής μας συνήθως είναι 
κατάλληλα για την παραδοσιακή κωδι-
κοποίηση. Εντούτοις, ο σαφής διαχω-
ρισμός των εμπορικών σημάτων και του 
προσδιορισμού των ευθειών και των 
στροφών στις πίστες, θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ως ημι-ερμηνευτικές αξιολο-
γήσεις. Στο στάδιο της κωδικοποίησης, 
δύο ομάδες αποκωδικοποιητών διαμορ-
φώθηκαν και υπήρξαν δύο άνθρωποι σε 
κάθε ομάδα αποκωδικοποιητών. Για τη 
διατήρηση της ακρίβειας της κωδικοποί-
ησης, τα αποτελέσματα της αποκωδικο-
ποίησης για κάθε θέμα μέτρησης συζη-
τήθηκαν και διαπραγματεύθηκαν. Μετά 
από τις διαπραγματεύσεις, μια πειραμα-
τική μελέτη  κωδικοποίησης πραγματο-
ποιήθηκε σε δύο γύρους των αγώνων 
ταχύτητας. Ο αγώνας καταγράφηκε με-
σω ενός οργάνου καταγραφής τηλεοπτι-
κών ταινιών και έπειτα η καταγεγραμ-
μένη  τηλεοπτική και ραδιοφωνική με-
τάδοση μεταφέρθηκε σε ένα VCD. Για τη 
διευκόλυνση μελετήθηκαν διεξοδικά οι 
λειτουργίες που σίγουρα απαιτήθηκαν 
κατά τη διάρκεια του αγώνα και κωδι-
κοποιώντας τα εμπορικά σήματα, ένας 
φορέας VCD χρησιμοποιήθηκε με μια 
τηλεόραση 70 ιντσών. Το στάδιο της 
αποκωδικοποίησης της ανάλυσης περιε-
χομένου μεταφέρθηκε στο σπίτι με το 
τηλεοπτικό σύνολο που είναι 3-4 μέτρα 
μακριά από τους αποκωδικοποιητές. 
Και οι δυο ομάδες κωδικοποιητών πα-
ρακολούθησαν τον καταγεγραμμένο α-
γώνα σε 3 χωριστά τμήματα. Κάθε ομά-
δα κωδικοποιητών κωδικοποίησε τα θέ-
ματα μέτρησης ανεξάρτητα. Ύστερα από 
μια συναίνεση των διαφωνημένων κωδι-
κοποιήσεων επιτεύχθηκε και η ανάλογη 
αξιοπιστία των θεμάτων.  Η ανάλυση 
βασίστηκε στο τελικό σχέδιο κωδικο-
ποίησης. 
 
Συμπεράσματα και Αποτελέσματα 

Προτού παρουσιαστούν τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, πρέπει πρώτα να ση-
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μειωθεί η αξιοπιστία του σταδίου κωδι-
κοποίησης.  
 
Αξιοπιστία της κωδικοποίησης 

Στις μελέτες η χρησιμοποίηση της α-
νάλυσης περιεχομένου ως μεθοδολογική 
προσέγγιση, κωδικοποιώντας την αξιο-
πιστία, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ό-
πως ισχύει στους κινηματογράφους και 
στις τηλεοπτικές ταινίες, είναι σημαντι-
κό να επιτευχθεί η απόλυτη αξιοπιστία 
των διακωδικοποιητών  στις κωδικοποι-
ήσεις των χωριστών ομάδων κωδικοποι-
ητών πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που 
αφορούν τις στρατηγικές τοποθέτησης 
των προϊόντων στα διάφορα αθλητικά 
γεγονότα (Kassarjian, 1977: 8-18). 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα πε-
ρισσότερα από τα θέματα κωδικοποί-
ησης είναι ονομαστικές μεταβλητές και, 
επομένως, τα μέτρα συμφωνίας υιοθε-
τούνται για τον υπολογισμό της αξιοπι-
στίας των ονομαστικών μεταβλητών (A-
very and Ferraro, 2000: 217-244). Για ο-
ποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, η συμ-
φωνία των αναλογιών για τις συγκε-
κριμένες μεταβλητές προσδιορίζεται με 
βάση το 0,80 του επιπέδου αποδοχής 
(Lerman and Callow, 2004: 507-521). Για 
13 προκαθορισμένα θέματα μέτρησης 
δημιουργήθηκαν 13091 κωδικοί και επι-
τεύχθηκε 00,3$ σύμφωνα με τη γενική 
διαδικασία κωδικοποίησης. Υπολογί-
στηκε ότι η αναλογία συμφωνίας των 13 
θεμάτων ήταν πάνω από 97,9% που εί-
ναι πάνω από το κατώτατο επίπεδο από-
δοχής το οποίο είναι 0,80. Η kappa (με-
τρο συμφωνίας) και η ανάλυση συσχετι-
σμού χρησιμοποιούνται επίσης και στον 
καθορισμό της αξιοπιστίας των διακωδι-
κοποιητών ως υποστηρικτικά εργαλεία. 
Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι οι τιμές της 
Kappa και της ανάλυσης συσχετισμού 
(για ονομαστικά θέματα του Spearman 
και για την κλίμακα των θεμάτων του 

Pearson) απέδειξαν τις σημαντικές σχέ-
σεις για όλα τα θέματα στα επίπεδα ση-
μασίας .05 και .01 (βλέπε πίνακα 1). 

 
Πίνακας 1.  Αποτελέσματα αξιοπιστίας δια-

κωδικοποιητών 
 

 

 
Θέματα 

%
 Σ
υμ
φ
ω
νί
ας

 

K
ap

pa
 (p

) 

Συ
σχ
ετ
ισ
μό
ς 

Εμπορικά σήματα 
που τοποθετούνται 
στις πίστες 

100 .000** .000** 

Εμπορικό όνομα – 
εμπορική φίρμα 

99.8 .000** .000** 

Λογότυπο εμπο-
ρικών σημάτων 

97.9 .000** .000** 

Σαφές χαρακτη-
ριστικό της επω-
νυμίας 

98.6 .000** .000** 

Περιοχή 
τηλεοπτικού 
αποσπάσματος 

99.9 .000** .000** 

Μέρος της πίστας 
όπου φαίνεται 
καλύτερα η επω-
νυμία: Ευθεία 

99.4 .000** .000** 

Μέρος της πίστας 
όπου φαίνεται 
καλύτερα η επω-
νυμία: Στροφή 

98.7 .000** .000** 

Μέρος τοποθέτησης 
της πινακίδας με 
την επωνυμία: 
Ύπαιθρος                     

99.6 .000** .000** 

Μέρος τοποθέτησης 
της πινακίδας με 
την επωνυμία: 
Πλαϊνά  

99.6 .000** .000** 

Μέρος τοποθέτησης 
της πινακίδας με 
την επωνυμία: 
Τοίχος 

100 .000** .000** 

Μέρος τοποθέτησης 
της πινακίδας με 
την επωνυμία: 
Γέφυρα 

99.3 .000** .000** 

Περιοχή 
αποσπασμάτων 

99.4 .000** .000** 

Τύπος τηλεοπτικής 
μετάδοσης 

99.9 .000** .000** 

 p<.05  **p<.01
 
 
 
 



 

Τηλεοπτική διαφάνεια των χορηγών στις 
αγωνιστικές πίστες της Formula 1, στο 
Τούρκικο Grand Prix 

Όταν αναλύθηκαν οι συχνότητες της 
τηλεοπτικής διαφάνειας και οι αναλο-
γίες των χορηγών για τις πίστες της 
πρώτης Formula 1, στο Τούρκικο Grand 
Prix, που έγινε στο Πάρκο της 
Κωνσταντινούπολης, παρατηρήθηκε ότι 
η RBS (The Royal Bank of Scotland 
Group) πήρε την πρώτη θέση με 
ποσοστό 19,3% (194 φορές). 

Με ποσοστό 17% (171 φορές) η DHL 
(Dalsey Hillblom Lynn) και με 16,5% 
(166 φορές) η OMV ήταν η δεύτερη και 
η τρίτη αντίστοιχα που τοποθέτησαν τα 
εμπορικά τους σήματα σύμφωνα με την 
άποψη της διαφάνειας και της καλύ-
τερης ορατότητας. Τα λιγότερα ορατά 
εμπορικά σήματα των χορηγών ήταν 
αυτά της Potenza με ποσοστό 0,2% (2 
φορές) και αυτό της Mumm Campaign 
με ποσοστό 0,4% (4 φορές). (βλέπε 
πίνακα 2) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Κύρια θέματα σχετικά με την τηλεοπτική 
ορατότητα και την ευκρίνεια των εμπορικών 
επωνυμιών των χορηγών 

Ένα από τα κύρια θέματα που σχετί-
ζονται με την τηλεοπτική ευκρίνεια των 
χορηγών, είναι η ορατότητα του εμπο-
ρικού σήματος. Το 99,3% των σημάτων 
αυτών απέκτησαν ευκρίνεια και ανα-
γνωρισιμότητα μέσω της εμπορικής επω-
νυμίας. Διαπιστώνεται ότι το 57,9%, από 
τα εμπορικά λογότυπα των χορηγών, θα 
μπορούσε να προβληθεί στην τηλε-
όραση. Κατά τη διάρκεια της αναμετά-
δοσης του αγώνα, το 89,3% των εμπορι-
κών επωνυμιών θα μπορούσε ξεκάθαρα 
να αναγνωριστεί.  

Παρατηρείται, επίσης, ότι το 54,4%  
του εμπορικού σήματος των εταιριών 
που ήταν χορηγοί, θα μπορούσε να εί-
ναι πιο ορατό από τις ευθείες και το υ-
πόλοιπο, δηλαδή το 45,6% αυτών, θα ή-
ταν ορατό από τις στροφές. Όταν ανα-
λύθηκαν οι τύποι των πινακίδων με τα 
εμπορικά ονόματα, που βρίσκονται στις 
πίστες, παρατηρήθηκε ότι το 7% αυτών 
ήταν τοποθετημένο σε υπαίθριες πινακί-
δες, το 78,6% σε πλαϊνές, το 29,3% πάνω 
σε γέφυρες (όπου τα αυτοκίνητα έτρε-
χαν από κάτω από τη γέφυρα), ενώ μόνο 
το 0,6% των εμπορικών σημάτων ήταν 
τοποθετημένο σε πινακίδες που βρίσκο-
νταν σε τοίχους.  

Το 93,9% του αγώνα που μεταδόθηκε 
από την τηλεόραση, καταναλώθηκε στη 
διαδρομή, ενώ το 6,1% στα pit stop. Το 
95,5% του αγώνα της F1 μεταδόθηκε σε 
πραγματικό χρόνο, δηλαδή, απευθείας, 
ενώ μόνο το 4,5% της μετάδοσης 
στηρίχθηκε και εστιάστηκε σε επα-
ναλήψεις. Το τελευταίο θέμα σχετίζεται 
με την τοποθεσία της κάμερας κατά τη 
διάρκεια του αγώνα. Οι μετρήσεις από 
αυτό το θέμα έδειξαν ότι το 88,8% του 
τηλεοπτικού αγώνα τραβήχτηκε από 
κάμερες που ήταν τοποθετημένες στο 
εσωτερικό των αυτοκινήτων κατά τη 
διάρκεια τη διαδρομής. (βλέπε πίνακα 
3).  
 

Επωνυμία Συχνότητα % 
Bridgestone 130 12,9 
Fosters 119 11,8 
DHL 171 17,0 
RBS 194 19,3 
Siemens 40 4,0 
OMV 166 16,5 
Allianz 28 2,8 
Panasonic 153 15,2 
Champaign Mumm 4 0,4 
Potenza  2 0,2 
Σύνολο  1007 100,0 

Πίνακας 2. Το Τούρκικο Grand Prix και η 
ευκρίνεια των εμπορικών επωνυμιών των 
χορηγών 
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 Συχνότητα % 
Εμπορική Επωνυμία 
Ορατή 
Μη ορατή 

 
1000 

7 

 
99,3 
0,7 

Λογότυπο 
Ορατό 
Μη ορατό 

 
581 
426 

 
57,7 
42,3 

Σαφές Χαρακτηριστικό της Εμπορικής Επωνυμίας 
Σαφές 
Μη σαφές 

 
899 
108 

 
89,3 
10,7 

Μέρος της πίστας όπου φαίνεται καλύτερα η 
επωνυμία: Ευθεία 
Ναι  
Όχι 

 
 

548 
459 

 
 

54,4 
45,6 

Μέρος της πίστας όπου φαίνεται καλύτερα η 
επωνυμία: Στροφή 
Ναι  
Όχι  

 
 

476 
531 

 
 

54,4 
45,6 

Μέρος τοποθέτησης της πινακίδας με την επωνυμία: 
Ύπαιθρος 
Ναι 
Όχι 

 
 

70 
937 

 
 

7,0 
93,0 

Μέρος τοποθέτησης της πινακίδας με την επωνυμία: 
Πλαϊνά Πίστας  
Ναι 
Όχι 

 
 

791 
216 

 
 

78,6 
21,4 

Μέρος τοποθέτησης της πινακίδας με την επωνυμία: 
Τοίχος 
Ναι 
Όχι 

 
 

6 
1001 

 
 

0,6 
99,4 

Μέρος τοποθέτησης της πινακίδας με την επωνυμία: 
Γέφυρα 
Ναι 
Όχι  

 
 

295 
712 

 
 

29,3 
70.7 

Περιοχή αποσπασμάτων 
Πίστα-διαδρομή 
Pit Stop 

 
946 
61 

 
93,9 
6,1 

Τοποθέτηση κάμερας 
Πάνω στην πίστα 
Μέσα στο αυτοκίνητο, αποσπάσματα από τη διαδρομή 
Μέσα στο αυτοκίνητο, αποσπάσματα από τον οδηγό 
Μέσα στο αυτοκίνητο, αποσπάσματα από τα πίσω 
αυτοκίνητα 
Μέσα σε ελικόπτερο 

 
888 
99 
3 
 

2 
15 

 
88,2 
9,8 
0,3 

 
0,2 
1,5 

Τύπος μετάδοσης 
Σε πραγματικό χρόνο-απευθείας 
Επαναλήψεις  

 
962 
45 

 
95,5 
4,5 

Πίνακας 3. Βασικά θέματα που σχετίζονται με την τηλεοπτική ευκρίνεια του εμπορικού 
σήματος των χορηγών 
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Μέτρηση θεμάτων από τις εμπορικές 
επωνυμίες 

Ο πίνακας 4 δείχνει την μέτρηση 
θεμάτων από τις εμπορικές επωνυμίες 
που τοποθετούνται στις πίστες. Όταν 
αναλύθηκε η ορατότητα και η ευκρίνεια 
των εμπορικών ονομάτων και σημάτων, 
παρατηρήθηκε ότι μόνο τα πλήρη ονό-
ματα των εμπορικών επωνυμιών θα 
μπορούσαν να αναγνωριστούν κατά τη 
διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης. 
Από τα λογότυπα των εμπορικών επω-
νυμιών, η DHL είχε την υψηλότερη 
ευκρίνεια. Η Allianz είχε τα υψηλότερα 
ποσοστά σχετικά με αν είναι σαφές ή όχι 
το χαρακτηριστικό της εμπορικής της  
επωνυμίας, που δείχνει ότι τόσο η 
εμπορική επωνυμία όσο και το λογότυ-
πο, θα μπορούσαν εύκολα να αναγνω-
ριστούν κατά τη διάρκεια της με-
τάδοσης. Από όλες τις εμπορικές επω-
νυμίες που θα μπορούσαν να έχουν την 
καλύτερη ορατότητα, αναγνωρισιμό-
τητα και ευκρίνεια, η Siemens βρέθηκε 
στις υψηλότερες βαθμίδες. Όταν επίσης 
αυτές εξετάστηκαν για το αν θα είναι 
καλή η ορατότητα από τις στροφές, η 
Allianz ήταν στις πρώτες θέσεις. Η 
ανάλυση της ευκρίνειας των εμπορικών 
σημάτων των χορηγών, σύμφωνα με τον  

τύπο του πίνακα στον οποίο αυτά 
τοποθετήθηκαν, έδειξε ότι η πιο ορατή 
διαφημιστική πινακίδα ήταν αυτή της 
Panasonic η οποία ήταν τοποθετημένη 
σε υπαίθριες πινακίδες και γέφυρες, ενώ 
αντίστοιχα, η Allianz είχε την καλύτερη 
ευκρίνεια σε σχέση με τις υπόλοιπες 
πλαϊνές πινακίδες. Καθορίστηκε ότι όλα 
τα εμπορικά σήματα των χορηγών είχαν 
σχεδόν τα ίδια ποσοστά τηλεοπτικής 
αναγνωρισιμότητας σε πραγματικό χρό-
νο μετάδοσης (απευθείας μετάδοση), ε-
νώ η Panasonic έλαβε τα υψηλότερα πο-
σοστά σε σχέση με τις υπόλοιπες, κατά 
τη διάρκεια των επαναλήψεων. Δεδο-
μένου ότι σχεδόν όλος ο τηλεοπτικός α-
γώνας ήταν στιγμιότυπα της διαδρομής, 
όλοι οι χορηγοί είχαν παρακολουθήσει 
την διαδρομή κατά τη διάρκεια της 
μετάδοσης. Απ’ την άλλη πλευρά η RBS, 
η Siemens και η Champaign Mumm 
είχαν γίνει ορατές μόνο στους χώρους 
προσωρινής στάθμευσης (pit stop). Κατά 
τη διάρκεια της διαδρομής η 
Bridgestone είχε την υψηλότερη και κα-
λύτερη προβολή μέσω κάμερας που 
ήταν τοποθετημένη στο εσωτερικό των 
αυτοκινήτων δείχνοντας στιγμιότυπα α-
πό τη διαδρομή και από τον οδηγό του 
αυτοκινήτου (βλέπε πίνακα 4)  
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Πίνακας 4:  Μέτρηση θεμάτων από τις εμπορικές επωνυμίες 
 

Εμπορικό 
Όνομα 

Εμπορικό 
Λογότυπο 

Ευκρίνεια-Διαύγεια Ευθεία Στροφή                        Θέμα 
 
 
Επωνυμία 

 
Ορατό 

% 

Μη 
ορατό 
% 

 
Ορατό 
% 

Μη 
ορατό 
% 

 
Ορατό 
% 

 
Μη ορατό 
% 

 
Ναι 
% 

 
Όχι 
% 

 
Ναι  
% 

 
Όχι 
% 

Bridgestone 94.6 5.4 86.2 13.8 76.9 23.1 73.1 26.9 31.5 68.5 
Fosters 100 0 68.1 31.9 90.8 9.2 26.9 73.1 72.3 27.7 
DHL 100 0 95.3 4.7 92.4 7.6 36.8 63.2 63.7 36.3 
RBS 100 0 78.4 21.6 87.6 12.4 64.9 35.1 36.6 63.4 
Siemens 100 0 0 100 77.5 22.5 95.0 5.0 5.0 95.0 
OMV 100 0 30.7 69.3 95.2 4.8 62.0 38.0 38.6 61.4 
Allianz 100 0 78.6 21.4 96.4 3.6 7.1 92.9 100.0 0 
Panasonic 100 0 0 100 93.5 6.5 54.9 45.1 48.4 51.6 
Champaign Mumm 100 0 0 100 50.0 50.0 75.0 25.0 25.0 75.0 
Potenza 100 0 0 100 100 0 100 0 0 100 

Ύπαιθρος Πλαϊνά Τοίχος Γέφυρα Τύπος τηλεοπτικής 
μετάδοσης 

                       Θέμα 
 
 
Επωνυμία 

Ναι 
% 

Όχι 
% 

Ναι 
% 

Όχι 
% 

Ναι 
% 

Όχι 
% 

Ναι 
% 

Όχι 
% 

Απευθείας 
% 

Επανάληψη 
% 

Bridgestone 10 90 70.8 29.2 0 100 40 60 98.5 1.5 
Fosters 3.4 96.6 66.4 33.6 0 100 34.5 65.5 99.2 0.8 
DHL 1.2 98.8 88.3 11.7 0 100 25.7 74.3 97.7 2.3 
RBS 10.3 89.7 75.8 24.2 0 100 26.3 73.7 92.3 7.7 
Siemens 5 95 80 20 12.5 87.5 7.5 92.5 95 5 
OMV 6.6 93.4 78.3 21.7 0 100 23.5 76.5 98.2 1.8 
Allianz 0 100 100 0 0 100 0 100 96.4 3.6 
Panasonic 11.8 88.2 83.7 16.3 0 100 41.2 58.8 88.9 11.1 
Champaign Mumm 0 100 50 50 0 100 50 50 100 0 
Potenza 0 100 100 0 0 100 0 100 100 0 

Περιοχή 
αποσπασμάτων 

Τοποθέτηση κάμερας 
 

                       Θέμα 
 
 
 
 
Επωνυμία 

 
 

Πίστα 
% 

 
 

Pit 
Stop 

% 

 
Πάνω 
στην 
πίστα 

% 

Μέσα στο 
αυτοκίνητο, 
αποσπάσμα
τα από τη 
διαδρομή 

% 

Μέσα στο 
αυτοκίνητο, 
αποσπάσματα 
από τον οδηγό 

% 

Μέσα στο 
αυτοκίνητο, 
αποσπάσματα 
από  τα πίσω 
αυτοκίνητα 

% 

Μέσα σε 
ελικόπτερο 

% 

Bridgestone 100 0 76.9 19.2 1.5 0 2.4 
Fosters 100 0 90.8 7.5 0 0 1.7 
DHL 100 0 87.1 11.1 0 0 1.8 
RBS 88.7 11.3 91.2 7.2 0 0 1.6 
Siemens 7.5 92.5 95 5 0 0 0 
OMV 100 0 92.2 6 0.6 0 1.2 
Allianz 100 0 85.7 14.3 0 0 0 
Panasonic 100 0 87.6 9.8 0 1.3 1.3 
Champaign Mumm 50 50 75 25 0 0 0 
Potenza 100 0 100 0 0 0 0 
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Σύγκριση των Θεμάτων Μέτρησης των 
Εμπορικών Σημάτων 

Προκειμένου να εξεταστεί αν 
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές δια-
φορές μεταξύ των εμπορικών επω-
νυμιών των χορηγών, σύμφωνα με τα 
προκαθορισμένα θέματα μέτρησης, 
διεξήχθει η ανάλυση Ki-Kare (X2). Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης διευ-
κρίνισαν ότι κάθε πίστα με τα διαφη-
μιστικά brands των χορηγών διαφέρουν 
σημαντικά (p<.01) σε σχέση με τα άλλα 
θέματα μέτρησης (ευκρίνεια – ορατό-
τητα του λογότυπου, σαφές χαρακτη-
ριστικό της επωνυμίας, περιοχή στιγ-
μιότυπων, μέρος της διαδρομής όπου 
διακρίνεται το λογότυπο – ευθεί-
α/στροφή, τύπος της επωνυμίας της 
πινακίδας όπου είναι τοποθετημένη – υ-
παίθρια/πλαϊνά/γέφυρα, τύπος τηλεο-
πτικής μετάδοσης, γύροι – 1ος και 2ο 
μισό του αγώνα) (βλέπε πίνακα 5). Η 
Chaimpaign Mumm και η Potenza δεν 
περιλαμβάνονται στην Ki-Kare ανά-
λυση και αυτό για να αποτραπεί να πα-
ρατηρηθούν οι περιπτώσεις κάθε κατη-
γορίας ερωτήσεων όπου παίρνει λιγό-
τερο από 5. Για μερικά από τα θέματα 
(Σαφές χαρακτηριστικό εμπορικής ε-
πωνυμίας, περιοχή αποσπασμάτων, 
μέρος τοποθέτησης της πινακίδας με την 
επωνυμία - υπαίθρια, τοποθέτηση και 
τύπος μετάδοσης) ο αριθμός των περι-
πτώσεων κάθε κατηγορίας που ήταν 
μικρότερος του 5, άγγιξε το 12,5%. Λόγω 
της σπουδαιότητας των αποτελεσμάτων 
από τις υποθέσεις, αυτή η αναλογία 
θεωρήθηκε αποδεκτή και ανεκτή.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 5. Σύγκριση των Θεμάτων 
Μέτρησης των Εμπορικών Σημάτων 
 
 

Επωνυμία (Brands)  
 
Θέματα Μέτρησης  X2 df P 

Διαύγεια λογότυπου 500,238 7 .000** 
Σαφές χαρακτηριστικό 
επωνυμίας 

39,843 7 .000** 

Περιοχή αποσπασμάτων 599,317 7 .000** 
Μέρος της πίστας όπου 
φαίνεται καλύτερα η 
επωνυμία: Ευθεία 

140,168 7 .000** 

Μέρος της πίστας όπου 
φαίνεται καλύτερα η 
επωνυμία: Στροφή  

135,199 7 .000** 

Μέρος τοποθέτησης της 
πινακίδας με την 
επωνυμία: Υπαίθρια 

24,157 7 .000** 

Μέρος τοποθέτησης της 
πινακίδας με την 
επωνυμία: Πλαϊνά Πίστας 

35,821 7 .000** 

Μέρος τοποθέτησης της 
πινακίδας με την 
επωνυμία: Γέφυρα 

44,537 7 .000** 

Τύπος τηλεοπτικής 
μετάδοσης 

31,406 7 .000** 

Γύροι (1ος και 2ο μισό 
του αγώνα) 

24,202 7 .001** 

 
 
P<.05, **p<.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Όταν τα θέματα μέτρησης της 
ανάλυσης περιεχομένου αναλύθηκαν με 
την υποστήριξη των εμπορικών ση-
μάτων. Η  DHL (95,3%), η Bridgestone 
(86,2%) και η Allianz (78,6%) έλαβαν 
την υψηλότερη ορατότητα – ευκρίνεια 
λογότυπων, ενώ η αντίστοιχη ορατότητα 
της OMV (69,3%) και της ve Fosters 
(31,9%) ήταν η χαμηλότερη. Από την 
άποψη του σαφή χαρακτηριστικού του 
εμπορικού σήματος, όλοι οι χορηγοί με 
τις εμπορικές διαφημιστικές επωνυμίες 
τους που βρίσκονται τοποθετημένες στις 
πίστες, είχαν ποσοστά πάνω από 90% με 
εξαίρεση την Bridgestone (76,9%) και τη 
Siemens (77,5%). Υποστηρίζεται ότι τα 
εμπορικά σήματα της Siemens (92,5%) 
είχαν καλύτερη ορατότητα στην περιοχή 
των pit stop σε σχέση με την ορατότητα 
που υπήρχε στα άλλα μέρη της πίστας 
και της διαδρομής. Εκτός αυτού, η 
Siemens (95%) και η Bridgestone (76.1%) 
είχαν καλύτερη ορατότητα στις ευθείες 
της διαδρομής. Παρόλα αυτά, για  την 
Allianz (100%) και τη Fosters (72,3%) 
επισημάνθηκε ότι είχαν καλύτερη ορα-
τότητα στις στροφές. Η Panasonic 
(11,8%), η RBS (10,3%) και η Bridgestone 
(10%) είχαν τα καλύτερα και τα πιο ορα-
τά εμπορικά σήματα στις υπαίθριες δια-
φημιστικές πινακίδες. Αντίστοιχα, η 
Allianz (100%) και η DHL (88.3%) είχαν 
τα καλύτερα αποτελέσματα στα πλαϊνά 
διαφημιστικά σήματα. Και τέλος, η 
Panasonic (41.2%) και η Bridgestone 
(40%) στις γέφυρες, κατά τη διάρκεια 
του τηλεοπτικού αγώνα. Όταν αναλύ-
θηκε η ορατότητα και η ευκρίνεια των 
εμπορικών σημάτων, όσον αφορά τον 
τύπο της τηλεοπτικής μετάδοσης, διαπι-
στώθηκε ότι όλες οι εμπορικές επωνυμίες 
είχαν υψηλή τηλεοπτική ορατότητα 
όταν ήταν σε πραγματικό χρόνο, δηλα-
δή απ’ ευθείας, ενώ η Panasonic (11,1%) 
έλαβε την υψηλή τηλεοπτική ορατότητα 
κατά τη διάρκεια των επαναλήψεων. 
Αξίζει να σημειωθεί σαν τελική ανά-
λυση, ότι ο συγκεκριμένος αγώνας είχε 
χωριστεί σε 2 μέρη όπου το πρώτο μέρος 

αποτελείται από τους γύρους 1-29 και το 
δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τους 
γύρους 30-58. Όταν αναλύθηκε η 
τηλεοπτική ορατότητα των εμπορικών 
επωνυμιών σύμφωνα με το πρώτο και το 
δεύτερο μέρος του αγώνα, παρατη-
ρήθηκε ότι η Fosters (55.5%), η DHL 
(55%), η RBS (53.1%), η Allianz (57.1%) 
και η Panasonic (60.8%)  ήταν οι χορη-
γοί που είχαν την πιο πολύ ορατότητα 
και αναγνωρισιμότητα στο πρώτο και 
στο δεύτερο μέρος του αγώνα σε σχέση 
με τους υπόλοιπους χορηγούς. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης Ki-Kare (X2), η πρώτη 
υπόθεσή μας (H1) δείχνει ότι κάθε 
χορηγήτρια εμπορική επωνυμία 
διαφέρει από τις άλλες ανάλογα  με την 
ορατότητα και την ευκρίνεια του 
εμπορικού ονόματος και του εμπορικού 
λογότυπου.  
 
Θέματα Μέτρησης για το Σαφές 
Χαρακτηριστικό του Εμπορικού Σήματος 

Προκειμένου να εξεταστεί εάν 
υπάρχουν σημαντικές στατιστικές δια-
φορές μεταξύ της σαφήνειας των 
χορηγητριών εμπορικών σημάτων, σύμ-
φωνα με τα προκαθορισμένα θέματα με-
τμήσης, διευθετήθηκε το τεστ Fischer 
Exact Test (X2). Σύμφωνα με την 
ανάλυση, καθορίστηκε ότι η διαφάνεια 
του λογότυπου των εμπορικών σημάτων 
διαφέρει σημαντικά από την άποψη της 
σαφήνειας (p<.01). Όλα τα αναγνω-
ρισμένα λογότυπα των εμπορικών ση-
μάτων (95,4%) και οι εμπορικές επω-
νυμίες (81%) μπόρεσαν να έχουν σαφή 
χαρακτηριστικά. Όσον αφορά την πε-
ριοχή των τηλεοπτικών αποσπασμάτων, 
τα εμπορικά σήματα που έγιναν ορατά 
στη διαδρομή (89,9%) είχαν περισσότερο 
σαφές χαρακτηριστικό (p<.05) από ότι 
οι εμπορικές επωνυμίες που βρίσκονταν 
στα pit stop (80,3%). Δεν υπάρχει 
σημαντική στατιστική διαφορά (p>.05) 
μεταξύ των εμπορικών επωνυμιών που 
υπάρχουν στις στροφές και στις ευθείες. 
Ο τύπος της πινακίδας που έχει το 
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εμπορικό σήμα της χορηγήτριας 
εταιρίας θα μπορούσε να έχει μια 
επίδραση στο σαφές χαρακτηριστικό της 
επωνυμίας. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 
μια σημαντική στατιστική διαφορά 
(p<.05) μεταξύ των εμπορικών 
πινακίδων που είναι τοποθετημένες σε 
γέφυρες, ενώ η ορατότητα και η 
ευκρίνεια των εμπορικών σημάτων που 
είναι τοπο-θετημένα στην ύπαιθρο και 
στα πλαϊνά, δεν έχουν σημαντικές 
στατιστικές διαφορές μεταξύ τους. Η 
αναλογία των εμπορικών σημάτων που 
είναι τοποθετημένα στις γέφυρες και 
που δεν θα μπορούσαν να διακριθούν 
καθαρά ήταν μόλις 6,8 %. 

Το σαφές χαρακτηριστικό των εμπο-
ρικών σημάτων διαφέρει σημαντικά   

 
 
 
 
 

(p<.05) σύμφωνα με τον τύπο της τη-
λεοπτικής μετάδοσης. Τα εμπορικά 
σήματα που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά  
στον πραγματικό χρόνο, δηλαδή 
απευθείας (89,8%) βρέθηκαν για να δια-
κρίνονται πιο καθαρά από τα εμπορικά 
σήματα που μεταδόθηκαν στις επανα-
λήψεις των αγώνων (77,8%). Δεν υ-
πάρχει σημαντική στατιστική διαφορά 
(p>.05) μεταξύ του πρώτου και του δεύ-
τερου μισού του αγώνα για σαφή χα-
ρακτηριστικό γνώρισμα της εμπορικής 
επωνυμίας. Και στο πρώτο (89,5%) και 
στο δεύτερο μισό του αγώνα (77,8%) οι 
πιο πολλές χορηγήτριες εταιρίες θα 
μπορούσαν να διακριθούν εύκολα και 
καθαρά. (βλέπε πίνακα 6) 

 

 
 
 

 
Θέματα Μέτρησης για το Σαφές Χαρακτηριστικό του Εμπορικού Σήματος 

 
 
 

Επωνυμία (Brands)  
 
Θέματα Μέτρησης  X2 df P 
Διαύγεια λογότυπου 52,986 1 .000** 
Περιοχή αποσπασμάτων 5,529 1 .030** 
Μέρος της πίστας όπου φαίνεται καλύτερα η 
επωνυμία: Ευθεία 

2,830 1 .102 

Μέρος της πίστας όπου φαίνεται καλύτερα η 
επωνυμία: Στροφή  

2,069 1 .155 

Μέρος τοποθέτησης της πινακίδας με την 
επωνυμία: Υπαίθρια 

0,364 1 .690 

Μέρος τοποθέτησης της πινακίδας με την 
επωνυμία: Πλαϊνά Πίστας 

0,617 1 .535 

Μέρος τοποθέτησης της πινακίδας με την 
επωνυμία: Γέφυρα 

6,783 1 .010* 

Τύπος τηλεοπτικής μετάδοσης 6,503 1 .022* 
Γύροι (1ος και 2ο μισό του αγώνα) 0,075 1 .839 

p<.05, **p<.01 

 

 



 

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

τεστ Fisher’s Exact Test (X2) καθο-
ρίστηκε ότι η καθαρή διαφάνεια κάθε 
εμπορικού σήματος των χορηγητριών 
εταιριών διαφέρει σημαντικά σύμφωνα 
με τα θέματα μέτρησης συμπερι-
λαμβανομένου: α) της διαφάνειας του 
εμπορικού λογότυπου (p<.01), β) της 
περιοχής των αποσπασμάτων (p<.05), γ) 
του μέρους όπου είναι τοποθετημένες οι 
πινακίδες με τις εμπορικές επωνυμίες – 
γέφυρα (p<.05) και δ) του τύπου της 
τηλεοπτικής μετάδοσης. Για τα άλλα 
πέντε θέματα (μέρος της πίστας όπου 
φαίνεται καλύτερα η εμπορική επω-
νυμία - ευθεία, στροφή, μέρος 
τοποθέτησης της πινακίδας με την 
επωνυμία – Υπαίθρια/  Πλαϊνά και 1ος 
και 2ο μισό του αγώνα) δεν υπάρχει 
καμία σημαντική στατιστική διαφορά 
που να συνδέεται με την σαφή δια-
φάνεια της εμπορικής επωνυμίας. 

Για αυτό το λόγο, η δεύτερη μας 
υπόθεση (Η2) δείχνει ότι η καθαρή 
διαφάνεια κάθε εμπορικής επωνυμίας 
που διαφέρει ανάλογα με τα προκα-
θορισμένα θέματα έγινε αποδεκτή εν 
μέρει. 
 
Συζήτηση και Επιπτώσεις 

Η Formula 1, που είναι από τα πια 
παγκόσμια, σφαιρικά και δημοφιλή 
αθλήματα είναι ένας οργανισμός, μια 
οργάνωση που στηρίζεται 100% στις 
ενισχύσεις της χορηγίας. Εκτός αυτού, ο 
μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι ο 
ακριβότερος όλου του αθλητισμού από 
την άποψη της χορηγίας. Η σημασία, η 
σπουδαιότητα και το οικονομικό υπό-
βαθρο των αγώνων καθιστούν απαραί-
τητο να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα 
της χορηγίας. Η μέτρηση της αποτε-
λεσματικότητας της χορηγίας είναι ένα 
δύσκολο, άγνωστο και αγνοημένο 
ζήτημα στη διαχείριση της χορηγίας. 
Από αυτήν την άποψη, αποφασίσαμε να 
μετρήσουμε την διαφάνεια των δια-
φημίσεων των χορηγητριών εταιριών 

στην πρώτη Formula 1 του Τούρκικου 
Grand Prix, που προσέλκυσε πολύ το εν-
διαφέρον των τοπικών και των διεθνών 
θεατών, με την υιοθέτηση της ανάλυσης 
περιεχομένου. 

Μετά την μέτρηση, ανακαλύφθηκε 
ότι οι 10 διαφημίσεις των εμπορικών 
ονομάτων των χορηγητριών εταιριών 
τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά σημεία 
στην πίστα. Τα εμπορικά σήματα των 
χορηγητριών εταιριών ήταν ορατά και 
από την άποψη του εμπορικού  ονόμα-
τος και του εμπορικού λογότυπου.  

Σχεδόν οι μισές από τις διαφημίσεις 
των χορηγητριών εταιριών είχαν 
τοποθετηθεί στις ευθείες της πίστας και 
οι υπόλοιπες στις στροφές της δια-
δρομής. Επίσης, παρατηρείται ότι οι 
εμπορικές διαφημίσεις που τοπο-
θετήθηκαν στους δευτερεύοντες πίνακες 
και τις γέφυρες έλαβαν την υψηλότερη 
και την καλύτερη ορατότητα και 
ευκρίνεια στην τηλεοπτική μετάδοση. 
Φυσικά, η τηλεοπτική μετάδοση καλύ-
πτει τη δράση που διαδραματίζεται στη 
διαδρομή παρά αυτά που γίνονται και 
εξελίσσονται στα pit stop. Κατά συνέ-
πεια, οι διαφημίσεις με τα εμπορικά ο-
νόματα των χορηγών είχαν ένα μεγάλο 
μέρος στην τηλεοπτική μετάδοση των 
αγώνων (και πιο συγκεκριμένα στην 
απευθείας μετάδοση) από κάμερες που 
ήταν τοποθετημένες σε διαφορετικά 
σημεία στην πίστα.  

Όλα τα θέματα μέτρησης της 
ανάλυσης περιεχομένου παρουσίασαν 
σημαντικές στατιστικές διαφορές όσον 
αφορά τις διαφημίσεις των χορηγών. 
Για μερικές διαφημίσεις οι στατιστικές 
διαφορές ανιχνεύθηκαν στον τομέα της 
σαφήνειας του χαρακτηριστικού γνωρί-
σματος της εμπορικής επωνυμίας, εντού-
τοις για τις  περισσότερες από αυτές, δεν 
υπήρχε καμιά σημαντική διαφορά. 
Εκτός αυτού, υπήρξαν σημαντικές 
διαφορές όσον αφορά σε λίγα θέματα 
κωδικοποίησης όπως περιοχή τηλεο-
πτικών αποσπασμάτων, πινακίδες δια-
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φημίσεων σε γέφυρες και τύπος τηλεο-
πτικών μεταδόσεων.  

Ελπίζουμε ότι αυτά τα συμπε-
ράσματα θα βοηθήσουν τις εταιρίες στον 
καθορισμό των σωστών σημείων που θα 
τοποθετηθούν οι εμπορικές διαφημίσεις 
στους διαδρόμους της πίστας. Οποια-
δήποτε βελτίωση στα θέματα όπου η 
διαφάνεια ήταν χαμηλότερη, θα το 
καθιστούσε ευκολότερο να είναι επι-
τυχής από την άποψη της χορηγίας. Δε-
δομένου ότι η ορατότητα των εμπο-
ρικών διαφημίσεων των χορηγών στις 
τηλεοπτικές μεταδόσεις δείχνει σημα-
ντικές διαφορές, θα μπορούσε να ήταν 
χρήσιμο για τους διοργανωτές των F1 
αγώνων και τους χορηγούς, στην τιμο-
λόγηση της τοποθεσίας των διαφη-
μίσεων. 
 
Περιορισμοί και Μελλοντική Έρευνα  

Στην ανάλυση περιεχομένου της 
μελέτης δεν είμαστε ικανοί να 
μετρήσουμε την ορατότητα των διαφη-
μίσεων από την άποψη του χρόνου 
(δευτερόλεπτα) λόγω των τεχνικών ελ-
λείψεων και του πλήθους των εμπο-
ρικών διαφημίσεων που ήταν σε κάθε 
γύρο του αγώνα. Η ανάλυση περιεχο-
μένου καλύπτει τον αγώνα και τις δια-
φημίσεις των χορηγών που βρίσκονται 
στην πίστα. Η σύνοδος προσόντων και 
οι χορηγοί των ομάδων δεν περιλή-
φθηκαν στην ανάλυση περιεχομένου. 
Για την παρακολούθηση του αγώνα 
κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης 
των θεμάτων μέτρησης, χρησιμο-
ποιήσαμε τη σφαιρική τηλεοπτική μετά-
δοση της Kanal D. Υπήρχαν τρία 
εμπορικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια 
του τηλεοπτικού αγώνα. Αν και ο αγώ-
νας συνεχίστηκε να μεταδίδεται τηλεο-
πτικά σε ένα μικρό τετράγωνο στη 
σωστή γωνία της οθόνης, δεν ήμαστε 
ικανοί να συνεχίσουμε των κωδικο-
ποίηση επειδή το τετράγωνο ήταν τόσο 
μικρό και όχι τόσο ορατό. Θα ήταν πιο 
ευεργετικό εάν οι μελλοντικές ερευνη-
τικές μελέτες σε αυτή την περιοχή 

καλύπτουν τη συνειδητοποίηση της 
υποστήριξης των εμπορικών διαφημί-
σεων μεταξύ των θεατών του αγώνα. Η 
μέτρηση μόνο της ευκρίνειας των  χορη-
γών στα τηλεοπτικά μέσα επικρίνεται. 
Από αυτήν την άποψη, η πραγμα-
τοποίηση μιας ανάλυσης περιεχομένου 
μαζί με τις μελέτες συνειδητοποίησης 
και εικόνας, θα είχε ως σκοπό να 
μετρήσει την αποτελεσματικότητα της 
χορηγίας. Εκτός αυτού, η ανάλυση πε-
ριεχομένου όλων των αγώνων και των 
πολλαπλάσιων συγκρίσεων θα παρείχε 
τα σημαντικότερα αποτελέσματα.  
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ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  ττηηςς  ΕΕππίίδδοοσσηηςς  ττοουυ  
ΑΑγγγγλλιικκοούύ  ΠΠοοδδοοσσφφααίίρροουυ  

  
ττοουυ  CCaarrllooss  PPeessttaannaa  BBaarrrrooss,,  PPrrooffeessssoorr  ooff  EEccoonnoommiiccss,,  TTeecchhnniiccaall  UUnniivveerrssiittyy  ooff  
LLiissbboonn,,  IInnssttiittuuttoo  SSuuppeerriioorr  ddee  EEccoonnoommiiaa  ee  GGeessttããoo  
κκααιι  ττηηςς  SStteepphhaanniiee  LLeeaacchh,,  TTaannaakkaa  BBuussiinneessss  SScchhooooll,,  IImmppeerriiaall  CCoolllleeggee,,  LLoonnddoonn,,  
UUKK  

 
 αγωνιστική επιτυχία δεν 
συνδέεται πάντοτε και 
μόνο από την οικονο-
μική βιωσιμότητα και 

την κερδοφορία. Σε πολλές περιπτώσεις 
η οικονομική δυσκολία οδηγεί τις 
ομάδες σε υποβιβασμό. Η ανταγω-
νιστικότητα των ομάδων εξαρτάται από 
την αγωνιστική και την οικονομική τους 
αποτελεσματικότητα. Το θέμα αυτό έχει 
εξετασθεί σε πολλές μελέτες της διεθνούς 
επιστημονικής βιβλιογραφίας. Σε πρό-
σφατη μελέτη, η εξέταση της αγωνι-
στικής και οικονομικής επιτυχίας διε-
ρευνήθηκε χρησιμοποιώντας στοιχεία 
από το Αγγλικό πρωτάθλημα και την μη 
παραμετρική μέθοδο της Data 
Envelopment Analysis (DEA) (βλέπε 
Carlos Pestana Barros and Stephanie 
Leach, ‘‘Performance evaluation of the 
English Premier Football League with 
Data Envelopment Analysis’’, Applied 
Economics, July 2006, Volume 38, Nº 12, 
pp. 1449-1458). 

Η μέθοδος αυτή είναι μια τεχνική 
γραμμικού προγραμματισμού που δίνει 
τη δυνατότητα στη διοίκηση των εται-
ριών να οριοθετούν τις καλύτερες πρα-
κτικές των μονάδων λήψης απόφασης 

(best – practice decision unit DMU). Μια 
τέτοια μονάδα είναι και τα ποδοσφαι-
ρικά σωματεία. Η DEA δίνει εκτιμήσεις 
δυνητικών βελτιώσεων μη αποδοτικών 
DMU. 

Η αγγλική λογική του ποδοσφαί-
ρου, εκτός από το ότι είναι η αρχαιότε-
ρη, είναι και η πιο κερδοφόρα, όχι μόνο 
στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. 
Διαθέτει το πιο ανταγωνιστικό πρωτά-
θλημα ποδοσφαίρου και την πιο πλού-
σια ομάδα του κόσμου. Πρόκειται για 
την ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάινεντ. 
Παρόλα αυτά δεν είναι τελείως απίθανο 
ομάδες του Αγγλικού Πρωταθλήματος 
να βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση όπως 
συνέβη με την Λίντς που δεν κατάφερε 
να προκριθεί στο Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα ποδοσφαίρου το 2002 με από-
τέλεσμα να μην έχει τα αναμενόμενα 
κέρδη για να καλύψει τις μεγάλες 
δαπάνες στις οποίες είχε προβεί. 

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί στοι-
χεία πέντε χρόνων 1998/1999 έως 
2002/2003 για 12 ομάδες του Αγγλικού 
πρωταθλήματος που είχαν συνεχή 
παρουσία. Η «παραγωγή» των ομάδων 
μετριέται με 3 δείκτες: βαθμούς που 
συγκέντρωσαν κάθε χρονιά, αριθμούς 

  ΗΗ

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΣΣκκέέψψηη  
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φιλάθλων που παρακολούθησαν τους 
αγώνες τους και συνολικά έσοδα. Οι 
εισροές μετρήθηκαν με 4 δείκτες: αρι-
θμός παικτών, μισθοί, καθαρά κεφάλαια 
και δαπάνες για τις εγκαταστάσεις των 
γηπέδων. Όλα τα χρηματικά ποσά είναι  
σε χιλιάδες Αγγλικές λίρες σε σταθερές 
τιμές του 2000. Τα περιληπτικά στατι-
στικά στοιχεία των μεταβλητών της πε-
ριόδου1998/1999 και 2002/2003 δίνο-
νται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. 

Από την DEA  ανάλυση οι συγγ-
ραφείς καταλήγουν σε κάποια σημα-
ντικά συμπεράσματα. Πρώτον, όλα τα 
ποδοσφαιρικά σωματεία της Αγγλίας, 
είχαν κατανέμει υψηλά επίπεδα τεχνι-
κής αποδοτικότητας για την  περίοδο 
ανάλυσης. Δεύτερον, όλα τα σωματεία 
που είναι από τεχνική σκοπιά απο-
δοτικά σε σταθερές αποδόσεις κλίμακας 
είναι και σε συνθήκες μεταβαλλόμενων 
οικονομιών κλίμακας, δείχνοντας ότι η 
κυρίαρχη πηγή της αποδοτικότητας 
είναι η κλίμακα «παραγωγής» των 
ποδοσφαιρικών ομάδων. Τρίτον, σε ότι 
αφορά την αποδοτικότητα της διοί-

κησης, όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία 
ήταν αποδοτικά στη διάρκεια της 
περιόδου εξέτασης. Τέταρτον, σε ότι 
αφορά την αποδοτικότητα κλίμακας, 
κάποια ποδοσφαιρικά σωματεία ήταν 
αποδοτικά, ενώ κάποια άλλα δεν ήταν. 
Όσα λειτούργησαν σε συνθήκη φθί-
νουσων αποδόσεων κλίμακας είχαν 
μεγαλύτερο μέγεθος από εκείνο που θα 
έπρεπε να μειωθεί σε αυτήν την 
περίπτωση. 

Οι συγγραφείς εξετάζουν, στη 
συνέχεια, την περίπτωση να συνδέονται 
οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι ομάδες 
στο τέλος της περιόδου με την αποδο-
τικότητα στη λειτουργία τους. Το δεύ-
τερο ερώτημα αφορά τη σύνδεση του 
μεγέθους των εσόδων (τζίρου) με την α-
ποδοτικότητα. Το τρίτο ερώτημα αφορά 
τη σύνδεση της αποδοτικότητας με τον 
αριθμό των φιλάθλων μιας ομάδας. 
Χρησιμοποιώντας το στατιστικό κριτή-
ριο (test) των Main – Whitnen οι συγγ-
ραφείς βρίσκουν διαφοροποιήσεις και 
στις τρεις παρούσες υποθέσεις (βλέπε 
πίνακα 2). 

 
 
 

Πίνακας 1. Έλεγχος για διαφορές στην Αποδοτικότητα 
 

Υπόθεση Έλεγχος Z Στατιστική 
Σημασία 

Ομάδες με μεγάλη 
βαθμολογία, έναντι 
ομάδων με μικρή 
βαθμολογία 

199.00 -1.40 0.030 

Ομάδες μεγάλου 
προϋπολογισμού, 
έναντι ομάδων με 
μικρό προϋπολογισμό 

153.00 -1.58 0.042 

Ομάδες με πολλούς 
φιλάθλους, έναντι 
ομάδων με λιγότερους 
φιλάθλους  

148.00 -1.89 0.025 
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά Μεταβλητών 1998/1999 και 2002/2003 
 

Μεταβλητή Ορισμός Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

Μέσος 
Όρος 

Τυπική 
Απόκλιση 

Βαθμοί 
Βαθμοί που 
συγκεντρώθηκαν στο 
τέλος κάθε περιόδου 

41,00 91,00 58,96 13,28 

Εισιτήρια Πωληθέντα Εισιτήρια 15132,00 67630,00 37464,00 10682,43 

Έσοδα Σύνολο εσόδων 
περιόδου (τζίρος) 13448,00 1013981,00 75214,40 127437,32 

 

Παίχτες Αριθμός 
Ποδοσφαιριστών 20,00 35,00 27,03 3,19 

Μισθοί Μισθολογικό κόστος 
ποδοσφαιριστών 8511,00 79517,00 33753,7667 15439,71 

Κεφάλαια 

Καθαρά Κεφάλαια 
και Υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από τα 
αποτελέσματα χρή-
σης και τον ισολογι-
σμό 

-44268,00 156833,00 39956,53 40164,09 

Στάδιο Δαπάνες για τη 
γηπεδική υποδομή 247,00 80226,00 8597,341 12840,02 

 
 

Οι ομάδες που είναι πιο αποδοτικές 
και συγκεντρώνουν περισσότερους βαθ-
μούς στο τέλος της περιόδου, έχουν με-
γαλύτερα έσοδα και βασίζονται σε μεγα-
λύτερη βάση φιλάθλων. 

Το γενικό συμπέρασμα που 
προκύπτει, σύμφωνα με την ερμηνεία 
των συγγραφέων του άρθρου, είναι ότι η 
διοίκηση των ποδοσφαιρικών σωμα-
τείων της Αγγλίας χαρακτηρίζεται από 
τεχνική αποδοτικότητα με όμοιες περί-
που διοικητικές ικανότητες. Εκείνο που 
διαφοροποιεί τα σωματεία είναι οι 
αποδόσεις κλίμακας. 

Μερικά απολαμβάνουν αποδόσεις 
κλίμακας ενώ άλλα δεν ωφελούνται. Οι 
συγγραφείς καταλήγουν ότι η διαφορά 
στην αγωνιστική ισορροπία των ομάδων 
μπορεί να οφείλεται στη διαφορά του 
μεγέθους που παρουσιάζουν οι ποδο-
σφαιρικές ομάδες. 

 
 
 
 

Όλες οι εμπορικές μελέτες αυτού του 
είδους δεν είναι χωρίς μεθοδολογικούς 
προβληματισμούς και αδυναμίες για τη 
χρήση των κατάλληλων στοιχείων. Οι 
συγγραφείς αναλύουν αυτούς τους πε-
ριορισμούς και προτείνουν τρόπους, 
που μελλοντικές έρευνες μπορούν να 
τους ξεπεράσουν.  
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ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  
ΑΑθθλληηττιικκήήςς  ΕΕξξάάσσκκηησσηηςς  
 
ττοουυ  RRiicchhaarrdd  RRaayy,,  AAssssoocciiaattee  PPrrooffeessssoorr    aatt  HHooppee  CCoolllleeggee  iinn  HHoollllaanndd,,  MMiicchhiiggaann  
 

υκλοφόρησε το 2005 η 
τρίτη έκδοση ενός πολύ 
σημαντικού εγχειριδίου 
που ασχολείται με τη 
διοίκηση της αθλητικής 
προπόνησης (βλέπε 

Richard Ray, “Management Strategies in 
Athletic Training” 3rd Edition, 2005, 
Champaign, IL, USA). 

Το βιβλίο οργανώνεται σε 10 
κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο εισάγει τις 
θεωρητικές βάσεις της επιστήμης της 
διοίκησης  με εφαρμογή όμως στη 
διοίκηση της αθλητικής προπόνησης. Το 
2ο κεφάλαιο ασχολείται με προ-
γράμματα διοίκησης κυρίως του 
σχεδιασμού, των συναντήσεων και της 
αξιολόγησης προγραμμάτων. Όπως σε 
όλα τα κεφάλαια έτσι και σε αυτό 
δίνεται η εφαρμογή των εννοιών στην 
αθλητική προπόνηση. Το 3ο κεφάλαιο 
αντιμετωπίζει το ζήτημα της Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο κεφάλαιο 
αυτό παρουσιάζονται οι διάφορες προ-
σεγγίσεις οργανογραμμάτων πρόσλη-
ψης και αξιολόγησης προσωπικού.  

Το 4ο κεφάλαιο καταπιάνεται με 
τους χρηματοοικονομικούς πόρους των 
στελεχών της αθλητικής εξάσκησης. Εδώ 
ο προϋπολογισμός είναι βασική έννοια 
και εξηγείται λεπτομερώς. Στην συγκε-
κριμένη εφαρμογή της διοίκησης της 
προπόνησης και εξάσκησης, ο προϋπο-
λογισμός αναλύεται σε διάφορες κατη-
γορίες όπως ο προϋπολογισμός της προ-
ετοιμασίας της ομάδας πριν τον αγώνα, 

επείγουσα πρώτη βοήθεια, αποκα-
τάσταση, περίθαλψη τραυματισμών, δι- 
ίκησης και εκπαίδευσης των αρρώστων - 
τραυματισμένων αθλητών. 

Το 5ο κεφάλαιο ασχολείται με τις 
υποδομές και τον σχεδιασμό. Το κεφά-
λαιο περιστρέφεται γύρω από τη δια-
δικασία διοίκησης της κατασκευής και 
σχεδιασμού ενός αθλητικού ιατρείου και 
γυμναστηρίου. Παράγοντες που εξετά-
ζονται είναι η τοποθεσία του, το μέγεθος 
του, οι ειδικοί του χώροι, οι ηλεκτρικές 
και υδραυλικές του εγκαταστάσεις, το 
σύστημα φωτισμού και κλιματισμού. 

Το 6ο κεφάλαιο αναφέρεται στο 
θέμα της διοίκησης της πληροφορίας 
που είναι απαραίτητη για τη διοίκηση 
της αθλητικής εγκατάστασης. Θέματα 
όπως νομική προστασία, ιατρικό αρχείο, 
αρχείο προγραμμάτων και ο ρόλος των 
ηλεκτρικών υπολογιστών εξετάζονται 
αναλυτικά στο κεφάλαιο αυτό. 

Στο 7ο κεφάλαιο αναλύεται το θέμα 
της ασφάλισης των αθλητών στις περ-
πτώσεις τραυματισμών. Θέματα όπως η 
επιλογή του είδους της δυσφήμισης, η 
κάλυψη και η αποζημίωση καλύπτονται 
σε αυτό το κεφάλαιο. 

Το 8ο κεφάλαιο παρουσιάζει τα 
νομικά ζητήματα ενώ το 9ο κεφάλαιο 
μελετά τα ηθικά ζητήματα της αθλητικής 
ιατρικής και της περίθαλψης. 

Το τελευταίο κεφάλαιο (10ο) ασχο-
λείται με προγράμματα προετοιμασίας 
ιατρικών εξετάσεων και ελέγχου για 
χρήση απαγορευμένων ουσιών. 

  ΚΚ

ΕΕΕπππιιισσστττηηημμμοοονννιιικκκόόό   ΒΒΒιιιβββλλλίίίοοο   
 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 6ος Τεύχος 4ο Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006 



 

Μαζί με το βιβλίο κυκλοφορεί και ο 
οδηγός για τον διδάσκοντα. Ο οδηγός 
αυτός περιλαμβάνει περισσότερες ανα-
λύσεις περιπτώσεων, σχεδιασμό μαθη-
μάτων βασιζόμενα στην ύλη του βι-
βλίου, φυλλάδια εργασίας ανά κεφά-
λαιο, δείγματα εξετάσεων και δείγμα 
περιγράμματος του μαθήματος. Επίσης, 
διατίθεται και μια βάση με ερωτήσεις 
του είδους ΝΑΙ ή ΟΧΙ , συμπλήρωμα 
κενών χώρων ερωτήσεων, ανάπτυξης 
του θέματος, ολιγόλογων απαντήσεων 
και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το βιβλίο απευθύνεται σε 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές από όλη τη γκάμα των 
σπουδών που ενδιαφέρονται για τον 
αθλητισμό, σε στελέχη αθλητισμού, σε 
προπονητές, σε όλους όσους διαμορ-
φώνουν το θεσμικό και νομικό πλαίσιο 
προστασίας των αθλητών. 
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ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς  ––  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς  

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2006 
 

Αγαπητό Μέλος, 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 8, & 2 του καταστατικού προκηρύσσουμε εκλογές την 

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007. Εάν επιθυμείτε να είστε υποψήφιος παρακαλώ 

αποστείλετε σχετική επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ στην 

διεύθυνση που αναγράφεται στο επιστολόχαρτο μέχρι την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2007. 

Πριν από τις εκλογές θα γίνει ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός του 

απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου. Ο τόπος και η ώρα θα προσδιοριστούν δύο 

βδομάδες πριν τις εκλογές. Για τη συμμετοχή στις εκλογές το Δ.Σ. αποφάσισε να 

δεχθεί ανανεώσεις συνδρομών για το 2007 μόνο. Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχή 

στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να πληρώσετε τη συνδρομή των 5 ευρώ για το 

2007 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2007. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

Καθηγητής Αγγελος Τσακλάγκανος    Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 

 

 



 

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ  
(ΠΣΑΟΣ) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Δρ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Π. Μπάλιος 
Γενικός Γραμματέας: Δρ. Βασίλειος Α. Πατσουράτης 
Ταμίας: Ηλίας Ν. Μήτσιος 
Δημόσιες Σχέσεις: Λεωνίδας Σ. Παπαντώνης 
Υπεύθυνος Ομοσπονδιών: Γιώργος Α. Γερόλυμπος 
Μέλος: Παύλος Η. Αναστασιάδης 
Αναπληρωματικό Μέλος: Ιωάννης Λ. Λογοθέτης 
Αναπληρωματικό Μέλος: Δρ. Γιάννης Χ. Ευαγγελόπουλος 
Αναπληρωματικό Μέλος: Μάριος Βασιλόπουλος 

 
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: psaos@atiner.gr 
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