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 Από τον  
Διευθυντή Έκδοσης 

 

 

 

 

 

 

 

ο τεύχος αυτό συμπεριλαμβάνονται άρθρα που 

αρουσιάστηκαν στην ανοιχτή εκδήλωση η οποία 

ραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 27 Μαρτίου, 2007 με θέμα τον 

θλητικό Τουρισμό, στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus. 

Διοργανωτές της εν λόγω εκδήλωσης ήταν η Ακαδημία Τουριστικών 

Ερευνών και Μελετών (ΑΤΕΜ) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών 

Οικονομολόγων και Στελεχών σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση 

Φίλων Αθλητισμού (ΠΕΦΑ). 

τ

π

π

Α
Σ  Σ

Η στήλη της Αθλητικής Επικαιρότητας επικεντρώνεται στα αθλητικά 

σωματεία και την χρήση του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, που γίνεται 

από αυτά προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα τους, μέσα από νέες 

πηγές, με κυριότερη την δημιουργία πιστής πελατείας φιλάθλων και οπαδών. 

Στην συνέχεια, γίνεται μια εξαίρεση, με την παρουσίαση τεσσάρων 

Επιστημονικών Άρθρων, αντί τριών, βάση της κανονικής διάταξης του 

περιοδικού. Τα άρθρα αυτά παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση με θέμα τον 

Αθλητικό Τουρισμό, όπως προαναφέρθηκε. 

Το πρώτο Επιστημονικό Άρθρο του Γρηγόρη Θ. Παπανίκου, 

πραγματεύεται την επίδραση ενός σημαντικού αθλητικού γεγονότος όπως 

είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και γενικότερα του αθλητικού τουρισμού στην 

ανάπτυξη των πόλεων που αναλαμβάνουν την διοργάνωση τους.   
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Το δεύτερο Επιστημονικό Άρθρο της Δρ. Κλεοπάτρας Βελούτσου, 

Λέκτορα του Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, συνεχίζει με 

την ίδια θεματολογία, εστιάζοντας στην εικόνα της Αθήνας μετά την τέλεση 

των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Θέμα του τρίτου Επιστημονικού 

Άρθρου, του κ. Κώστα Καστιγιάννη, πρώην Γενικού Διευθυντή του ΕΟΤ, 

είναι οι προοπτικές που έχει ο αθλητικός τουρισμός στην Αθήνα. Το τέταρτο 

Επιστημονικό Άρθρο είναι ένα κείμενο του καθηγητή Εμμανουήλ Κ. 

Κονδύλη, Διευθυντή MBA – Τουριστικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς. Αναφέρεται στην ανάγκη δημιουργίας γηπέδων γκολφ και 

μαρίνων και στη συμβολή που αυτά μπορεί να επιφέρουν στην ανάπτυξη 

του αθλητικού τουρισμού. 

Στη στήλη της Επιστημονικής Αθλητικής Σκέψης τονίζεται η σημασία του 

ρόλου που διαδραματίζουν οι δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό γενικά και 

ειδικότερα στον αθλητικό τουρισμό. Τέλος, το Επιστημονικό Βιβλίο, που 

προτείνεται στο τεύχος αυτό, έχει τίτλο "Ολοκληρωμένες Επιχειρηματικές 

Επικοινωνίες" και αποτελεί ένα σημαντικό εγχειρίδιο για το σύγχρονο 

αθλητικό στέλεχος.    

 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
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Αθλητική Επικαιρότητα 
   
Η Μεγάλη Πελατεία των Φιλάθλων και Οπαδών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

δημιουργία πιστής πελατείας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του 
μάρκετινγκ προϊόντων και εταιρικών επωνυμιών. Το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα πιστής πελατείας αποτελεί η μεγάλη μάζα των οπαδών και 
φιλάθλων δημοφιλών αθλητικών σωματείων. Σήμερα, την πελατεία αυτή 
δεν την αφήνουν ανεκμετάλλευτη οι μεγάλες επαγγελματικές ομάδες. Την 

εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την μεγιστοποίηση των εσόδων τους. 
Οι πηγές εσόδων είναι πολλές.  

Η Η
Πρώτον, υπάρχει η κλασική πηγή των εσόδων από την πώληση εισιτηρίων για την 

παρακολούθηση των αγώνων της ομάδας τους. Μάλιστα, η διάταξη του γηπέδου αλλά και 
η σημασία του αγώνα, επιτρέπει στις επαγγελματικές ομάδες μία διαφοροποιημένη 
τιμολόγηση ανάλογα με τα κοινωνικά, οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των 
«πελατών» της. Υπάρχει μέσα στο γήπεδο θέση για κάθε βαλάντιο. Τα νέα γήπεδα 
εξασφαλίζουν και αποκλειστικές σουίτες για τους οικονομικά εύρωστους φιλάθλους. 

Η δεύτερη αξιοποίηση της μεγάλης πελατείας των φιλάθλων και των οπαδών 
προέρχεται από τα έσοδα της τηλεόρασης και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η 
πηγή αυτή τείνει να γίνει και η πιο σημαντική. Αρκετός κόσμος, για πάρα πολλούς λόγους, 
προτιμά να βλέπει τους αγώνες μέσω της τηλεόρασης. Μέσω της τηλεόρασης στήνεται 
ολόκληρο σύστημα προβολής προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται στο ευρύ κοινό 
των καταναλωτών. Όσο πιο δημοφιλής είναι η ομάδα και όσο πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχει 
ένας συγκεκριμένος αγώνας, τόσο μεγαλύτερα είναι τα έσοδα από τις τηλεοπτικές 
διαφημίσεις. 

Η μεγάλη απήχηση μιας ομάδας και η δημιουργία πιστής πελατείας αυξάνει τα έσοδά 
της και από τις εταιρείες που πληρώνουν για να διαφημιστούν στις φανέλες της ομάδας και 
στις πινακίδες του γηπέδου. Η πηγή αυτή εσόδων είναι σε άμεση συνάρτηση με τις δύο 
προηγούμενες πηγές. Αγώνες που έχουν μεγάλη προσέλευση φιλάθλων, έχουν κατά 
τεκμήριο μεγάλη ζήτηση για τηλεοπτική κάλυψη και κατά συνέπεια μεγάλη ζήτηση για 
διαφήμιση προϊόντων και επιχειρήσεων μέσω των πινακίδων και των στολών της ομάδας. 

Μία τέταρτη πηγή εσόδων, που προκύπτει από την μεγάλη πελατεία των φιλάθλων 
μιας ομάδας, είναι η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που φέρουν το λογότυπο και τα 
χρώματα της ομάδας. Οι παραδοσιακές στολές των ομάδων που φορούν οι φίλαθλοι έχουν 
διευρυνθεί σε σημείο που να περιλαμβάνονται σε κάθε προσωπικό καταναλωτικό προϊόν, 
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αλλά και υπηρεσίες, όπως πιστωτικές κάρτες. Αυτή η πηγή εσόδων έχει λάβει εκρηκτικές 
διαστάσεις κυρίως προς δύο κατευθύνσεις.  

Η πρώτη κατεύθυνση αφορά την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με τη δημιουργία 
ενός γηπέδου που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εμπορικό κέντρο με εστιατόρια, ξενοδοχείο, 
καταστήματα αναψυχής, καταστήματα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών με το 
λογότυπο της εταιρείας.  

Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά την προσέλκυση μεγάλων αστέρων που 
χρησιμοποιούνται τόσο για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. η φανέλα με το 
όνομα του παίκτη) όσο και για την γενικότερη πώληση προϊόντων και υπηρεσιών των 
χορηγών του αθλητικού σωματείου. Ίσως οι συχνές μεταγραφές μεγάλων αστέρων του 
παγκόσμιου ποδοσφαίρου από ομάδα σε ομάδα να μπορεί να εξηγηθεί οικονομικά από τα 
έσοδα που δημιουργεί η πώληση της φανέλας.    

Το φαινόμενο της πλήρους εκμετάλλευσης των φιλάθλων και οπαδών και της 
αντιμετώπισης τους ως πελάτες που οι ομάδες μπορούν να τους διαθέσουν μια σειρά 
προϊόντων και υπηρεσιών δεν εξαντλεί πλήρως τα περιθώρια αξιοποίησης των ομάδων. Σε 
πολιτικό επίπεδο, οι ιδιοκτήτες των ομάδων μπορούν να αξιοποιήσουν την μεγάλη μάζα 
των φιλάθλων για να πετύχουν οικονομικού περιεχομένου συμφωνίες με όλα τα επίπεδα 
κυβέρνησης (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό).  

Ακόμη και στις πιο αναπτυγμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, οι επαγγελματικές ομάδες 
ασκούν τρομερή πίεση στις τοπικές πολιτειακές κυβερνήσεις για την χρηματοδότηση των 
γηπεδικών τους εγκαταστάσεων, αλλά και την παροχή άλλων ωφελειών, όπως επιδοτήσεων 
και φοροαπαλλαγών. Ιδιαίτερα με τα γήπεδα, το φαινόμενο αυτό παρατηρείται πολύ 
έντονα σε πολλές χώρες όπου όχι μόνο προσφέρεται δωρεάν δημόσια γη, κατά παράβαση 
πολλές φορές των περιβαλλοντολογικών κανονισμών, αλλά χρηματοδοτείται η ανέγερση 
και η συντήρηση του σταδίου. 

Η πίεση που δέχονται οι δημόσιες αρχές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό 
των φιλάθλων αλλά και από το πόσο πιστοί (φανατικοί) είναι αυτοί οι οπαδοί. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, η διάθεση δημόσιου χρήματος για ενίσχυση επαγγελματικών αθλητικών 
σωματείων γίνεται καθ’ υπέρβαση κάθε σχεδίου ανάλυσης κοινωνικού και οικονομικού 
κόστους-οφέλους.  

Κυρίως στις ΗΠΑ, οικονομολόγοι του αθλητισμού έχουν αρχίσει να αμφισβητούν τα 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την ύπαρξη μιας επαγγελματικής 
ομάδας σε μία πόλη. Θέτουν επίσης και σοβαρά ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας των 
τοπικών αρχών όταν κατασπαταλώνται χρήματα των φορολογουμένων για να ενισχυθούν 
αθέμιτα κατά την κρίση τους ιδιωτικές επιχειρήσεις του αθλητισμού.  

Στην Ελλάδα θα ανέμενε κανείς μια πιο διευρυμένη συζήτηση με δεδομένο την 
ανέγερση τόσων πολλών αθλητικών εγκαταστάσεων με αφορμή τις ανάγκες τέλεσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Μετά τους αγώνες άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι πολλές 
από αυτές τις εγκαταστάσεις δεν μπορούν αξιοποιηθούν για αθλητικούς σκοπούς και θα 
πρέπει να εξυπηρετήσουν άλλες κοινωνικές ανάγκες, όπως της εκπαίδευσης, της δημόσιας 
διοίκησης και των εμπορικών κέντρων. Αν αυτό είχε διαπιστωθεί πριν τους Αγώνες για 
όλες τις εγκαταστάσεις, θα είχαμε καλύτερα αξιοποιήσει τα οποιαδήποτε οφέλη θα 
προέκυπταν από αυτές τις υποδομές. Σε αντίθεση με τις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες που 
μπορούν να αντέξουν το βάρος ενός γηπέδου, τα άλλα αθλήματα πολύ δύσκολα μπορούν 
να επιβιώσουν οικονομικά. Τους λείπει η πιστή πελατεία των φιλάθλων και των οπαδών. 
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Επιστημονικό Άρθρο  
 
 
 
 
Αθλητικός Τουρισμός και Αστική Ανάπτυξη Ολυμπιακών 
Πόλεων 
Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
επιτυχής τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην 
Αθήνα έδωσε το έναυσμα μιας συζήτησης για την επίδραση 
που ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να έχει στην αναπτυξιακή 
προοπτική της πόλης των Αθηνών. Ανεξαρτήτως του πώς 
τίθεται το ερώτημα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είτε ως αφορμή, 

εί , διαμορφώνουν νέες αντικειμενικές συνθήκες ανάπτυξης της 
πόλης, κυρίως μέσω της αναθέρμανσης της ελκυστικότητας της στην διεθνή 
τουριστική αγορά. 

τε ως αιτία

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν, κατά βάση, ένα αθλητικό γεγονός, 
πάνω στο οποίο κτίζονται οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 
περιβαλλοντικές προοπτικές ανάπτυξης. Όλα αυτά συνθέτουν, σε συνδυασμό 
με τη φήμη της καλής τέλεσης των αγώνων, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
ενός νέου τουριστικού προϊόντος που διαθέτει η Αθήνα και που ανήκει πλέον 
σε όλους τους ιθύνοντες να το αξιοποιήσουν για την μεγιστοποίηση των 
ωφελειών στη διεθνή τουριστική αγορά.  

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του προϊόντος είναι πολλά και το 
κάθε ένα απαιτεί το δικό του μάρκετινγκ. Η Αθήνα, εκτός των άλλων, μπορεί 
να προσφέρει ειδικές μορφές τουρισμού, όπως αθλητικό τουρισμό. Σκοπός 
του παρόντος άρθρου είναι να προσδιορίσει το αντικείμενο του αθλητικού 
τουρισμού και να συνδέσει την αναπτυξιακή προοπτική των μεγάλων 
πόλεων και με αυτό το είδος του τουρισμού.  
 
Αθλητικός Τουρισμός 

Ο αθλητικός τουρισμός είναι όλες οι ενεργητικές και παθητικές αθλητικές 
δραστηριότητες των τουριστών (Standeven & de Knop, 1999). Ο αθλητικός 
τουρισμός περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες. Μία ταξινόμηση δίνεται 
στο Διάγραμμα 1. Ο αθλητικός τουρισμός είναι ο τουρισμός που έχει ως 
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χαρακτηριστικό γνώρισμα την ενεργητική ή παθητική αθλητική 
δραστηριότητα. Μπορεί να αποτελεί μέρος των διακοπών του κάθε ατόμου - 
τουρίστα. Από την   άλλη   μεριά βέβαια, ο λόγος του ταξιδιού μπορεί να 
είναι επαγγελματικός και συγχρόνως να συνδέεται άμεσα με ένα αθλητικό 
γεγονός, όπως να παίξει σε έναν αγώνα (ενεργητική συμμετοχή στην 
αθλητική δραστηριότητα) ή να προωθήσει ένα προϊόν μέσω του αθλητικού 
γεγονότος (παθητική συμμετοχή στην αθλητική δραστηριότητα).  

Ο αθλητικός τουρισμός των διακοπών ταξινομείται και αυτός σε 
ενεργητικό και παθητικό. Ο ενεργητικός αθλητικός τουρισμός μπορεί να έχει 
ως κύριο λόγο του ταξιδιού την αθλητική δραστηριότητα, όπως είναι οι 
αθλητικές κατασκηνώσεις ή τη συμμετοχή σε ένα μόνο άθλημα. Από την 
άλλη μεριά, η παθητική αθλητική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα 
περιστασιακά στο πλαίσιο των διακοπών κάποιου, είτε οργανωμένα, είτε 
μεμονωμένα. 

Η πιο γνωστή μορφή αθλητικού τουρισμού, σε βαθμό μάλιστα να 
ταυτίζεται με αυτόν, είναι οι οπαδοί ομάδων και οι φίλαθλοι του αθλήματος 
που ταξιδεύουν να δουν μία αθλητική εκδήλωση, όπως είναι ο τελικός του 
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που θα γίνει στην Αθήνα τον Μάιο του 2007. Αν 
και το θέμα αυτό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο σχετικής επιστημονικής 
έρευνας (βλέπε Gibson, et al., 2003), παρ’ όλα αυτά η μεγάλη δημοσιότητα 
που ελκύει τον καθιστά αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος, κυρίως από τις 
εταιρείες και τους δημοσιογράφους. 

Ο αθλητικός τουρισμός είναι μία επικερδής βιομηχανία και έχει εκτιμηθεί 
ότι το 10% του συνόλου των τουριστικών δαπανών τον αφορά (L’Etang et al., 
2007).  Οι τουρίστες αυτού του τύπου δαπανούν περισσότερα από τον μέσο 
τουρίστα. Αυτός είναι και ο λόγος που διάφορες πόλεις επενδύουν για την 
ανάπτυξη υποδομών που θα ελκύουν μεγάλα και μικρά αθλητικά γεγονότα. 
 
Αθλητικά Γεγονότα και Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση, από την εμπειρία όλων των ολυμπιακών 
πόλεων, ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες αφήνουν μία γενικότερη κληρονομιά 
στην κοινωνία. Αυτές οι επιπτώσεις έχουν αναλυθεί από πολλούς μελετητές 
και συμβούλους. Η κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων είναι: 
 
1. Η αστική ανάπλαση 
 
2. Η βελτίωση της αστικής υποδομής 
 
3. Οι ιδιωτικές κατοικίες 
 
4. Η βελτίωση του περιβάλλοντος 
 
5. Η πολιτισμική κληρονομιά 
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Διάγραμμα 1. 
Είδη Αθλητικού Τουρισμού 

 
 
 
 
 

Πάνω   από   όλα,   όμως,   είναι   οι σημαντικές οικονομικές επιδράσεις, 
που έχουν τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και εκδηλώσεις. Οι οικονομικές 
επιδράσεις μπορούν να απεικονισθούν στο Διάγραμμα 2. Οι μόνιμες 
δραστηριότητες παρουσιάζονται σε παραλληλόγραμμα, ενώ οι προσωρινές 
σε σχήμα οβάλ. Η αρχική μεγάλη εκδήλωση είναι μία πρόσκαιρη εκδήλωση. 
Η εκδήλωση ή το αθλητικό γεγονός έχει τρεις άμεσες επιπτώσεις, όλες 
πρόσκαιρες. Πρώτον, δημιουργεί μία σειρά από άλλες παράλληλες 
εκδηλώσεις πριν και μετά την εκδήλωση, όπως αθλητικές εκ-δηλώσεις 
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προετοιμασίας και αθλητικές εκδηλώσεις μετά τους Αγώνες, λόγω της φήμης 
και των υποδομών που δημιουργήθηκαν, π.χ. στην Αθήνα πραγματοποιείται 
φέτος ο τελικός του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος των συλλόγων 
ποδοσφαίρου. Δεύτερον, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, λόγω των απαιτούμενων 
λειτουργικών δαπανών, αυξάνουν τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες που 
παράγονται στην τοπική οικονομία. Την ίδια επίδραση στην τοπική ζήτηση 
έχουν και οι άλλες, παρακινούμενες, αθλητικές και μη αθλητικές εκδηλώσεις. 
Τρίτον, οι Ολυμπιακοί Αγώνες απαιτούν ένα πρόγραμμα επενδυτικών 
δαπανών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αναμενόμενες αυτές 
επενδύσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας μόνιμης τοπικής 
υποδομής, η οποία ενισχύει και ενισχύεται από την ισχύ της τοπικής 
βιομηχανίας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ελλάδος ο κλάδος των 
κατασκευών και των μεταφορών, καθώς και όλων των άλλων που 
προμηθεύουν αυτούς τους δύο κλάδους, π.χ. τσιμέντου, 
σιδηρομεταλλεύματος κ.λπ., είχαν τα μεγαλύτερα οφέλη από τις επενδύσεις 
αυτές. Κληρονομιά των Αγώνων θα είναι η ισχυρή τοπική οικο-νομία και οι 
νέες σύγχρονες υποδομές. 
 
 
Διάγραμμα 2.  
Η Οικονομική Επίπτωση των Εκδηλώσεων 
 

 
 
 

Εκτός από τις πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις των Ολυμπιακών 
Αγώνων, υπάρχουν και άλλες επιδράσεις, οι οποίες απορρέουν από τους 
Αγώνες. Οι επιδράσεις αυτές έχουν κοινωνικό, περιβαλλοντικό, αστικό και 
πολιτιστικό χαρακτήρα. Επίσης, πολλές από τις λεγόμενες οικονομικές 
επιδράσεις έχουν και κοινωνική διάσταση. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση 
και η κατάρτιση του προσωπικού, ιδιαιτέρως των ανέργων και των νέων, 
εκτός από την πολύ σημαντική επίπτωση που έχουν στην παραγωγικότητα 
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της εργασίας και του ΑΕΠ, έχουν πολύ σημαντική κοινωνική διάσταση, διότι 
(α) αυξάνουν την πιθανότητα εύρεσης εργασίας σε άτομα που την έχουν 
ανάγκη και (β) η εκπαιδευτική διαδικασία από μόνη της αποτελεί ένα 
καταναλωτικό αγαθό. Επίσης, το πολύ μεγάλο κόστος κατασκευής του 
ολυμπιακού χωριού δίνει τη δυνατότητα επίλυσης ενός πολύ σημαντικού 
κοινωνικού ζητήματος που είναι η στέγαση των χαμηλόμισθων. Σε ό,τι 
αφορά τον αθλητικό τουρισμό των ολυμπιακών πόλεων, πολύ μεγάλη 
σημασία για την προσέλκυση αυτής της κατηγορίας τουριστών έχει η αστική 
αναβάθμιση. 

Η βελτίωση της αστικής υποδομής συμπεριλαμβάνει (α) τις νέες και την 
βελτίωση των παλαιών αθλητικών εγκαταστάσεων που αποτελούν εξαιρετική 
κληρονομιά για τον αθλητισμό της πόλης και της χώρας και (β) τις μη 
αθλητικές υποδομές, όπως αεροδρόμια, δρόμοι, μετρό, τραμ, νέα δημόσια 
κτίρια κ.α. Η αστική ανάπλαση και η βελτίωση των υποδομών δεν προάγουν 
μόνο την οικονομική ανάπτυξη μιας πόλης, αλλά αυξάνουν και την 
ευημερία των πολιτών, με το να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Η αποτίμηση σε όρους 
οικονομικούς είναι πολύ δύσκολη και μόνο έμμεσα μπορεί να υπολογισθεί. 

Για πολλές πόλεις, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ακόμη και η διεκδίκησή τους, 
προσφέρονται ως ευκαιρία ενός συνολικού σχεδιασμού της αστικής τους 
ανάπτυξης και αναβάθμισης. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δίνουν την ευκαιρία  
οικονομικής αναγέννησης, επενδύσεων σε υποδομές και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά και άλλες 
μεγάλες εκδηλώσεις, θεωρούνται τόσο σημαντικοί, που υπάρχει έντονος 
ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων για την οργάνωσή τους. Η οργάνωση 
αυτών των εκδηλώσεων αποτελεί πλέον βασική στρατηγική προβολής μιας 
πόλης – περιοχής για την προσέλκυση επενδύσεων και τουριστών. Οι 
απαιτούμενες υποδομές, όπως ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, αναβαθμισμένα 
ξενοδοχεία, καλύτερες δημόσιες μεταφορές και ο γενικότερος καλλωπισμός 
της πόλης αποτελούν πόλους έλξης για νέες επενδύσεις, νέες εκδηλώσεις και 
νέους επισκέπτες.  

Οι επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη δεν είναι πάντοτε 
θετικές.  Η κληρονομιά των Αγώνων για την πόλη μπορεί να μην είναι η 
αστική αναβάθμιση, αλλά τα περισσότερα χρέη και η εκτροπή των 
επενδύσεων σε δημόσια έργα που δεν έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
κοινωνική απόδοση, τα οποία, όμως, απαιτούνται για την τέλεση των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Επενδύσεις και χρήματα μπορεί να χρειάζονται 
περισσότερο για στεγαστικά και κοινωνικά προγράμματα, παρά για φιέστες, 
όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες.  

Ο Roche (1994) θεωρεί ότι μεγάλη έμφαση δίνεται στις οικονομικές 
επιπτώσεις των μεγάλων εκδηλώσεων και λιγότερη συζήτηση γίνεται για τη 
διαδικασία με την οποία αυτές οι εκδηλώσεις διεκδικούνται και τέλος 
οργανώνονται. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην διαδικασία που «παράγει» 
αυτές τις εκδηλώσεις. Αν και οι μεγάλες εκδηλώσεις είναι πολυδιάστατα και 
σύνθετα φαινόμενα, με πολλαπλές επιδράσεις, παρ’ όλα αυτά έχει καθιερωθεί 
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να εξετάζονται σε σχέση με την επίδραση που έχουν στον τουρισμό και κατ’ 
επέκταση στην τοπική οικονομία.  Σύμφωνα με τον Roche, έμφαση θα πρέπει 
να δοθεί και στην πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης, στο σχεδιασμό της οποίας 
εντάσσεται και η οργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων. Οι Sack & Johnson (1996) 
έδειξαν, στην περίπτωση του Διεθνούς Τουρνουά Τένις της Βόλβο στο 
Κονέκτικατ των ΗΠΑ, ότι η διεκδίκηση της εκδήλωσης αυτής ήταν το 
αποτέλεσμα πολιτικών διεργασιών μιας μειοψηφίας πολιτών από την 
επιχειρηματική κοινότητα. Στο τέλος, οι πολίτες χρηματοδότησαν το στάδιο 
με 15 εκατομμύρια δολάρια, μέσω των πολιτειακών και δημοτικών φόρων, 
χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν. Το θέμα της 
χρηματοδότησης των σταδίων και γενικά των αθλητικών υποδομών έχει 
γίνει αντικείμενο μεγάλης κριτικής και από τους οικονομολόγους, οι οποίοι 
ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος από την ύπαρξη 
τέτοιων υποδομών για την πόλη, βλέπε Siegfried & Zimbalist (2000).  

Σύμφωνα με τους Noll & Zimbalist (1997), η ανάλυση της αποτίμησης των 
οικονομικών ωφελειών που προκύπτουν από μία αθλητική υποδομή 
εμπεριέχει πολύ κακή οικονομική αιτιολόγηση που καταλήγει στην 
υπερεκτίμηση των οικονομικών ωφελειών για την πόλη. Όλοι όσοι 
υποστηρίζουν την κατασκευή τέτοιων αθλητικών εγκαταστάσεων 
ισχυρίζονται ότι θα δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία με τέσσερις 
τρόπους. Πρώτον, τα έργα κατασκευής δημιουργούν θέσεις εργασίας. 
Δεύτερον, οι αθλητικές υποδομές χρησιμοποιούνται από ομάδες, που μαζί με 
τους θεατές, δημιουργούν νέες καταναλωτικές δαπάνες στην τοπική 
οικονομία, δημιουργώντας επιπρόσθετες θέσεις εργασίας. Τρίτον, οι 
αθλητικές και οι άλλες εκδηλώσεις, που λαμβάνουν χώρα στην αθλητική 
υποδομή, ελκύουν τουρίστες οι οποίοι αυξάνουν τις δαπάνες στην τοπική 
οικονομία, δημιουργώντας επιπρόσθετες θέσεις εργασίας. Τέταρτον, όλες οι 
παραπάνω δαπάνες, μέσω του πολλαπλασιαστή, αυξάνουν ακόμη 
περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα στην τοπική οικονομία. Η 
προσέγγιση αυτή είναι λανθασμένη. Η οικονομική ανάπτυξη μιας τοπικής 
κοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί όταν οι πόροι της τοπικής οικονομίας – 
ανθρώπινοι, κεφαλαιουχικοί και φυσικοί – γίνουν πιο παραγωγικοί. Η 
αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να προέλθει, είτε μέσω της εξειδίκευσης 
σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες για τις οποίες η περιοχή έχει 
συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές, είτε με τη δημιουργία 
επιπρόσθετης αξίας από την τοπική οικονομία που είναι μεγαλύτερη από 
οποιαδήποτε άλλη χρήση των σπάνιων πόρων. Η κατασκευή μιας αθλητικής 
εγκατάστασης μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αστικής οικονομίας, 
μόνο στο βαθμό που αυτή η επένδυση είναι η πιο αποδοτική και κάνει την 
καλύτερη δυνατή χρήση του τοπικού εργατικού δυναμικού.  

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή επένδυση για μια 
περιοχή και συνεπώς να μην βοηθούν στην αστική της ανάπτυξη. Πάντως, η  
κατασκευή υποδομών και η οργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων, όπως είναι οι 
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Ολυμπιακοί Αγώνες, δημιουργούν προϋποθέσεις ολοκληρωμένης αστικής 
παρέμβασης και δεν περιορίζονται μόνο στις επιπτώσεις μιας αθλητικής 
εγκατάστασης σε μία τοπική κοινωνία. Οι μεγάλες εκδηλώσεις επιτρέπουν 
στις πόλεις να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στον διεθνή ανταγωνισμό 
και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι πόλεις, πλέον, 
ανταγωνίζονται στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και οι 
ανταγωνιστές της μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Για 
παράδειγμα, η επιλογή του τόπου τέλεσης ενός παγκόσμιου συνεδρίου 
μπορεί να γίνει μεταξύ πόλεων που βρίσκονται στα τέσσερα άκρα της γης. Η 
Αθήνα μπορεί να ανταγωνίζεται με το Σίδνεϋ για την προσέλκυση 
συνεδρίων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες προσφέρουν τη μεγάλη ευκαιρία σε κάθε 
πόλη να κάνει τη μεγάλη είσοδο στην παγκόσμια αγορά. Τέτοια γεγονότα 
αποτελούν αντικείμενο δημοσιότητας, όχι μόνο για το αθλητικό μέρος τους, 
αλλά και γενικότερα για την πόλη, που λόγω της αστικής της αναβάθμισης, 
αποτελεί πόλο έλξης. Η διαφήμιση που προσφέρουν οι αγώνες στην πόλη 
που τους οργανώνει είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά 
μακροπρόθεσμα οφέλη. Φυσικά ένα από τα θέματα που προβάλλονται μέσα 
από αυτή την παγκόσμια δημοσιότητα είναι η αστική ανάπτυξη, με 
αποτέλεσμα την προσέλκυση τουριστών και επενδυτών.  

Η αστική ανάπλαση και αναβάθμιση είναι απαραίτητη για την 
μεγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Τις τελευταίες δεκαετίες, στις μεγάλες ιστορικές πόλεις των 
αναπτυγμένων κρατών παρατηρείται μία μεταστροφή στο είδος των 
οικονομικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στον οικονομικό 
χώρο της πόλης. Η τάση είναι η εγκατάλειψη των δραστηριοτήτων της 
μεταποίησης και της βιομηχανίας και η ενθάρρυνση οικονομικών 
δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών, κυρίως στις υπηρεσίες 
ικανοποίησης δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου, διασκέδασης, τουρισμού 
και αθλητισμού. Η τάση αυτή έχει διαμορφώσει και ένα νέο πλαίσιο αστικής 
ανάπτυξης, κυρίως του κέντρου της πόλης. Νέα κτίρια κατασκευάζονται και 
τα παλαιά ανακαινίζονται και μετατρέπονται σε συνεδριακά κέντρα, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, μουσεία, εμπορικά κέντρα, κέντρα διασκέδασης, 
καζίνο, πάρκα αναψυχής κ.α. Όλα αυτά κατασκευάζονται με τη συνδρομή 
των τοπικών κυβερνήσεων (Δήμων) και την πρωτοβουλία των άμεσων 
ενδιαφερομένων, όπως οι επιχειρηματίες της περιοχής. Σύμφωνα με τον Judd 
(1999), αυτή η τάση έχει δημιουργήσει κέντρα πόλεων που προορίζονται, εκ 
των πραγμάτων, για την αποκλειστική χρήση των τουριστών, προσφέροντας 
ασφάλεια, προστασία και ανάλογες υπηρεσίες. Τα δύο βασικότερα συστατικά 
στοιχεία αυτής της αστικής ανάπλασης είναι η δημιουργία συνεδριακών 
κέντρων και η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων. Πάντως, στην 
περίπτωση πόλεων, όπως η Αθήνα, έχει πολύ μεγάλη αξία  η αναβάθμιση του 
ιστορικού κέντρου ως τρίτου πυλώνα αστικής ανάπλασης της πόλης, κάτι 
που δεν μπορούν να ανταγωνισθούν οι πόλεις του λεγόμενου Νέου Κόσμου 
(ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία), αλλά και πολλές πόλεις της Ευρώπης. 
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Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε, το 2002, στην Κοπεγχάγη, 
εξετάσθηκαν οι επιδράσεις που είχαν ή αναμένεται να έχουν, μεγάλες 
αθλητικές εκδηλώσεις στις πόλεις που τις διοργανώνουν. Το ενδιαφέρον του 
συνεδρίου εστιάζεται στην ιδιότητα αυτών που έκαναν τις παρουσιάσεις. Οι 
πιο πολλοί προέρχονταν, είτε από το χώρο του αθλητισμού, είτε από 
οργανισμούς των τοπικών κοινωνιών. Σε όλες τις περιπτώσεις των πόλεων 
που παρουσιάστηκαν τα οφέλη, οικονομικά και κοινωνικά, αυτά 
αποτιμήθηκαν από θετικά έως εξαιρετικά. Αξίζει να αναφερθούν οι εμπειρίες 
μερικών πόλεων. Σύμφωνα με την Phelan (2002), η πόλη του Μάντσεστερ 
θεωρεί τις αθλητικές εκδηλώσεις, σε συνδυασμό με άλλες πολιτιστικές 
παρεμβάσεις, ως τον καταλύτη για την αστική ανάπτυξη της πόλης. Η 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων θα παρουσιάσει μία άλλη εικόνα της 
πόλης στον κόσμο, θα βελτιώσει την αυτό-εκτίμηση των πολιτών και θα 
αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την οικονομική αναγέννησή της. 
Συνεπώς, η φιλοξενία των Αγώνων της Κοινοπολιτείας, τον Ιούλιο-Αύγουστο 
2002, η οποία προ-έκυψε ως αποτέλεσμα της ανεπιτυχούς διεκδίκησης των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2000, θεωρήθηκε ως εφαλτήριο νέας οικονομικής 
ώθησης της πόλης προς την κατεύθυνση που αναλύθηκε παραπάνω: μείωση 
της σημασίας των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων της 
βιομηχανίας και ανάπτυξη των υπηρεσιών. Σύμφωνα, με την Phelan, στο 
Μάντσεστερ, το 3% της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης 
προέρχεται από τον αθλητισμό, διπλάσιο ποσοστό από το μέσο όρο της 
χώρας. Ο σχεδιασμός των αθλητικών και των άλλων εγκαταστάσεων έγινε, σε 
συνεργασία με το Δήμο της πόλης, έχοντας ως κύριο μέλημα τη χρήση τους 
μετά τους Αγώνες. Το όραμα ήταν το ίδιο με την πόλη της Βαρκελώνης. Ο 
δήμαρχός της, την περίοδο των Αγώνων, δήλωνε: Δεν φτιάξαμε μία πόλη για 
να προσφέρουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά τους προσφέραμε για να 
φτιάξουμε την πόλη. 

Σύμφωνα με τον Kiely (2002), η οργάνωση του Αμερικανικού Κυπέλλου 
Ιστιοπλοΐας στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας έχει βάλει την πόλη στον 
παγκόσμιο χάρτη. Η πόλη είναι γεωγραφικά αποκλεισμένη, απέχει από το 
Σίδνεϋ, όσο η Αθήνα από την Κοπεγχάγη. Οι επισκέπτες για τον Αγώνα ήταν 
διπλάσιοι από ό,τι κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Οι εξαγωγές γιοτ 
αυξήθηκαν και η δημοσιότητα που απολαμβάνει η πόλη δεν θα μπορούσε να 
αγορασθεί με τα οικονομικά μέσα της πόλης. Η οικονομική επίπτωση 
αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ της Νέας Ζηλανδίας και αυτό δεν 
συμπεριλαμβάνει την υπερηφάνεια των πολιτών, τη δημοσιότητα και τη 
βελτίωση της αστικής υποδομής. 

Η Ουαλία φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι το 1999. Σύμφωνα 
με τον Morgan (2002), το αποτέλεσμα ήταν να την επισκεφθούν 330 χιλιάδες 
φίλαθλοι, εκ των οποίων 21% αλλοδαποί, δημιουργώντας μία επιπρόσθετη 
οικονομική δραστηριότητα της τάξης των 83 εκατομμυρίων λιρών. Ο 
καθηγητής Frick (2002) παρουσίασε τις οικονομικές επιδράσεις ενός από τους 
μεγαλύτερους αγώνες μαραθώνιου δρόμου, αυτόν της πόλης του Βερολίνου, 
χρησιμοποιώντας στοιχεία του 1998. Στον αγώνα συμμετείχαν σχεδόν 30 
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χιλιάδες αθλητές, με το 30% να προέρχεται από άλλες χώρες και το 50% από 
περιοχές εκτός του Βερολίνου. Τα οφέλη ήταν πολύ σημαντικά και 
υπολογίσθηκαν σε 60 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. Ο προϋπολογισμός 
του Αγώνα ήταν 3,5 εκατομμύρια. Η αξιολόγηση της εκδήλωσης έγινε με την 
ανάλυση κόστους-οφέλους και των πολλαπλασιαστών. Χρησιμοποιήθηκε 
ένας πολλαπλασιαστής 2,25, ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για να 
αποτιμήσει τις επιπτώσεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που 
έγινε στην Γερμανία το 2006.  
 
Συμπεράσματα 

Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί μία μορφή τουρισμού που μπορεί να 
αποφέρει επιπρόσθετα κέρδη αν αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά 
η προβολή που τυγχάνουν οι πόλεις που έχουν οργανώσει Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Η αστική αναβάθμιση της πόλης και η καλή δημοσιότητα 
αποτελούν δύο από τους σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης του τουρισμού 
γενικότερα και του αθλητικού τουρισμού ειδικότερα. 
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Επιστημονικό Άρθρο  
 
 
 
 
Τουρισμός και Αθλητισμός στη Μεταολυμπιακή Αθήνα: Η 
Εικόνα της Αθήνας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες  
 Κλεοπάτρα Βελούτσου 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 ακαδημαϊκή βιβλιογραφία σχετικά με την επωνυμία 
προορισμών επικεντρώνεται στην εξέταση της εικόνας τους. 
Έχει αναγνωριστεί ότι συγκεκριμένα Μέγα-Γεγονότα (Mega-
Events) επηρεάζουν τον τρόπο που αξιολογείται ένας 
προορισμός. Η έρευνα στον τρόπο που πραγματοποιείται 

αυτ ρεασμός της εικόνας μετά από ένα τέτοιο γεγονός είναι 
περιορισμένη και το μεγαλύτερο μέρος της έχει παραχθεί από ερευνητές που 
προέρχονται από το χώρο του τουρισμού ή του αθλητισμού, κυρίως γιατί τα 
περισσότερα Μέγα-Γεγονότα είναι αθλητικά. Πολύ λιγότερες δημοσιεύσεις 
για το θέμα προέρχονται από ειδικούς στο μάρκετινγκ. Το συγκεκριμένο 
άρθρο επιχειρεί να εξετάσει τον τρόπο επηρεασμού της εικόνας της Ελλάδας 
και της Αθήνας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και να θέσει 
κάποιους προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης του 
γεγονότος μακροχρόνια για τη στήριξη της εικόνας της χώρας από τις 
κεντρικές υπηρεσίες.  

ός ο επη

Για να επιλέξουν οι δυνητικοί επισκέπτες κάποιο προ-ορισμό, 
χρησιμοποιούν διάφορα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούν διάφορες 
εναλλακτικές προσφορές. Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τον προ-ορισμό 
και αξιολογούν τα χαρακτηριστικά του είναι πολύ σημαντικός παράγοντας 
κατά την επιλογή (Galarza, Saura & Garcia 2002). Παράγοντες όπως οι 
προσωπικές προτιμήσεις, η γνώμη του κοινωνικού περίγυρου, οικονομικοί 
παράγοντες και ο βαθμός που θεωρούν ότι είναι εφικτό να επισκεφθούν έναν 
τόπο θα ληφθούν υπόψη, ενώ συνεκτιμούνται από τους πιθανούς επισκέπτες 
και οι πιθανές προηγούμενες εμπειρίες τους, καθώς και η δυνατότητα να 
πάρουν πληροφορίες για τον προορισμό (Veloutsou 2002).  

Οι κεντρικές αρχές κάθε προορισμού οφείλουν να δημιουργήσουν μια 
συγκεκριμένη ταυτότητα για τον προορισμό που να αξιολογείται θετικά από 
συγκεκριμένες ομάδες κοινού, πιθανούς επισκέπτες, αλλά και φορείς που 
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μπορεί να επηρεάζουν τους επισκέπτες. Συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία 
άλλες φορές πραγματοποιούνται σκόπιμα από τις αρχές ενός προ-ορισμού, 
όπως τα Μέγα-Γεγονότα π.χ. οι Ολυμπιακοί Αγώνες ή η Eurovision, και 
άλλες φορές είναι πέρα από τον έλεγχο των αρχών, όπως μια τρομοκρατική 
ενέργεια, συχνά επηρεάζουν τον τρόπο αξιολόγησης του προορισμού. 

Στη βάση της, η απόφαση επίσκεψης ενός προορισμού για τουριστικούς 
λόγους δε διαφέρει ιδιαίτερα από την επιλογή μιας υπηρεσίας ή ενός 
προϊόντος που θα αποφασίσουν να αγοράσουν για προσωπική τους χρήση οι 
καταναλωτές. Οι διάφοροι προ-ορισμοί αποτελούν ένα χαρτοφυλάκιο από 
πιθανές επώνυμες προσφορές οι οποίες αξιολογούνται και ο τόπος που 
επιλέγεται αποτελεί την τελική επιλογή. Οι επωνυμίες είναι πολύπλοκες 
οντότητες που δίνουν αξία στους καταναλωτές (de Chernatony 1993). Ο όρος 
“επωνυμία” έχει εξεταστεί ως προς την ικανότητα να παρέχει νομική 
προστασία, ως λογότυπο, ως η ίδια η επιχείρηση, ως τρόπος αναγνώρισης, ως 
μέσο μείωσης του κινδύνου, ως σύστημα επώνυμης ταυτότητας, ως εικόνα, ως 
σύστημα αξιών, ως προσωπικότητα, ως τρόπος ανάπτυξης σχέσεων, ως μέσο 
υποστήριξης της αξίας της επιχείρησης και ως κάτι που συνεχώς εξελίσσεται 
(de Chernatony & Dall’Olmo Riley 1998).  Η επωνυμία είναι το μέσο που 
συνδέει τις δραστηριότητες μάρκετινγκ ενός προμηθευτή με λειτουργικές και 
συναισθηματικές αξίες, σε μια προ-σπάθεια να ικανοποιήσει λειτουργικές και 
συναισθηματικές ανάγκες με τη συγκεκριμένη προσφορά (Park et al. 1986, de 
Chernatony & McWilliam 1989, de Chernatony 1993, Palmer 1996, de 
Chernatony & Dall’Olmo Riley 1997, Bhat & Reddy 1998, de Chernatony & 
Dall’Olmo Riley 1998, de Chernatony & Harris 2000).  

Για να συνεχίσουν οι προορισμοί να προσελκύουν τουρίστες θα πρέπει να 
αλλάξουν τους τρόπους που μέχρι σήμερα υποστηρίζουν την εικόνα τους και 
να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους (King 2002), κάτι που έχει ήδη αρχίσει 
να εφαρμόζεται από κάποιους προορισμούς (Ritchie & Ritchie 2002). Έχει 
αναγνωριστεί ότι χώρες, νομοί, πόλεις θα πρέπει να έχουν τη δική τους 
επώνυμη πολιτική που θα τις διαφοροποιεί από τις ανταγωνιστικές 
προσφορές (Hankinson 2001). Κάποιοι προορισμοί έχουν επιχειρήσει να 
χρησιμοποιήσουν στρατηγικά διάφορα Μέγα-Γεγονότα για να βελτιώσουν 
την προσφορά τους, να υποστηρίξουν την εικόνα τους και να διατηρήσουν ή 
να ενισχύσουν τη θετική τους φήμη, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από 
ερευνητές της τοπικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ (Burbank, Andranovich & 
Heyning 2002).  

Αυτή η υποστήριξη μπορεί να γίνεται συντονισμένα και με στόχο το 
μακροχρόνιο όφελος μιας περιοχής. Για παράδειγμα, κατά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αυστραλίας έγιναν τέτοιου είδους προσπάθειες και 
σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Η χώρα χωρισμένη σε τέσσερεις περιοχές 
παρείχε εκπαιδευτικά προγράμματα στους πολίτες, θεωρώντας ότι αυτό θα 
αποτελέσει το μέσο για τη δημιουργία σχέσεων με τους επισκέπτες. Στόχος 
της προσπάθειας ήταν η μακροχρόνια προσέλκυση τουριστών και επενδυτών 
(O’Brien & Gardiner 2006). Ήδη, οι ακαδημαϊκοί έχουν εκφράσει τους 
προβληματισμούς τους σχετικά με τους τρόπους που θα μπορούσε η Κίνα να 
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χρησιμοποιήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 για να βελτιώσει την 
εικόνα της και να προάγει την παρούσα της φήμη, ως χώρα η οποία έχει 
φτηνό εργατικό δυναμικό και παράγει μαζικά, σε μια χώρα που θα 
μπορούσε να έχει στρατηγική εικόνα στην οικονομία στο μέλλον.   Μάλιστα, 
οι    προβληματισμοί φτάνουν σε σημείο εξέτασης τρόπων προσέγγισης 
διαφορετικών ομάδων κοινού (Loo & Davies 2006). 

Παρά τον γενικό προβληματισμό στο συγκεκριμένο θέμα, δεν υπάρχει 
αρκετή έρευνα από τους ειδικούς στο μάρκετινγκ σχετικά με τον τρόπο που 
ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να επιδράσει στην αξιολόγηση της επώνυμης 
προσφοράς του τόπου προορισμού. Λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004, σε αυτό το άρθρο γίνεται 
απόπειρα να εξεταστεί η επίδραση αυτού του Μέγα-Γεγονότος στην εικόνα 
της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Αθήνας. Αρχικά το άρθρο παρουσιάζει τη 
θεωρία σχετικά με την επώνυμη πολιτική, και στη συνέχεια τον τρόπο που 
ένα Μέγα-Γεγονός μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία μιας συγκεκριμένης 
εικόνας για έναν προορισμό, με έμφαση τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 
στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Καταλήγει με κάποιους προβληματισμούς 
σχετικά με τη μακροχρόνια δυνατότητα αξιοποίησης του γεγονότος από τις 
κεντρικές αρχές για την υποστήριξη της εικόνας του τόπου. 
 
Επώνυμη Ταυτότητα 

Η ταυτότητα της επωνυμίας, όπως και η επιχειρησιακή ταυτότητα (van 
Riel & Balmer 1997), είναι πολύ ευρύτερη της επικοινωνίας που η επιχείρηση 
προβάλλει προς το εξωτερικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει υλικά και άυλα 
χαρακτηριστικά που η επιχείρηση θέλει να συνδέσει με την επωνυμία. Η 
επώνυμη ταυτότητα επηρεάζει τον τρόπο που θα διαμορφωθεί η εικόνα της 
επωνυμίας στην αγορά, αν και δεν είναι το μόνο ερέθισμα που συμβάλλει 
στη δημιουργία της εικόνας της επωνυμίας. 

Αν και έχει αρχικά υποστηριχθεί ότι η επώνυμη ταυτότητα περιλαμβάνει 
την επωνυμία ως προϊόν, την επωνυμία ως επιχειρησιακή δομή, την 
επωνυμία ως πρόσωπο και την επωνυμία ως σύμβολο (Aaker 1996), μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι δύο είναι οι κύριες διαστάσεις της, η Επωνυμία ως 
Οργανωτική Δομή και η  Επωνυμία ως Έκφραση (Veloutsou 2001). Η 
επωνυμία ως έκφραση αποτελείται από την επωνυμία ως σύμβολο, την 
επωνυμία ως προϊόν και την επωνυμία ως πρόσωπο. Τα στοιχεία της 
επωνυμίας ως έκφραση εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Η ομάδα στελεχών 
που απαρτί-ζουν την επωνυμία ως οργανωτική δομή συντονίζει όλες τις 
δραστηριότητες υποστήριξης της επωνυμίας ως έκφραση. 

Τα μέλη της επωνυμίας ως οργανωτική δομή δεν έρχονται πάντα σε 
άμεση επαφή με τους τελικούς χρήστες της επωνυμίας. Είναι η ομάδα των 
ανθρώπων που αποφασίζουν για τις αξίες της επωνυμίας. Αποφασίζουν πώς 
θα τοποθετηθεί η επωνυμία σε σχέση με τις άλλες επωνυμίες, ποιοι θα είναι οι 
μακροχρόνιοι στόχοι της και τι διαφορετικό προσφέρει στην αγορά (de 
Chernatony Harris & Dall’Olmo Riley 2000). Η ομάδα υποστήριξης της 
επωνυμίας μπορεί να είναι τυπική ή άτυπη, έχει έναν ηγέτη (Veloutsou & 
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Panigyrakis 2001), τα μέλη της είναι γνωστά στην επιχείρηση  (de Cherna-
tony & Harris 2000). Τα μέλη της ομάδας επωνυμίας μπορεί να προ-έρχονται, 
είτε από διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης ή του οργανισμού  (Dunkan 
& Moriarty 1997), είτε από άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες υπάρχει 
συνεργασία  (Panigyrakis & Veloutsou 1999a, 1999b). Έχει υποστηριχθεί ότι 
κάποιες φορές ούτε τα ίδια τα στελέχη που υποστηρίζουν την επωνυμία 
έχουν πάντα αποκρυσταλλωμένες απόψεις σχετικά με το τι αντιπροσωπεύει 
η επωνυμία (de Chernatony & Dall’Olmo Riley 1997). Για αυτό το λόγο τα 
μέλη της ομάδας υποστήριξης της επωνυμίας οφείλουν να συναντιούνται 
ώστε να συζητούν θέματα σχετικά με την πορεία της επωνυμίας και της 
εικόνας που θέλουν να αναπτυχθεί για αυτή από τους καταναλωτές (de 
Chernatony Harris & Dall’Olmo Riley 2000). Οι στόχοι της επωνυμίας θα 
πρέπει να γίνονται πλήρως κατανοητοί από την επιχείρηση  (Melewar & 
Wooldridge 2001, Melewar Karaosmanoglu & Paterson 2003) και να 
επικοινωνούνται στο εξωτερικό περιβάλλον από τα μέσα επικοινωνίας 
μάρκετινγκ (Barich & Kotler 1991). Για το τουριστικό προϊόν, η ομάδα 
υποστήριξης της επωνυμίας προέρχεται από τα στελέχη που εργάζονται σε 
υπουργεία και οργανισμούς που έχουν ως αρμοδιότητα την υποστήριξη του 
τουρισμού. 

Η Επωνυμία ως Έκφραση είναι το μέρος της επώνυμης ταυτότητας που 
σχεδιάζεται από την επιχείρηση για να δοθεί μετά στην αγορά. Τα συστατικά 
της στοιχεία είναι: 
 

• Η επωνυμία ως σύμβολο είναι ο οπτικός ή ακουστικός τρόπος που η 
επωνυμία γίνεται αντιληπτή από το περιβάλλον. Περιλαμβάνει το 
όνομα, τα λογότυπα, τα χρώματα, τη συσκευασία ή άλλα σύμβολα 
επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επώνυμη προσφορά. 
Για το τουριστικό επώνυμο προϊόν, μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
στοιχεία όπως μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους ή οτιδήποτε άλλο 
χρησιμοποιείται ως σύμβολο μιας περιοχής, μιας πόλης ή μιας χώρας.  

• Η επωνυμία ως προϊόν περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ο όρος προϊόν μπορεί να περιλαμβάνει 
την αντιλαμβανόμενη ποιότητα και τα στοιχεία που απαρτίζουν το 
προϊόν  (Saren & Tzokas 1998). Είναι οι διαστάσεις του επώνυμου 
προϊόντος που μπορεί να παρέχουν λειτουργική χρησιμότητα στους 
αγοραστές (de Chernatony 1993), η οποία συχνά χρησιμοποιείται ως 
τρόπος διαφοροποίησης της επωνυμίας και μπορούν να συμβάλλουν 
στην επιτυχία του. Τα προϊόντικά χαρακτηριστικά της επωνυμίας 
μπορεί να αλλάξουν και να εξελιχθούν στο χρόνο. Στοιχεία όπως 
τεχνολογικές εξελίξεις, ομοιότητα στο σχεδιασμό των ανταγωνιστικών 
επωνυμιών (de Chernatony 1999) ή ακόμα και μεταβολές στις 
προτιμήσεις των πελατών, μπορεί να υποκινήσουν τις επιχειρήσεις να 
αλλάξουν την επωνυμία ως προϊόν. Η επωνυμία ως προϊόν έχει 
στοιχεία που μπορούν να ελεγχθούν από τον προμηθευτή και άλλα 
που δεν μπορούν να ελεγχθούν. Στην περίπτωση του τουριστικού 
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προϊόντος, οι καιρικές συνθήκες αποτελούν κεντρικό στοιχείο της 
προσφοράς, που όμως δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον 
προμηθευτή. Υπάρχουν, όμως, στοιχεία, όπως η ποιότητα των δρόμων, 
τα αεροδρόμια, η ποιότητα των καταλυμάτων και άλλα, που μπορούν 
να ελεγχθούν. Όταν το κέντρο ανάλυσης είναι μια συγκεκριμένη 
διάσταση του τουριστικού προϊόντος, όπως ένα μουσείο, η 
δυνατότητα ελέγχου αυξάνεται σημαντικά. 

• Η επωνυμία ως πρόσωπο αποτελείται από όλα τα ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά που μπορούν να συνδεθούν με την επώνυμη 
προσφορά (Aaker J. 1995, Allen & Olson 1995, Aaker J. 1997). 
Προσθέτοντας ανθρώπινα χαρακτηριστικά στην επωνυμία, οι 
προμηθευτές επιχειρούν να επισυνάψουν στην επωνυμία συμβολική 
αξία, η οποία θα είναι επιπρόσθετη της λειτουργικής αξίας που 
προσδίδει η χρήση της επωνυμίας στον πελάτη (Blackston 1992, 1993, 
de Chernatony & Dall’Olmo Riley 1998). Η ανάλυση της επωνυμίας, 
ως πρόσωπο, έχει δυσκολίες, τόσο στον τρόπο παρουσίασης, όσο και 
στον τρόπο μέτρησης  (Aaker J. 1995). Κάποιοι υποστηρίζουν ότι 
δίνοντας στις επωνυμίες συγκεκριμένο γένος προσδίδουμε σε αυτές 
συγκεκριμένο και ξεχωριστό χαρακτήρα  (Alreck 1994). Άλλοι 
υποστηρίζουν ότι αυτό δεν είναι αρκετό και η πληρέστερη ανάλυση 
θα πρέπει να προσδίδει στις επωνυμίες συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας  (Singuaw, Mattila & Austin 1999). Πέντε διαστάσεις 
προσωπικότητας έχουν αναφερθεί και περιλαμβάνουν την 
ειλικρίνεια(sincerity), την συγκίνηση/υπερδιέγερση (excitement), την 
ικανότητα (competence), την επιτήδευση/εκζήτηση (sophistication) 
και την τραχύτητα (ruggedness) (Aaker J. 1997). Η συντριπτική 
πλειοψηφία των ερευνητών μελετάει τα χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας της επωνυμίας και το σύστημα αξιών της  (de 
Chernantony & Dall’Olmo Riley 1998). Με δεδομένο ότι γειτονικές 
περιοχές μπορεί να έχουν πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά όσον 
αφορά το φυσικό τους κάλλος και την ιστορία τους, η διαφοροποίηση 
των τουριστικών πόλων έλξης μπορεί να γίνει με βάση τα 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας που θα μπορέσει κανείς να 
προσδώσει στον κάθε τόπο.  

 
Υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα που υποστηρίζουν ότι οι 

καταναλωτές αντιλαμβάνονται τις διαφορές ανάμεσα στα λειτουργικά και 
τα συμβολικά στοιχεία που προσδίδονται στις επωνυμίες και αναγνωρίζουν 
ότι αποτελούν ξεχωριστές διαστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να εκφράσουν τα χαρακτηριστικά μιας επωνυμίας (Bhat & Reddy 1998). 
Άρα, είναι προς όφελος της επιχείρησης να επιχειρήσει να δημιουργήσει τους 
επιθυμητούς συνειρμούς στο μυαλό του κοινού. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο 
όταν συγκεκριμένη επώνυμη ταυτότητα έχει αναπτυχθεί και υποστηρίζεται 
με συνέπεια και συνέχεια στο χρόνο.  
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Εικόνα και Φήμη του Τόπου Προορισμού 
Μια από τις κύριες αδυναμίες της επώνυμης ταυτότητας είναι το ότι 

βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις εισροές από τα στελέχη που εργάζονται 
στην επιχείρηση, καθώς στην πραγματικότητα αποτελεί την επιθυμητή 
τοποθέτηση της επωνυμίας στο μυαλό του κοινού και όχι την πραγματική 
τοποθέτηση της επωνυμίας στο μυαλό του κοινού (de Chernatony & 
Dall’Olmo Riley 1998). Εκφράζει την πρόθεση της επιχείρησης. Όταν όμως η 
επωνυμία έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, οι διάφορες ομάδες 
κοινού, ανάλογα με το προσωπικό σύστημα αξιών τους και τον τρόπο που 
αντιλαμβάνονται την επωνυμία, δημιουργούν συγκεκριμένη εικόνα που 
θεωρούν ότι αντιπροσωπεύει την επωνυμία. Συγκεκριμένη εικόνα θα 
δημιουργείται κάθε φορά που ένα μέλος του κοινού έρχεται σε επαφή με την 
επωνυμία ή συλλέγει πληροφορίες για αυτή. Πολλές εικόνες θα οδηγήσουν 
το κοινό να δημιουργήσει στο βάθος του χρόνου μια πιο σταθερή άποψη για 
την επωνυμία, η οποία είναι η φήμη της. 

Ακαδημαϊκοί και άνθρωποι της αγοράς συμφωνούν ότι η φήμη της 
επωνυμίας είναι εξαιρετικής σημασίας (McKenzie 1997). Είναι γνωστό ότι 
για να είναι επιτυχημένη μια επωνυμία, και κατά συνέπεια επικερδής, θα 
πρέπει να έχει θετική φήμη  (Herbig & Milewicz 1995). Για την ανάπτυξη 
θετικής φήμης χρειάζονται πολύ περισσότερα από το να κρατάς υποσχέσεις, 
μολονότι το να κρατάς τις υποσχέσεις είναι ένα από τα κύρια συστατικά 
στοιχεία υποστήριξης της συνέπειας στη συμπεριφορά  (Milewicz & Herbig 
1994). Η φήμη της επωνυμίας είναι τόσο μεγάλης σημασίας που κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι είναι συνώνυμη με τον όρο επωνυμία (de Chernatony & 
Dall’Olmo Riley 1998).  

Οι όροι εικόνα της επωνυμίας και φήμη της επωνυμίας έχουν οριστεί με 
ποικίλους τρόπους και συχνά δεν υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ τους. 
Για την εικόνα των τόπων προορισμού υπάρχει αρκετά ανεπτυγμένη 
βιβλιογραφία (δες για παράδειγμα Gallarza, Saura & Carcia, 2002), αλλά ο 
όρος δεν έχει διαφοροποιηθεί από τη φήμη του προορισμού. Σε αυτή τη 
μελέτη, η εικόνα της επωνυμίας ορίζεται ως η γνώμη που δημιουργείται σε 
κάποιο μέλος του κοινού όταν έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με την 
επωνυμία. Η επώνυμη ταυτότητα που προβάλλει η επιχείρηση είναι ένα 
μόνο από τα πολλά ερεθίσματα που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
της εικόνας του προορισμού στο μυαλό του κοινού. Για το τουριστικό 
προϊόν, σημαντική θα είναι η συμβολή άλλων παραγόντων, όπως φίλοι, 
τουριστικοί πράκτορες ή ο τύπος (Veloutsou, 2002). Οι ενέργειες των 
ανταγωνιστικών προορισμών μπορούν επίσης δυνητικά να επηρεάσουν την 
εικόνα του συγκεκριμένου προορισμού. Μια συγκεκριμένη εικόνα για τον 
προορισμό δημιουργείται κάθε φορά που έρχεται ένα μέλος του κοινού σε 
άμεση ή έμμεση επαφή με το περιβάλλον. Πολλές εικόνες αθροιστικά, θα 
δημιουργήσουν μια πιο σταθερή γνώμη για τον προορισμό, η οποία είναι η 
φήμη του προορισμού στο μυαλό του κάθε μέλους του κοινού (σχήμα 1). 
Είναι η καθολική αξιολόγηση της επώνυμης προσφοράς που βασίζεται σε 
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όλες τις ανταλλαγές και επαφές με τη συγκεκριμένη επωνυμία και πιθανά και 
με άλλες επωνυμίες. 

Όσο περισσότερα ερεθίσματα σχετικά με την προσφορά έχει ένας 
συγκεκριμένος καταναλωτής, τόσο πιο αποκρυσταλλωμένη θα είναι η γνώμη 
που θα έχει διαμορφώσει, και πιο δύσκολη η διαδικασία αλλαγής της 
άποψής του. 

Διαφορετικές ομάδες κοινού μπορεί να έχουν ανόμοιες απόψεις για έναν 
συγκεκριμένο προορισμό. Η άποψη δημιουργείται μέσω της αποστολής 
σημάτων με υποσχέσεις σχετικές με τον προορισμό στην αγορά και στη 
συνέχεια της υποστήριξης αυτών των υποσχέσεων (Herbig & Milewicz 1995). 
Οι απόψεις μπορεί να έχουν κάποιο βαθμό ομοιότητας. Για παράδειγμα, σε 
έρευνα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, οι τουρίστες από τις ΗΠΑ 
έχουν λιγότερο θετική εικόνα για την Αίγυπτο, θεωρούν ότι η επίσκεψη στην 
Τουρκία αξίζει τα χρήματα που απαιτεί, την Ιταλία ως “δυσάρεστη έκπληξη” 
και την Ελλάδα ως τόπο με ομορφότερες παραλίες και καλύτερη νυχτερινή 
ζωή, παρότι συνολικά δε θεωρείται τόσο  καλή επιλογή όσο η Τουρκία  
(Baloglu & McClearly 1999). Την ίδια περίοδο, οι τουριστικοί πράκτορες 
επικεντρώνονται στην ιστορία και το εξωτικό περιβάλλον για την Τουρκία 
και την Αίγυπτο, το φαγητό και την ιστορία για την Ιταλία και την ιστορία, 
τη θάλασσα και τα νησιά για την Ελλάδα (Baloglu & Mangaloglu 2001).  

Οι δύο έρευνες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις και ομοιότητες όσον 
αφορά την άποψη για τους συγκεκριμένους τόπους προορισμού. Μια 
προσφορά η οποία εισάγεται στην αγορά με την ίδια επωνυμία αναμένεται 
να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τις υπάρχουσες προσφορές που φέρουν 
την επωνυμία αυτή (Milewicz & Herbig 1994). Προορισμοί στην ίδια χώρα ή 
στην ίδια περιοχή θα αναμένεται ότι έχουν κοινά στοιχεία. Η έκφραση της 
επωνυμίας θα πρέπει να διοικείται διαχρονικά για να υποστη-ρίζει τη 
δημιουργία συνεπούς φήμης, ειδικά αν ο προμηθευτής επιθυμεί να 
υποστηρίξει και άλλες προσφορές με την ίδια επωνυμία μελλοντικά  (Park, 
Jaworski & MacInnis 1986).  
 
Η Επίδραση ενός Μέγα-Γεγονότος στην Εικόνα και τη Φήμη του Τόπου 
Προορισμού 

Ένα Μέγα-Γεγονός είναι κάποιο βραχυχρόνιο ομαδικό πολιτιστικό 
γεγονός που αναμένεται να έχει βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες, υλικές και 
άυλες συνέπειες στην πόλη ή και τη χώρα που πραγματοποιείται (Roshe 
1994, 2003). Για το λόγο αυτό διαφορετικές περιοχές προσπαθούν να 
πραγματοποιήσουν Μέγα-Γεγονότα ενεργά. Για παράδειγμα, για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 υπήρξαν 48 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, οι 
οποίες διπλασιάστικαν για τους Ολυμπιακούς του 2008 (Chalkley & Essex 
1999).  

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι ένα μεγάλο γεγονός, όπως οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες, μπορεί να έχει πολλαπλές συνέπειες σε μια περιοχή, 
συμπεριλαμβανομένων συνεπειών στους κατοίκους της περιοχής, στην 
πολιτική, στην οικονομία και στο περιβάλλον (Bradley, Brathwaite, Fent, 
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Marktanner & Veloutsou 2004). Μεταξύ άλλων ωφελειών, έχει αναγνωριστεί 
ότι επιτρέπει την αστική ανάπτυξη με τη δημιουργία υποδομής, διευκολύνει 
την ανάπτυξη της οικονομίας, προσελκύει τουρίστες, υποστηρίζει μια νέα 
εικόνα και προσωπικότητα για τον τόπο και προσελκύει επενδυτές (Essex & 
Chalkey 2004). Εκτός από τα βραχυχρόνια οφέλη όμως, τα μεγάλα γεγονότα 
χρησι-μοποιούνται για την υποστήριξη των προορισμών και πιο 
μακροχρόνια, κάποιες φορές με την αρωγή του κέντρου ή και της τοπικής 
αυτο-διοίκησης (O’Brien & Gardiner 2006).  

Ένα Μέγα-Γεγονός μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη φήμη ενός 
προορισμού. Αρχικά επηρεάζει την επώνυμη ταυτότητα, το τι πραγματικά 
προσφέρει ο τόπος στις διάφορες ομάδες κοινού του. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 
για παράδειγμα, προϋποθέτουν ότι θα δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή 
για τη διεξαγωγή των αγώνων, την τηλεοπτική κάλυψή τους διεθνώς, αλλά 
και την υποδοχή των επισκεπτών. Θεωρούνται ως ένας γρήγορος τρόπος για 
τη βελτίωση των εγκαταστάσεων σε μια περιοχή και την αναγέννησή της 
(Chalkley & Essex, 1999). Στην Αθήνα έγιναν πολλά αθλητικά έργα, αλλά 
και άλλες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, βελτιώσεις 
στο οδικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής οδού, ο 
προαστιακός σιδηρόδρομος, αλλά και το Αττικό Μετρό. Όλη αυτή η όχι μόνο 
αθλητική υποδομή παρέμεινε στην πόλη και μετά την ολοκλήρωση των 
αγώνων και διαμόρφωσε τη νέα επώνυμη ταυτότητα της πόλης. Η Αθήνα 
ωφελήθηκε και άλλαξε τις παροχές της, τόσο στους πολίτες της, όσο και στους 
επισκέπτες της. 

Οι μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή που ανα-
λαμβάνει το Μέγα γεγονός κάποιες φορές επηρεάζουν άμεσα την εικόνα της 
και αυτό φέρνει αποτελέσματα. Για παράδειγμα, για τους Ολυμπιακούς του 
2004 οι δύο υποψήφιες πόλεις που θεωρούνταν φαβορί για τη φιλοξενία των 
αγώνων ήταν η Αθήνα και το Μιλάνο. Αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι η 
Αθήνα ήταν η πόλη που θα πραγματοποιούνταν οι αγώνες, παρατηρήθηκαν 
αλλαγές στις τιμές των μετοχών, τόσο στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας, 
όσο και του Μιλάνου (Veratos, Kasimati & Dawson 2005). Σε παρόμοια 
έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 
στο Sydney, βρέθηκε ότι μόνο οι μετοχές επιχειρήσεων στον τομέα 
κατασκευών και δημιουργίας έργων υποδομής στη συγκεκριμένη περιοχή 
είχαν κάποια περιορισμένα οφέλη από την επιλογή της χώρας και της 
συγκεκριμένης πόλης για τη διεξαγωγή των αγώνων (Berman, Brooks & 
Davidson 2000). Πάντως είναι φανερό ότι υπάρχουν ενδείξεις για την άμεση 
αντίδραση ομάδων κοινού στην ανακοίνωση και την προσδοκία βελτίωσης 
της επώνυμης προσφοράς. 

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων φιλοξενούνται πολλοί 
επισκέπτες, τόσο αθλητές και τηλεοπτικά συνεργεία από όλο τον κόσμο, όσο 
και φίλαθλοι που επιθυμούν να δουν τους αγώνες. Οι εμπειρίες τους κατά 
την επίσκεψή τους θα επηρεάσουν την αξιολόγηση που θα έχουν για τον 
τόπο και την επιθυμία τους να τον ξαναεπισκεφθούν ως τουρίστες. Για το 
λόγο αυτό, οι κεντρικοί φορείς προ-ετοιμάζονται για την υποδοχή των 
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επισκεπτών και την εξασφάλιση του ότι θα παρέχουν τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες που θα μπορέσουν να φέρουν τα απαιτούμενα μακροχρόνια 
οφέλη  (O’Brien & Gardiner 2006). 

Λόγω των Ολυμπιακών ή άλλων μεγάλων γεγονότων μεταβάλλεται η 
εικόνα που έχουν οι τρίτοι για τον προορισμό και τον τρόπο που τον 
αξιολογούν. Αυτό προκύπτει από την άποψη που σχηματίζουν για την 
καταλληλότητα της χώρας να πραγματοποιήσει το γεγονός και τις εικόνες 
που προσλαμβάνουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε έρευνα στην 
Αυστραλία μετά τους Ολυμπιακούς του 2004 σε δείγμα 351 Αυστραλών που 
είδαν μέρος της κάλυψης των Αγώνων, βρέθηκε ότι το 38,7% των 
ερωτηθέντων θεωρούν ότι η αξιολόγηση της Ελλάδας μεταβλήθηκε ως 
αποτέλεσμα του βαθμού έκθεσης στη συγκεκριμένη τηλεοπτική κάλυψη 
(Hade 2005). Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν σε 
τέσσερεις διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό θετικότητας της 
άποψής τους για την Ελλάδα. Η αλλαγή στις απόψεις ήταν φανερή και στις 
τέσσερεις διαφορετικές ομάδες ερωτηθέντων. Όσοι είχαν εξαιρετικά θετική 
εικόνα για τη χώρα (75, 22%) σχολίασαν την ικανότητα διεξαγωγής των 
αγώνων και την τοποθεσία, με έμφαση στην Αθήνα. Όσοι είχαν αρκετά 
θετική εικόνα για τη χώρα (153, 45%) επηρεάστηκαν από την κάλυψη των 
αγώνων και την παρουσίαση της Ελλάδας, την κουλτούρα και την ιστορία, 
όπως προβλήθηκαν. Όσοι είχαν μετρίως θετική εικόνα για τη χώρα λόγω της 
κάλυψης (83, 24%), αναγνώριζαν την ‘ικανότητα’ της χώρας να διοργανώσει 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σχολίαζαν την υποδομή της χώρας, άλλοι 
θετικά και άλλοι με σκεπτικισμό (δεν ήταν έτοιμοι). Όσοι είχαν αρνητική 
εικόνα για τη χώρα λόγω της κάλυψης (29, 9%), θεώρησαν τη χώρα “ξηρή” 
και δεν είχαν πλέον την επιθυμία να δουν τα μνημεία, καθώς τα είχαν δει 
στην τηλεόραση. Αν και οι αρχικές τους προσδοκίες και το αρχικά αρνητικό 
κλίμα που υπήρχε διεθνώς σχετικά με την ετοιμότητα της χώρας να 
πραγματοποιήσει τους αγώνες δεν συνεκτιμήθηκε, είναι φανερό ότι το Μέγα-
Γεγονός επηρέασε τη φήμη της χώρας ή και της Αθήνας. 
 
Επίλογος 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 στην Αθήνα αποτελούν παρελθόν. 
Ήρθαν για να μεταβάλλουν την πόλη και τη χώρα συνολικά και να 
προσφέρουν εικόνες σε διαφορετικές ομάδες κοινού, που είτε επισκέφθηκε 
την πόλη κατά την διάρκεια των Αγώνων, είτε παρακολούθησε μέρος τους 
μέσω διαφόρων τηλεοπτικών καλύψεων. Θεωρήθηκαν από τους 
περισσότερους μια πετυχημένη διοργάνωση, η οποία κατάφερε να 
υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα μιας χώρας με μεγάλη ιστορία αλλά 
και σύγχρονη υποδομή. Αποτέλεσαν μια ευκαιρία να δοθούν θετικά 
ερεθίσματα σε πιθανούς επισκέπτες και επενδυτές, δίνοντας τη δυνατότητα 
να βελτιωθεί η φήμη της χώρας. 

Χωρίς αμφιβολία θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το βαθμό 
αξιοποίησης της ευκαιρίας, όπως και για την καταλληλότητα των ενεργειών 
υποστήριξης του γεγονότος, τόσο από τις κεντρικές αρχές, όσο και από την 
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τοπική αυτοδιοίκηση. Διαφορετικές απόψεις επίσης θα εκφραστούν για το 
μακροχρόνιο όφελος από τους Αγώνες, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την 
Αθήνα, καθώς είναι πολύ δύσκολο να αξιολογηθεί αντικειμενικά. Το βέβαιο 
είναι ότι η εκστρατεία επικοινωνίας της χώρας ως προορισμός που 
χρησιμοποιήθηκε από τον ΕΟΤ από το 1995 ως και το 1997 πολύ λίγο 
ενασχολήθηκε με τους Ολυμπιακούς και ελάχιστα διαφοροποίησε την 
Ελλάδα από τις ανταγωνιστικές προσφορές. Τα κύρια θέματα που 
υποστηρίζονταν για το 1995 και το 1997 ήταν η ιστορία, η θάλασσα, με μια 
μικρή προσθήκη της διασκέδασης και της ομορφιάς της ηπειρωτικής Ελλάδας 
το 1997, ενώ το 1996 η εκστρατεία επικεντρώθηκε σε ειδικούς τύπους 
τουρισμού (golf και συνεδριακός), όπως και στις διακοπές εκτός της κύριας 
περιόδου, παραθέτοντας εικόνες από την άνοιξη. Αυτό μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής, ή ίσως και όχι. Τώρα δεν υπάρχει πλέον η 
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εικόνας της 
Ελλάδας και της Αθήνας, καθώς οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν 
συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας. 

Σημαντικό στην παρούσα φάση είναι να υποστηριχθεί η φήμη που 
δημιουργήθηκε. Οι κεντρικές υπηρεσίες οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι το 
προϊόν “Ελλάδα” αλλά και το προϊόν “Αθήνα” επηρεάστηκαν από τους 
Αγώνες. Έχουν να υποστηρίξουν μια ελαφρά διαφοροποιημένη ταυτότητα 
και αυτό έχει γίνει γνωστό από τις ομάδες κοινού που είδαν πτυχές της 
χώρας και της πόλης που δεν γνώριζαν. Υπάρχει, ακόμα, η δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθεί αυτή η θετική εικόνα, δυνατότητα που όμως θα φθίνει με τον 
χρόνο. 
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Επιστημονικό Άρθρο  
 
 
 
 
Oι Προοπτικές του Αθλητικού Τουρισμού της Αθήνας 
 Κώστας Κατσιγιάννης 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ε την ευκαιρία της διεξαγωγής του 24ου ετήσιου διεθνούς 
Μαραθωνίου της Αθήνας το Νοέμβριο του 2006, με τη 
συμμετοχή περίπου 3.000 δρομέων, διενεργήθηκε μια πολύ 
ενδιαφέρουσα έρευνα από μεταπτυχιακό φοιτητή του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. 

Πιο συγκεκριμένα, με τη μέθοδο της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, 
ρωτήθηκαν 538 αλλοδαποί δρομείς, άνδρες και γυναίκες, από τους 1.800 που 
έλαβαν μέρος.Θα σταθούμε σε δύο αποτελέσματα της έρευνας: 

ΜΜ 

  
• Τα 2/3 δήλωσαν ότι προτίθενται να επισκεφθούν ξανά την Αθήνα ως 

απλοί τουρίστες 
• Το 80% των ερωτηθέντων εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί ένα 

τουλά-χιστον μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο κατά τη διάρκεια της 
ολιγοήμερης διαμονής τους στην πρωτεύουσα. 

 
Συμπεράσματα:   
 

1. Ο αθλητικός τουρισμός δημιουργεί επαναλαμβανόμενους 
επισκέπτες  

2. Ο συνδυασμός του αθλητισμού με τον πολιτισμό αποτελεί ισχυρό 
συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή της Αθήνας. 

3. Η Αθήνα παραμένει ένας προνομιακός προορισμός όσον αφορά 
τον πολιτιστικό τουρισμό. 

 
Αυτό ίσχυσε βέβαια και κατά το παρελθόν, με αφετηρία τους αρχαίους 

χρόνους. Πράγματι, η αρχαία Αθήνα αποτέλεσε τον πρώτο παγκόσμιο 
περιηγητικό προορισμό από το 500 π.Χ. μέχρι το 500 μ.Χ., ήτοι για 1000 
χρόνια, εκτός από τις πολεμικές περιόδους. Έτσι, κάθε χρόνο κατέφθαναν 
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χιλιάδες επισκέπτες με σκοπό να επισκεφθούν βέβαια την Ακρόπολη και τα 
άλλα ιστορικά μνημεία, αλλά, παράλληλα και για να γνωρίσουν από κοντά 
τους μεγάλους φιλοσόφους της εποχής. 

Σπουδαίο ρόλο στη σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας 
διαδραμάτισαν οι περιηγητές από τη Δυτική Ευρώπη, ιδίως κατά το 19ο 
αιώνα. Επρόκειτο για άτομα ιδιαίτερα καλλιεργημένα, όπως: φιλόλογοι, 
αρχαιολόγοι, ποιητές, ζωγράφοι, οι οποίοι ήταν θαυμαστές του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού και έρχονταν στην Ελλάδα με κύριο σκοπό να 
θαυμάσουν από κοντά τα αρχαία μνημεία.  

Πρωτοπόρος αυτών των περιηγητών υπήρξε ο νεαρός Γάλλος γιατρός 
Jacques Spon, o οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1675-76. Αρχικά πήγε στα 
Ιόνια νησιά, στη συνέχεια στη Δήλο, κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη για 
να καταλήξει στην Αθήνα, που αποτελούσε τον κύριο στόχο του ταξιδιού 
του. Εκεί μπόρεσε να θαυμάσει τον Παρθενώνα, και μάλιστα άθικτο, 11 
χρόνια πριν βομβαρδιστεί από τον Ενετό Μοροζίνι. Ο Spon μας άφησε ένα 
αξιόλογο γραπτό κείμενο με τις εντυπώσεις του από αυτό το ταξίδι.  

Αργότερα, η διοργάνωση στην Αθήνα των 1ων σύγχρονων Ο.Α. του 1896 
υπήρξε ένα γεγονός τεράστιας εμβέλειας, που δημιούργησε άριστες 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του σύγχρονου Ελληνικού τουρισμού, τόσο 
για την τεράστια προβολή της Αθήνας, αλλά και για το γεγονός ότι έλαβαν 
μέρος στους αγώνες 81 αλλοδαποί αθλητές από 12 χώρες που ήρθαν με δικά 
τους έξοδα και αποτέλεσαν τους καλύτερους πρεσβευτές της προβολής της 
χώρας μας. 

Όμως, οι πόλεμοι και τα διάφορα πολιτικά γεγονότα, κυρίως του πρώτου 
μισού του 20ου αιώνα, εξουδετέρωσαν σε μεγάλο βαθμό αυτό το 
πλεονέκτημα. Ανοίγοντας εδώ μια παρένθεση, αξίζει να αναφέρουμε δύο 
σημαντικές προσωπικότητες, που χωρίς την καθοριστική  συμβολή τους δεν 
θα γίνονταν οι αγώνες. 

Πρόκειται για τον Γεώργιο Αβέρωφ, ο οποίος χρηματοδότησε την πλήρη 
ανακατασκευή του σταδίου με το τεράστιο για την εποχή ποσό του 1.000.000 
δραχμών και τον Δημήτριο Βικέλα ο οποίος στην περίφημη πρώτη 
συνεδρίαση της Δ.Ο.Ε. στο Παρίσι κατόρθωσε να πείσει τους συνέδρους για 
την αναγκαιότητα να γίνουν οι αγώνες στην Αθήνα. Μάλιστα, το επόμενο 
έτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατό του.  

Αυτός ο συνδυασμός πολιτισμού και τουρισμού, όπως ήδη 
προαναφέρθηκε, αποτελεί  το κλειδί για την ανάπτυξη του αθλητικού 
τουρισμού της πρωτεύουσας. Έτσι, η  Αθήνα  πρέπει να εκμεταλλευτεί στο 
έπακρο αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια εποχή που ο διεθνής 
ανταγωνισμός αυξάνεται με γεωμετρική ταχύτητα. Ας εξετάσουμε σύντομα 
την εξέλιξη του αθλητικού τουρισμού. 

Είναι γεγονός ότι η διάδοση του αθλητισμού ανά τον κόσμο συνδυάζεται 
με τα ταξίδια. Επομένως η ραγδαία ανάπτυξη όλων των αθλημάτων κατά το 
19ο, αλλά και στις αρχές του 20ου, αιώνα συνέβαλε αυτομάτως στην αύξηση 
των μετακινήσεων, άρα και του διεθνούς τουρισμού. 
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Η Ελλάδα δέχεται σε ετήσια βάση ένα σημαντικό ποσοστό τουριστών από 
τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (γύρω στο 75% του συνόλου των αφίξεων) οι 
οποίες έχουν αξιόλογη αθλητική παράδοση. 

Πιο συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία είναι οι πρώτοι 
μας πελάτες με ποσοστό αφίξεων περί το 35% του συνόλου. 

Στη Μεγάλη Βρετανία, που αποτελεί την πρώτη μας τουριστική αγορά, 
έχουν γίνει έρευνες από τις οποίες προέκυψε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 
15-20% των τουριστών ενδιαφέρονται για άθληση. 

Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των Γερμανών είναι 18%, ενώ το 7% είναι 
πραγματικοί αθλητικοί τουρίστες. Πρόκειται για συνεχώς αυξανόμενο 
αριθμό ατόμων που επιλέγουν τον τόπο των διακοπών τους με κύριο 
κριτήριο το άθλημα με το οποίο σχεδόν αποκλειστικά ασχολούνται. 

Τα αθλήματα αυτά είναι πάρα πολλά και αφορούν είτε τη θάλασσα, είτε 
το βουνό και όχι μόνο (περιπτώσεις τένις και γκολφ). Ειδικά το γκολφ 
γνωρίζει μια εντυπωσιακή εξέλιξη. Πατρίδα του θεωρείται η Σκωτία αφού το 
πρώτο γήπεδο κατασκευάστηκε στο Εδιμβούργο το 1750. Αργότερα έγινε 
εξαγωγή του αθλήματος στις Ινδίες (Βομβάη και Καλκούτα γύρω στο 1830). 
Στις Η.Π.Α. το πρώτο γήπεδο δημιουργήθηκε το 1890. 

Μια σημαντική κατηγορία αθλητικού τουρισμού περιλαμβάνει τα 
αθλητικά - προπονητικά κέντρα. Η σπουδαιότητά τους είναι μεγάλη, τόσο 
από αθλητική, όσο και από τουριστική πλευρά. Πρόκειται για εγκαταστάσεις 
προετοιμασίας αθλητών που μπορεί να γίνουν και σε υψόμετρο,  σε 
ημιορεινές,  αλλά και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Μπορεί να βοηθήσουν τον 
τουρισμό, αφού λειτουργούν όλο το χρόνο, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν 
στοιχείο ανάπτυξης και μη τουριστικά γνωστών περιοχών (όπως το κέντρο 
στη θέση “Τρία-Πέντε πηγάδια” του νομού Ημαθίας). Για το λόγο αυτό 
έχουν ενταχθεί και στον αναπτυξιακό νόμο ως επιδοτούμενες εγκαταστάσεις. 

Όμως η μέχρι σήμερα έλλειψη του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου 
αποτέλεσε τροχοπέδη για τη δημιουργία ανάλογων κέντρων. Ήδη 
προωθείται με μέριμνα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του 
Ε.Ο.Τ. κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων που προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία 
αθλητικών κέντρων. 

Τα κέντρα αυτά μπορεί να είναι, είτε αυτοτελή, είτε  να συνδυάζονται με   
ξενοδοχειακή εγκατάσταση, ήτοι ξενοδοχείο τουλάχιστο 3* που να έχει 
δυναμικότητα από 80 έως 150 κλίνες ανάλογα με το  είδος του αθλητικού 
κέντρου. Τα είδη των αθλητικών κέντρων είναι τρία: γενικά για πολλά 
αθλήματα, ειδικά για ένα άθλημα και ορεινά – σε υψόμετρο 800 μ. και άνω. 

Μια άλλη σημαντική κατηγορία αθλητικού τουρισμού αφορά στους 
φιλάθλους που μετακινούνται για την παρακολούθηση αθλητικών 
γεγονότων. Πρόκειται συχνά για δεκάδες χιλιάδες άτομα που μπορεί να 
παραμείνουν μία ή και περισσότερες ημέρες στην περιοχή των αγώνων, 
ανάλογα με τη διάρκειά και τη σπουδαιότητά τους.  
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Η Αθήνα έχει εφέτος το προνόμιο να διοργανώσει δυο σημαντικά διεθνή 
αθλητικά γεγονότα: τους  τελικούς του Ευρωπαϊκού συλλογικού 
πρωταθλήματος του μπάσκετ (FINAL FOUR) και τον τελικό του κυπέλλου 
πρωταθλητριών Ευρώπης ποδοσφαίρου 2007. 

Οι διοργανώσεις αυτές, εκτός από τα προφανή οφέλη που αφορούν στην 
προσέλευση και τη διαμονή, έστω και για λίγο, δεκάδων χιλιάδων φιλάθλων, 
έχουν και μια σημαντική διάσταση, την επικοινωνιακή, αφού, μέσω αυτών 
προβάλλεται η περιοχή της Αθήνας σε όλο τον κόσμο.  

Πρόκειται για μια ανέξοδη διαφήμιση, συχνά πιο αποτελεσματική από 
τις ακριβοπληρωμένες διαφημίσεις του Ε.Ο.Τ. στα πλαίσια της ετήσιας 
καμπάνιας προβολής της χώρας. 

Η Γερμανία που διοργάνωσε πέρυσι το παγκόσμιο πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο το μεγάλο αυτό γεγονός για να 
προβάλει συστηματικά διάφορες περιοχές της με θεαματικά αποτελέσματα. 

Για να μπορέσει η Αθήνα να αξιοποιήσει  την υφιστάμενη ολυμπιακή 
υποδομή σε αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να κινηθεί προς τις εξής 
κατευθύνσεις: 
  

1. Τη συνέχιση ανάληψης μεγάλων διοργανώσεων, όπως 
προαναφέρθηκε. 

 
2. Tη συνέχιση, με μεγαλύτερη ένταση, της προβολής του ετήσιου 

Μαραθωνίου δρόμου ώστε να προσελκύσει πε-ρισσότερους 
δρομείς, ιδίως από τη δυτική Ευρώπη, αλλά και από τις γειτονικές 
χώρες. 

 
3. Τη συστηματική προώθηση του προ-ορισμού Αθήνα ως κέντρου 

αθλητικού και πολιτιστικού τουρισμού με έμφαση  στα εξής 
σημεία: 

 
-στο τεράστιο θαλάσσιο μέτωπο της Αττικής από τον Πειραιά μέχρι 
το Μαραθώνα όπου μπορούν ν’ αναπτυχθούν όλα τα θαλάσσια 
αθλήματα 

-στην αξιοποίηση του υφιστάμενου γηπέδου γκολφ της Γλυφάδας 
με την προϋπόθεση δημιουργίας ενός ακόμη γηπέδου στην 
περιοχή της Αττικής. 

-στην ανάδειξη του Μαραθώνα ως κέντρου πολιτισμού και 
τουρισμού παγκόσμιας εμβέλειας. 
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Επιστημονικό Άρθρο  
 
 
 
 
 
Αθλητικός Τουρισμός: Γκολφ και Μαρίνες 
 Εμμανουήλ Κ. Κονδύλης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ιστορία του αθλητικού τουρισμού μπορεί να αναχθεί στην 
Αρχαία Ελλάδα με τη διεξαγωγή των ολυμπιακών αγώνων. Ο 
σύγχρονος αθλητικός τουρισμός αναπτύχθηκε στα τέλη του 
19ου αιώνα και αρχές του 20ου με τη διεξαγωγή 

συγκεκριμένων αθλημάτων (όπως baseball, american football, σκι, 
ορειβασίες, μπάσκετ, κτλ.) και γνώρισε σημαντική ανάπτυξη κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του ’70 και ’80 (όπου προβλήθηκαν πολύ έντονα από 
τα ΜΜΕ αθλητικά είδωλα, διαδόθηκε η απευθείας μετάδοση αγώνων, κλπ.) 
αλλά και της δεκαετίας του ’90 με την εμφάνιση των extreme sports.  

Η Η
Ο αθλητικός τουρισμός έχει δύο συνιστώσες: (1) τον τουρισμό και (2) τον 

αθλητισμό που παίζουν –και οι δύο- ρόλο στη λήψη της απόφασης για ένα 
ταξίδι. Αθλητικός τουρισμός είναι κυρίως το ταξίδι από μια χώρα σε άλλη 
για τη συμμετοχή ή παρακολούθηση μιας αθλητικής δραστηριότητας με 
διαμονή στην περιοχή που διεξάγεται το άθλημα για τουλάχιστον 24 ώρες. 
Οι τουρίστες μπορεί να είναι αθλητές, προπονητές, θεατές, δημοσιογράφοι 
των ΜΜΕ,   καθώς   και   γενικότερα  το προσωπικό  που   αναλαμβάνει  τη    
διοργάνωση και υποστήριξη ενός αθλήματος.  

Οι επιπτώσεις από την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού αφορούν (1) 
την οικονομία, δεδομένου ότι οι τουρίστες δαπανούν χρήματα, 
καταναλώνοντας αγαθά και υπηρεσίες, (2) το περιβάλλον, καθώς το 
περιβάλλον θα πρέπει να διαμορφωθεί αναλόγως προκειμένου να διεξαχθεί 
το άθλημα, (3) την υγεία, καθώς σε κάποια αθλήματα ο βαθμός 
επικινδυνότητας αυξάνει (π.χ. extreme sports). 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αυτής μορφής 
εναλλακτικού τουρισμού είναι η εποχικότητα, δεδομένου ότι κάποια 
αθλήματα διεξάγονται σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου, ενώ ο 
παράγοντας της ζήτησης ασκεί σημαντική επίδραση στην επανάληψη 
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διεξαγωγής ενός αθλήματος. Με ποιο τρόπο όμως θα πρέπει να προωθηθεί ο 
αθλητικός τουρισμός ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη του, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί ιδιαίτερα διαφοροποιημένο τουριστικό 
προϊόν, αφού εμπερικλείει πολλών ειδών αθλητικές δραστηριότητες; Ποια 
στρατηγική θα πρέπει  να  αναπτυχθεί   και  εφαρμοστεί  χωρίς παράλληλα 
να επιβαρύνεται το περιβάλλον; Η προσέλκυση «εν δυνάμει» τουριστών 
απαιτεί την ύπαρξη υποδομών που να υποστηρίζουν, τόσο τη διεξαγωγή των 
αθλημάτων, όσο και τη διαμονή και περαιτέρω ψυχαγωγία τους. 

Η δημιουργία γηπέδων γκολφ και μαρίνων μπορεί να συμβάλλει 
σημαντικά στην ώθηση της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού, αλλά και 
του τουρισμού γενικότερα. Τόσο τα γήπεδα γκολφ, όσο και οι μαρίνες, σε 
συνδυασμό με το ελκυστικό φυσικό περιβάλλον της χώρας μπορούν να την 
διαφοροποιήσουν αισθητά και να την καταστήσουν πόλο έλξης για τους 
τουρίστες. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία το 22% των τουριστών που 
διακινούνται ετησίως είναι γκόλφερς και το ποσοστό αυτό συνεχώς 
αυξάνεται. Οι γκόλφερς, από ό,τι φαίνεται, έχουν μεγάλη προσήλωση στο 
σπορ τους. 
 
Συγκεκριμένα: 
 

 α) Στο εξάμηνο των θερινών διακοπών πηγαίνουν συνήθως σε 
προορισμούς που έχουν τουλάχιστον ένα γκολφ για να μπορέσουν να 
παίξουν τουλάχιστον 2-3 φορές.  

 
β) Στη χειμερινή περίοδο - που κλείνουν τα γκολφ του Βορρά - πηγαίνουν 

στον Νότο για να παίξουν (κάθε μέρα συνήθως) γκολφ.  
 
γ) Προτιμούν προορισμούς  που έχουν τουλάχιστον τρία γκολφ (γιατί 

επιθυμούν την εναλλαγή των δυσκολιών στα γήπεδα).  
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την δημιουργία ενός γκολφ 18 οπών κατά 
κανόνα χρειάζονται περίπου 500-600 στρέμματα. Ένα γήπεδο γκολφ 
καταναλίσκει ετησίως 200.000 κ.μ. νερού, πολύ λιγότερο από αντίστοιχες σε 
έκταση καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Τα σύγχρονα γήπεδα γκολφ ποτίζονται με 
αυτόματα αρδευτικά δίκτυα προηγμένης τεχνολογίας που κανονίζουν 
αυτόματα πόση ώρα και ποτέ θα ποτιστεί κάθε τμήμα του γκολφ, ενώ 
αναβαθμίζουν την πανίδα μιας περιοχής, καθώς δεν ρίχνονται καθόλου 
ζιζανιοκτόνα. 

Επίσης, προστατεύεται το περιβάλλον καθώς για τη λίπανση των 
διαδρόμων, που καλύπτουν το 90% της πράσινης επιφάνειας τους, 
χρησιμοποιείται γεωργικό λίπασμα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αναφέρεται η λειτουργία του γκολφ της Κρήτης που από τη λειτουργία του 
και μετά έχει εμπλουτισθεί από τη ντόπια πανίδα (λαγοί, πέρδικες, κοτσύφια 
και πλήθος άλλων πουλιών). 
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Τον τελευταίο καιρό γίνονται πολύ συστηματικές προσπάθειες ανάπτυξης 
και προβολής του τουριστικού μας προϊόντος. Η ανάπτυξη του γκολφ σαν 
μια μορφή αθλητικού τουρισμού μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα και 
για τη γενικότερη ανάπτυξη του τουρισμού. 

Μέχρι στιγμής η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πίσω σε σχέση με 
ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και 
Τουρκία. Κατά τον ΣΕΤΕ η Ελλάδα, αναλογικά με την έκταση της, μέχρι το 
2010 θα πρέπει να διαθέτει 46 γήπεδα γκολφ.  

Η χώρα μπορεί να ενταχθεί δυναμικά στο χώρο του γκολφ καθώς 
διαθέτει κλίμα, που προδιαθέτει τους παίκτες, κυρίως των χωρών της Βόρειας 
Ευρώπης, να την επισκεφθούν. Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η 
Ελλάδα με την ανάπτυξη του Γκολφ αφορούν τόσο στην αναβάθμιση της 
ποιότητας του τουρισμού όσο και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου. 
Οι γκόλφερς είναι συνήθως άτομα με υψηλό οικονομικό-βιοτικό και 
κοινωνικό επίπεδο, οι οποίοι διαθέτουν αρκετά χρήματα για το χόμπι τους 
και ταξιδεύουν 2-3 φορές το χρόνο για να γνωρίσουν νέα γήπεδα. 

Για να καλύπτει ένα γήπεδο γκολφ τις υψηλές απαιτήσεις των παικτών 
απαιτούνται γύρω από τα γήπεδα ξενοδοχεία ή/ και τουριστικές κατοικίες. 
Ακόμη μπορεί να συνυπάρξουν και συνεδριακά κέντρα. Γενικά, 
αναδιαμορφώνεται και η ευρύτερη περιοχή και γίνεται τουριστικός 
προορισμός με δυνατότητα να προσελκύει κόσμο όλο το χρόνο.  

Ένα άλλο σημαντικό μέρος του αθλητικού τουρισμού αποτελεί ο 
θαλάσσιος τουρισμός. Για την ανάπτυξη του απαιτείται η ανακαίνιση των 
υφιστάμενων μαρινών, καθώς και η ανάπτυξη νέων, με αποτελεσματικά 
συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και προσφορά γενικά ποιοτικών 
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στα σκάφη και σε ανταγωνιστικές τιμές.  

Επιπρόσθετα, χρειάζεται διασύνδεση των μαρινών, ώστε οι δυνητικές 
θαλάσσιες διαδρομές να εξυπηρετούν αποτελεσματικά, τόσο τα 
κρουαζιερόπλοια, όσο και τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Πολλές μαρίνες, 
ανά τον κόσμο, πέρα από τη διασφάλιση ελλιμενισμού των πλοίων 
προσφέρουν ποικίλλες δραστηριότητες «προστιθέμενης αξίας», όπως kayak, 
καταδύσεις, εστιατόρια, μπαρ, αθλητικά κέντρα, spa, κλπ., ενώ άλλες 
δημιουργούνται σε ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους που μπορούν να 
αποτελέσουν γενικότερα πόλο έλξης για τουρίστες, όπως είναι π.χ. οι 
βιότοποι. 

Η ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού προβλέπεται αυξητική τα επόμενα 
χρόνια (σύμφωνα με τον ΕΟΤ στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 19 μαρίνες 
που διαθέτουν 6.661 θέσεις ελλιμενισμού). Σημειώνεται ότι κάποιες από τις 
μαρίνες είναι βραβευμένες με το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της 
Ευρώπης», που έχουν αξιολογηθεί βάση της καθαριότητας, της οργάνωσης 
και της προστασίας της φύσης. Ο αριθμός των ακτών γενικά που 
βραβεύτηκαν το έτος 2006 ανέρχεται στις 404, ανεβάζοντας την Ελλάδα στη 
2η θέση ανάμεσα σε 40 χώρες με τις περισσότερες βραβευμένες ακτές. 

Αν και είναι κοινοτυπία να πω ότι η αναβάθμιση του ελληνικού 
τουρισμού είναι «must» επειδή ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 
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εντονότατος και επικίνδυνα αυξανόμενος (βλ. Κροατία, Σλοβενία), θα το πω 
για να υπογραμμίσω το εξαιρετικά επείγον του θέματος. Σίγουρα η 
δημιουργία και ανάπτυξη γηπέδων γκολφ και μαρίνων δεν είναι πανάκεια 
για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, αλλά μπορεί να αποτελέσει τον 
καταλύτη στην ποιοτική αναβάθμισή της και να δοθεί το έναυσμα για να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξορθολογισμού των απαιτούμενων αδειών 
πολυάριθμων εμπλεκόμενων φορέων για τουριστικές επενδύσεις. Η 
προσφορά του τουριστικού προϊόντος απαιτεί συνεργασία: (1) της πολιτείας, 
(2) των τουριστικών επιχειρήσεων και (3) όλου του δικτύου των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών και φορέων (όπως το λιανικό εμπόριο, η 
αστυνομία, τα ταχυδρομεία, κλπ.). Το «συνεργειακό» αποτέλεσμα όλων 
αυτών των πολυάριθμων παραγόντων δημιουργεί την εικόνα που έχει ένας 
δυνητικός τουρίστας για τη συγκεκριμένη χώρα. 

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να καλύπτει, τόσο τις ανάγκες σε γκολφ, όσο 
και του ελλιμενισμού των σκαφών αναψυχής. Η χώρα μας όχι μόνο πρέπει 
να καλύψει τη συγκεκριμένη ζήτηση, αλλά και να στηριχθεί σε αυτή 
δημιουργώντας πόλο έλξης και άλλων τουριστών που ταξιδεύουν για λόγους 
αναψυχής. Οι ευκαιρίες προσέλκυσης δεν αφορούν μόνο στις μεγάλου 
μεγέθους αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά και στις μικρού μεγέθους, καθώς 
αποτελούν αφορμή προσέλκυσης θεατών-τουριστών, συμμετεχόντων και 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία γενικότερης 
θετικής εικόνας για τη χώρα. Θυμηθείτε τα θετικά σχόλια που ακουστήκαν σε 
παγκόσμιο επίπεδο για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων! Άλλωστε 
σύμφωνα με ευρήματα ερευνών η επιθυμία να παρακολουθήσει κάποιος ένα 
άθλημα σε μια ξένη χώρα αυξάνει αναλογικά με την επιθυμία του να 
γνωρίσει την κουλτούρα της διοργανώτριας χώρας από κοντά. 

Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη, τόσο στις 
τοπικές κοινωνίες, όσο και στο σύνολο της χώρας, αλλά εάν δεν υπάρξει 
σωστή οργάνωση και διαχείριση των υποδομών μπορεί να αποφέρει το 
εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα.  
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη  
 
 
 
 
Δημόσιες Σχέσεις και Τουρισμός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 τουρισμός αποτελεί μια αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα, 
τόσο στο εσωτερικό μιας χώρας, όσο και μεταξύ των χωρών. Στην 
τελευταία περίπτωση του διεθνούς τουρισμού τα οφέλη είναι 
σημαντικότερα, μιας και αποτελεί μια καθαρή εισροή χρηματικών 

πόρων από το εξωτερικό. Εξίσου σημαντικά είναι, φυσικά, και τα άλλα μη 
οικονομικά οφέλη, όπως η προώθηση εθνικών και πολιτιστικών στόχων. Ο 
τουρισμός, ως παγκόσμια βιομηχανία, πλέον, αποτελεί πεδίο ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων χωρών για την προσέλευση ξένων τουριστών.  

Ο 
Η τιμή και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών αποτελούν τους πιο 

σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες, τουλάχιστον για την μακροχρόνια 
και σταθερή αύξηση της τουριστικής πελατείας. Η ποιότητα και η τιμή συνδέονται 
με το είδος του τουρισμού που προσφέρεται. Τα είδη είναι πολλά και 
αλληλοκαλυπτόμενα, όπως ο επαγγελματικός τουρισμός, ο συνεδριακός 
τουρισμός, ο πολιτισμικός, ο αισθητικός, ο τουρισμός πόλης, ο πολιτικός τουρισμός, 
ο ιστορικός, ο ερωτικός, ο διανοητικός, ο φυσιολατρικός, ο ομοφυλοφιλικός, ο 
οικοτουρισμός, ο τουρισμός υγείας, ο αθλητικός τουρισμός κ.α. Σε ένα πρόσφατο 
άρθρο εξετάσθηκε ένα είδος τουρισμού,   αυτό   του   αθλητικού  τουρισμού,  σε  
συνδυασμό  με τις δημόσιες σχέσεις και τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές 
δομές σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. 

Ο αθλητισμός και άλλες συναφείς εκδηλώσεις αποτελούν μέρος ενός όλο και 
περισσότερο αυξανόμενου τομέα της βιομηχανίας των υπηρεσιών. Σύμφωνα με 
την Διεθνή Ένωση Εκδηλώσεων Φεστιβάλ, το 1.000.000.000 εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται είναι τόσο μεγάλες που αποκτούν σημαντική κρατική 
βοήθεια. Τις δημόσιες σχέσεις αυτών των εκδηλώσεων αναλαμβάνει το κράτος. Το 
θέμα αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο πρόσφατου επιστημονικού άρθρου (βλέπε 
Jacquie L’Etanga, Jesper Falkheimerb & Jairo Lugoa “Public relations and tourism: 
Critical reflections and a research agenda”, Public Relations Review, Volume 33, Issue 
1, March 2007, Pages 68-76). 

Όπως ισχυρίζονται οι συγγραφείς, παρά την μεγάλη αύξηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων στον τουρισμό και της παγκόσμιας φύσης του, παραμένει το εθνικό 
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κράτος ο κυρίαρχος παράγοντας σε ό,τι αφορά την προώθηση και την προβολή 
ενός προορισμού, χρηματοδοτώντας διαφημιστικές εκστρατείες στο εξωτερικό, 
συντηρώντας εμπορικά κέντρα, ιδρύοντας τουριστικά γραφεία και 
αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες για την προσέλευση αλλοδαπών 
τουριστών, όπως την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, την συντήρηση 
εθνικών πάρκων, μουσείων και άλλων υποδομών. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα κράτη χρησιμοποιούν τις δημόσιες σχέσεις 
του τουρισμού για την επίτευξη ευρύτερων σκοπών από την απλή προώθηση και 
προβολή του τουρισμού. Αυτοί περιλαμβάνουν τη δημόσια διπλωματία, τη 
διαχείριση της εικόνας, την ανάπτυξη στρατηγικών και την κοινωνική 
ενσωμάτωση.  

Oι ερευνητές των δημοσίων σχέσεων πρέπει να κατανοήσουν ότι οι δημόσιες 
σχέσεις του τουρισμού δεν εξυπηρετούνται από τις ανάγκες του μάρκετινγκ, αλλά 
από τις ανάγκες της πολιτικής. Αυτό είναι ολοφάνερο στην περίπτωση του 
αθλητικού τουρισμού, τον οποίο οι συγγραφείς του άρθρου εξετάζουν ιδιαίτερα.  

Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί μια επικερδή και προσοδοφόρα οικονομική 
δραστηριότητα φθάνοντας στο 10% των συνολικών δαπανών του παγκόσμιου 
τουρισμού. Αυτό που τον κάνει ιδιαίτερα κερδοφόρο είναι το γεγονός ότι οι 
τουρίστες αυτού του τύπου δαπανούν κατά μέσο όρο περισσότερα από ένα 
κανονικό τουρίστα. 

Η έρευνα περί του αθλητικού τουρισμού γίνεται κυρίως από την σκοπιά του 
μάρκετινγκ όπως η δημοσιότητα ενός αθλητικού γεγονότος στα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας δημιουργεί μια επώνυμη ταυτότητα για ένα προορισμό.  

Ο αθλητικός τουρισμός ορίζεται ως το ταξίδι που γίνεται για τη συμμετοχή ή 
την παρακολούθηση μιας αθλητικής δραστηριότητας. Ο αθλητικός τουρισμός είναι 
πολύ σημαντικός λόγω της πολύ μεγάλης μεγέθυνσης των δύο συστατικών 
στοιχείων: αθλητισμός και τουρισμός.  Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων είναι   
τεράστιος   σε   αυτό  το  είδος του τουρισμού όπως καταδεικνύεται με τα πακέτα 
υποψηφιότητας που κατέθεσαν διάφορες χώρες ή πόλεις για την φιλοξενία 
σημαντικών αθλητικών γεγονότων.  

Η προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας έχει γίνει μια εξειδικευμένη 
δραστηριότατα των δημοσίων σχέσεων, με συγκεκριμένες εταιρείες δημοσίων 
σχέσεων να απασχολούνται με αυτό το αντικείμενο.  

Όπως σωστά αναφέρουν οι συγγραφείς, η οργάνωση αθλητικο-τουριστικών 
εκδηλώσεων και γεγονότων εμπεριέχει πολιτικές σκοπιμότητες και αναφέρουν τα 
παραδείγματα του παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου του 2010 που θα 
γίνει στην Νότιο Αφρική, των χωρών της Μέσης Ανατολής, που έχουν φιλοξενήσει 
μεγάλα αθλητικά γεγονότα, γκόλφ, τένις, πανασιατικών αγώνων κ.α.  

Ο αθλητικός τουρισμός επιδρά θετικά και στις τοπικές κοινωνίες, τόσο στο 
περιβάλλον, όσο και στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική τους ανάπτυξη. 

Τέλος, οι συγγραφείς επισημαίνουν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό γενικά, και στον αθλητικό τουρισμό ειδικότερα, 
και γι’ αυτό προτείνουν ότι η επιστημονική έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί σε 
αυτό το αντικείμενο. 
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Επιστημονικό Βιβλίο  
 
 
 
 
Ολοκληρωμένες Επιχειρηματικές Επικοινωνίες 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ε αυτή εδώ τη στήλη του περιοδικού έχουν παρουσιαστεί πολλά εγχειρίδια 
που σκοπό έχουν να δώσουν πληροφόρηση για τις γενικές και ειδικές γνώσεις 
που χρειάζεται το σύγχρονο αθλητικό στέλεχος, αλλά και όλοι εκείνοι που 
ενδιαφέρονται για τις επιστήμες που είναι συναφείς με την αθλητική 
διοίκηση, το μάρκετινγκ και τα οικονομικά του αθλητισμού. 

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζεται ένα εγχειρίδιο 
που αφορά τις (επιχειρηματικές) επικοινωνίες (βλέπε 
Bonnye E. Stuart, Marilyn S. Sarow & Laurence Stuart 
Integrated Business Communi-cation in a Global 
Marketplace. West Sussex, England: John Wiley & Sons, 
Ltd, 2007). 

Σ Σ
Το βιβλίο οργανώνεται σε τρία μέρη και δεκαπέντε 

κεφάλαια. Το πρώτο μέρος που αποτελείται από πέντε 
κεφάλαια παρουσιάζει τις διάφορες εκφάνσεις της 
επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή. Το πρώτο 
κεφάλαιο ασχολείται με τα συστατικά στοιχεία της 
επικοινωνίας. Εξετάζεται το ”μήνυμα” και οι 
επικοινωνιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για 
την “αποστολή” και “λήψη” μηνυμάτων. 

Το δεύτερο κεφάλαιο εντρυφεί στο σύνθετο κόσμο 
του αποστολέα των μηνυμάτων. Οι συγγραφείς δίνουν 
έμφαση στην μη κατανόηση και παρερμηνεία  του  περιεχομένου  των μηνυμάτων. 
Προτείνουν ξεκάθαρο λεξι-λόγιο, εξηγήσεις για σύνθετες έννοιες, αμερόληπτη γλώσσα και 
το ότι τα στοιχεία θα πρέπει να παρουσιάζονται σύμφωνα με ένα κώδικα δεοντολογίας. Με 
αυτό τον τρόπο η επικοινωνία πείθει. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, οι τεχνικές της 
πειθούς έχουν τις ρίζες τους στον Αριστοτέλη. Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην γνώση 
για τους αποδέκτες των μηνυμάτων που στέλνει κάποιος. Οι αποδέκτες μπορεί να είναι οι 
καταναλωτές, οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι, οι ανταγωνιστές, οι δυνητικοί πελάτες κ.α. που 
έχουν τις ξεχωριστές δικές τους επιθυμίες και ανάγκες. Αν σας ενδιαφέρει το ακροατήριο 
των μηνυμάτων σας, τότε η επικοινωνία απαιτεί συνεχή συλλογή πληροφοριών για τη 
δημιουργία μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής πολιτικής. Το τέταρτο κεφάλαιο 
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ασχολείται με το “θόρυβο” που εμποδίζει την λήψη του μηνύματος. Οι συγγραφείς ορίζουν 
την έννοια του “θορύβου” και τον κατηγοριοποιούν σε διάφορες κατηγορίες. 

Προτείνουν δε τρόπους αντιμετώπισης αυτού του εμποδίου, συζητώντας την διάκριση 
μεταξύ αυτών που ακούν και αυτών που προσέχουν ένα μήνυμα. Το τελευταίο κεφάλαιο 
του πρώτου μέρους ασχολείται με τα κανάλια επι-κοινωνίας. Τα κανάλια είναι οι δίοδοι 
μέσω των οποίων μεταφέρεται ένα μήνυμα. Η επιλογή του καναλιού είναι πολύ σημαντική 
διαδικασία για να φτάσει το μήνυμα στο επιθυμητό ακροατήριο. Διακρίνουν την 
προφορική επικοινωνία (προσωπικές συναντήσεις), την γραπτή επικοινωνία (γράμματα, 
εκθέσεις, αναφορές) και την ηλεκτρονική επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φάξ, 
τηλεπικοινωνία). 

To δεύτερο μέρος του βιβλίου αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το μέρος αυτό αφορά 
τις ολοκληρωμένες επιχειρηματικές επικοινωνίες. Στο έκτο κεφάλαιο, το πρώτο αυτού του 
μέρους, γίνεται αναφορά στις επικοινωνίες, στις δημόσιες σχέσεις και στο μάρκετινγκ των 
επικοινωνιών. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στις επιχειρηματικές επικοινωνίες, 
χρησιμοποιεί, βάσεις δεδομένων και αναζητεί συνεχή θετική επικοινωνία. 

Επιλέγει τις άριστες μεθόδους για επικοινωνία και χρησιμοποιεί την αξιολόγηση για τη 
μέτρηση της επιτυχίας. Το έβδομο κεφάλαιο εξετάζει τις εξωτερικές επικοινωνίες και το 
όγδοο τις εσωτερικές επικοινωνίες. Το ένατο κεφάλαιο αναπτύσσει την αποτελεσματική 
επικοινωνία στον χώρο εργασίας. Οι  συγγραφείς  συνδέουν   το  θέμα αυτό με την 
καινοτομική δράση των επιχειρήσεων. Τέλος, το δέκατο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί το 
τελευταίο του δεύτερου μέρους του βιβλίου εξετάζει τον ρόλο της ηγεσίας. Η διάκριση ότι η 
ηγεσία θέτει την κατεύθυνση που πρέπει να έχει ο οργανισμός και η διοίκηση λειτουργεί 
για να πετύχει αυτό τον σκοπό είναι πολύ σωστή. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η ηγεσία να 
εμπνέει εμπιστοσύνη σε ζητήματα ηθικής και λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των νόμων. 

Το τελευταίο μέρος του βιβλίου, που αποτελείται και αυτό από πέντε κεφάλαια, 
ασχολείται με την πιο παγκοσμιοποιημένη επιχειρηματική επι-κοινωνία. Το ενδέκατο 
κεφάλαιο κοιτά-ζει την παγκόσμια επικοινωνία μέσω της νέας τεχνολογίας του διαδικτύου. 
Το δωδέκατο κεφάλαιο αναλύει την διαδικασία της επικοινωνίας στο νέο κόσμο του 
μάνατζμεντ. 

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων σήμερα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί διαπραγματευτές 
για να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις των επενδυτών και των ανταγωνιστών τους. Στο δέκατο 
τρίτο κεφάλαιο οι συγγραφείς εξετάζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη 
της επικοινωνιακής στρατηγικής της επιχείρησης, ενώ στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο 
εξετάζεται η ανάπτυξη και η εφαρμογή επικοινωνιακών στρατηγικών. Τέλος, το τελευταίο 
κεφάλαιο του βιβλίου δίνει τις προοπτικές της επικοινωνίας, αναλύοντας το πλαίσιο στο 
οποίο αναμένονται να εξελιχθούν οι διάφορες αλλαγές, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα της 
επικοινωνίας. 

Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για όλα τα στελέχη που ασχολούνται άμεσα και 
έμμεσα με την επικοινωνία γενικότερα και την επικοινωνία των αθλητικών οργανισμών 
ειδικότερα. Το βιβλίο είναι καλογραμμένο και επικοινωνιακό. Το μήνυμα του στον 
αναγνώστη είναι ξεκάθαρο. 
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7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS: ECONOMIC, 
MANAGEMENT AND MARKETING ASPECTS 

& 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

PHYSICAL EDUCATION, COACHING & HEALTH FITNESS 
28-29 June 2007, Athens, Greece 

 
PROGRAM 

Venue: Apollon Conference Center, 1 Ermoupoleos & Piliou Street, Kaminia, Pireas 
(Bus 049 from Omonoia Square brings you to Apollon Center in 30 minutes) 

Organized by 
·        The Panhellenic Association of Sports Economists & Managers (PASEM) 

·        The Sports Research Unit of the Athens Institute For Education and Research 
· 

Organizing AND SCIENTIFIC Committee 
1. Dr. Gregory T. Papanikos, President and Director, ATINER & President 

PASEM.  
2. Dr. Nicholas Pappas, Vice-President, ATINER & Associate Professor, Sam 

Houston State University, USA.  
3. Dr. Ioannis Stivachtis, Head, Politics & International Affairs Research Unit, 

ATINER & International Studies Program Director, Virginia Polytechnic 
Institute & State University, USA.  

4. Dr. Panagiota (Nota) Klentrou, Associate Professor, Brock University, 
Canada.  

5. Dr. Cleopatra Veloutsou, Lecturer in Marketing, Department of Business and 
Management, University of Glasgow, Scotland, Head, Marketing Research 
Unit, ATINER & Member of the Executive Committee of PASEM.  

6. Marios Vasilopoulos, President of the Academy of Tourism Research & 
Studies, Athens, Greece.  

7. Mr. George Boletis, Deputy Manager, Attiko Metro S.A., Greece & Member 
of the Executive Committee of PASEM.  

8. Dr. Vasilios Filios Associate Professor, University of Ioannina, Agrinio, 
Greece Head, Accounting & Finance Research Unit, ATINER & Member of 
the Executive Committee of PASEM.  

9. Dr. Marina Stefania Giannakaki Deputy Head of the Education Research 
Unit and Elected Member of the Executive Committee, ATINER, Greece.   

10. Dr. Gregory A. Katsas, Associate Professor, The American College of Greece-
Deree College, Greece.  

11.  Dr. John Roufagalas, Professor, Radford University, USA.  
12. Dr. Chris Sakellariou, Assistant Professor, Nanyang Technological 

University, Singapore & Secretary of ATINER.  
  
  

Administration 

Fani Balaska, Natasa Filiou, Eirini Lentzou, Thomas Papanikos, Sylia Sakka. 
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Conference Program 
 Thursday, June 28th, 2007 
(The time for each session includes a 10 minutes coffee break) 
 08:30 Bus Departure from the Conference Hotel (Acropol at Omonoia Square and 
Pireos Street). 
09:00-09:30 Registration  
09:30 – 10:00 Welcome and Opening Remarks  
Dr. Gregory T. Papanikos, President, PASEM & ATINER. 
10:00-12:00 SESSION I 
Chair:  Papanikos, G.T., President PASEM & ATINER 
1. Walters, G., Researcher, University of London, UK. Stakeholder Relationships in 

the Football Industry: The Case of Charlton Athletic Football Club. 
2. Kokolakakis, T., Researcher, Sheffield Hallam University, UK & Panagouleas, T., 

Researcher, Sheffield Hallam University, UK. Econometric Determination of 
Sport Participation in England. Policy Conclusions and Investment Policy on 
Sport.  

3. Panagouleas, T., Researcher, Sheffield Hallam University, UK & Kokolakakis, T., 
Researcher, Sheffield Hallam University, UK. An Estimation of the Size of the 
Sport-Related Industry: A Pilot Study for the U.K. Economy 

4. Hums, M., Professor, University of Louisville, USA. The Business of Paralympic 
Games: Economics and Ethics. 

5. Mallen, C., Assistant Professor, Brock University, Canada, Hyatt, C., Assistant 
Professor, Brock University, Canada, & Adams, L., Associate Professor, Brock 
University, Canada. A Case Study: Examining the Alignment of the IOC Athlete 
Code of Conduct for Environmentalism in University Varsity Athletics.  

 
12:00-14:00 SESSION II 
Chair: Kokolakakis, T., Researcher, Sheffield Hallam University, UK  
1. Constantinescu, M., University Tutor, Academy of Economic Studies Bucharest, 

Romania, Serbanica, D., Lecturer, Academy of Economic Studies Bucharest, 
Romania & Olteanu, V., Professor, Academy of Economic Studies Bucharest, 
Romania. Sport as a Motivation Instrument for the Company’s Employees. 

2. Mohd Ali, H., Lecturer, The University Brunei Darussalam, Brunei. Sport 
Hosting Over Sport Prowess for National Pride: The Malaysian Case. 

3. Reimann, B., Instructor-Faculty, Gustavus Adolphus College, USA & Banks, 
Associate Professor, Gustavus Adolphus College, USA. Infusing Social Justice 
Issues within a Physical Education Curriculum. (Thursday, 28th June 2007, 
morning)  

4. Tuominen, P., Professor, University of Tampere, Finland & Arokallio, M., 
Researcher, University of Tampere, Finland. Success Factors in Sports-
Sponsorship Relationships at Olympic Level. 

5. Sarma, I., Head, Jurmala City Museum, Latvia. The History of the Swimming and 
Swimming Tradition in the Riga Bay of the Baltic Sea. 

  
14:00-15:00 LUNCH 
 15:00-16:30 SESSION III 
Chair: Kalinski, M., Professor, Kent State University, USA.  
1. Clark, K., Lecturer, North Carolina State University, USA & Clark, C., PhD 

Student, North Carolina State University, USA. Effect of a 15-Week Pilates 
Course on Fitness Components in University Students.  
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2. Gillette, P., Professor, Bellarmine University, USA, Rowan, N., Assistant 
Professor, University of Louisville, USA & Faul, A., Associate Professor, 
University of Louisville, USA. Collaborative Wellness Intervention for Older 
Adults Living in the Community. 

3. Kitsos, J., Assistant Professor, Hofstra University, USA & Sell, K., Assistant 
Professor, Hofstra University, USA. Intercollegiate Athletics: Important 
Regulations for Strength and Conditioning Coaches.  

4. Sell, K., Assistant Professor, Hofstra University, USA & Kitsos, J., Assistant 
Professor, Hofstra University, USA. Correlates on Physical Activity 
Participation in College Students’. 

  
16:30-17:30 SESSION IV 
Chair: Tuominen, P., Professor, University of Tampere, Finland 
1. Kalinski, M., Professor, Kent State University, USA. Mechanisms of Muscle 

Injuries. (Thursday, 28th June 2007) 
2. Wasley, D., Lecturer, University of Wales Institute: Cardiff, UK. Barriers to 

Physical Activity in Black and Ethnic Minority Children.  
3. Eglinton, K., Director, Auckland Regional Sport, New Zealand. Regional Sport 

Development – Experiences from N.Z’s Largest and Most Diverse Region. 
4. Fulop, A., Part Owner, Institute of Exercise Education, USA & DiFlorio, J., Part 

Owner, Institute of Exercise Education, USA. Use of the Standard Functional 
Assessment to Increase Performance and Prevent Injuries in High Level 
Athletes. (Thursday, 28th June 2007, afternoon) 

  
20:30 - 22:30 GREEK NIGHT AND DINNER 
   
 Friday, June 29th, 2007 
(The time for each session includes a 10 minutes coffee break) 
 10:00-12:00 SESSION V 
Chair: Josh Trout, S., Assistant Professor, California State University, USA 
1. Bogle, P., Assistant Professor, The Citadel, USA. Hemodynamic Determinants of 

Post Exercise Hypotension: An Ambulatory Study. 
2. Cousins, S., Graduate Teaching Assistant, University of East London, UK. 

Changes in Force at the Front and Rear Blocks during the Sprint Start. 
3. Mintah, J., Associate Professor, Azusa Pacific University, USA. Reliability and 

Validity of the Mintah Physical Education Authentic Assessment Inventory 
(MPEAAI).  

4. Murray J., Assistant Professor, Peru State College, USA. Waltzing Through The 
Pythagorean Theorem: An Interdisciplinary Approach to Teaching the 
Geometry of Movement 

   
12:00-14:00 SESSION VI 
Chair: Murray J., Assistant Professor, Peru State College, USA 
1. Brandon, L.J., Associate Professor, Georgia State University, USA. Impact of BMI 

on the Obesity Epidemic and Health.  
2. Josh Trout, S., Assistant Professor, California State University, USA. Teaching 

Overweight Students in Physical Education. 
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3. Liu, Y.L., Assistant Professor, Havover College, USA & Altermatt, B., Assistant 
Professor, Hanover College, USA. Internet Addiction and Chinese Adolescent 
Health. 

   14:00-15:00 LUNCH 
 18:30 - 20:00 DINNER 
 Saturday, June 30th, 2007 
CRUISE: Departure at 7:15 a.m. Return at 8:30 p.m. 
 Sunday, July 1st, 2007 
Tour: Departure at 8:30 a.m. Return at 3:30 p.m. 
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CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 

  
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SPORTS: ECONOMIC, MANAGEMENT, MARKETING & 
SOCIAL ASPECTS 

28-29 June 2007, ATHENS, GREECE 
  
The Panhellenic Association of Sports Economists & Managers (PASEM) 
in collaboration with the Sports Research Unit of the Athens Institute of 
Education and Research and the Quarterly Greek Review of Oikonomia € 
Athlitismos, will organize its 7th International Conference, 28-29 June, 2007, 
Athens, Greece. The aim of the conference is to bring together scholars and 
students of ECONOMICS, MANAGEMENT, MARKETING, TOURISM, 
RECREATION, LEISURE, and other SERVICE INDUSTRIES to identify areas 
of common research issues as well as methodological and analytical 
differences.  For  programs  of  previous  conferences  and  other   
information visit the  conference   website www.atiner.gr/docs/Sports.htm.   
For Books and Proceedings of previous conferences you may visit 
http://www.atiner.gr/docs/SPORTS_PUBLICATIONS.htm for table of 
contents and order forms.  
  
Papers (in English) from all areas of sport sciences, social sciences, economics 
and business will be considered. Submissions from other disciplines that 
emphasize the development and the applicability of economics, management 
and marketing to service industries are also welcome. Special sessions of the 
conference will be devoted to the Impacts of Olympic Games, Professional 
Sports, Sport-Scheduling, Sports Tourism, Sports Communication, Sports & 
Media, Sports & Society, Sports Violence, Sports & Education, Sports & 
Ethics, Sport Technology, Sports and Computer Applications, Sports & 
Information Technology, Sport Services and Sports History. Selected papers 
will be published in a Special Volume of the Conference Proceedings.   
  
Please submit an abstract (by email), up to 300 words by June 15th, 2007 to:  
Dr. Gregory T. Papanikos (gtp@tiner.gr) 
Director, ATINER & President PASEM 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 
 

1. Τα άρθρα για δημοσίευση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε 
Windows Microsoft Word σε διπλό διάστημα και γραμματοσειρά 
Times New Romans μέγεθος 12). Μαζί με τη δισκέτα θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και τρία εκτυπωμένα αντίγραφα των άρθρων. 

2. Τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται από μια περίληψη, το ανώτερο 
μέχρι 150 λέξεις. 

3. Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ξεχωριστά αρχεία ή στο τέλος του κειμένου. 

4. Τα άρθρα δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις δέκα (10) σελίδες, 
συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των πινάκων, των 
διαγραμμάτων ή βιβλιογραφίας, αν είναι απαραίτητο (5.000 λέξεις). 

5. Τα άρθρα πρέπει να έχουν την εξής σειρά: περίληψη, κείμενο, 
παραπομπές, βιβλιογραφία και πίνακες.  

6. Άρθρα και δισκέτες που δεν έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση δεν θα 
επιστρέφονται στο συγγραφέα. 

7. Τα άρθρα που έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση δεν θα 
υποβάλλονται σε άλλα περιοδικά, όσο αυτά είναι υπό εξέταση στο 
Οικονομία & Αθλητισμός. 

8. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στην συνημμένη επιστολή και στην 
πρώτη σελίδα αν τα άρθρα εκφράζουν τη θέση του συγγραφέα πάνω 
στο εκάστοτε θέμα ή αν προέρχονται από διδακτορική διατριβή. 

9. Σε περίπτωση άρθρων που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων θα 
πρέπει να αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια η πηγή και να 
υποβάλλεται μαζί με το άρθρο για να μπορούν να γίνουν οι 
στατιστικές επαληθεύσεις από τους κριτές. 

10. Όλα τα άρθρα που αποστέλλονται στο περιοδικό, εξετάζονται από δύο 
(2) κριτές. Το όνομα του συγγραφέα δε θα πρέπει να εμφανίζεται στο 
κείμενο, εκτός αν πρόκειται για παραπομπή. 

11. Οι συγγραφείς των άρθρων που πρόκειται να δημοσιευτούν 
απαιτείται να μεταφέρουν τα πνευματικά δικαιώματα στο Οικονομία 
και Αθλητισμός 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS 
& MANAGERS (PASEM) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος : Δρ. Γρηγόρης Παπανίκος   
Αντιπρόεδρος : Μάριος Βασιλόπουλος 
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη 
Ταμίας : Βασίλης Φίλιος 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων : Γιώργος Μπολέτης 
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων : Κλαίρη Βελούτσου 
Σύμβουλος Αθλητικών Ομοσπονδιών : Κώστας Κατσιγιάννης  

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

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

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

 
 

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

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

οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οικονομικά και τη διοίκηση του 
αθλητισμού. 

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

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

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

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

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

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
Βαλαωρίτου 8, 10671 Αθήνα, Τηλ.: 210 3634210 Φαξ: 210 3634209 e-mail: pasem@atiner.gr 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 7ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2007 
      
 

49

mailto:pasem@atiner.gr


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                   
 
  
         
 
 

                                   
                                               
      
 
                                                             

 

Β
αλ
αω

ρί
το
υ 

8,
 1

06
 7

1 
Α
θή
να

  

 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                      

    
 
 
  

  
 


	Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Αθλητικής Οικονομίας, Διοίκησης και Μάρκετινγκ 
	Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ)
	Από την Διευθυντή Έκδοσης
	Αθλητική Επικαιρότητα
	     περιεχόμενα
	Επιστημονικό Άρθρο
	Επιστημονικό Άρθρο
	Επιστημονικό Άρθρο
	Επιστημονικό Άρθρο
	Επιστημονική Αθλητική Σκέψη
	Επιστημονικό Βιβλίο
	Ανακοινώσεις
	Ιδιοκτησία
	Διευθυντής Έκδοσης και Υπεύθυνος Ύλης
	Συντακτική και Επιστημονική Επιτροπή
	Επιμέλεια Δοκιμίων και Μεταφράσεις
	Διανομή – Διαφήμιση
	Καλλιτεχνική και Τυπογραφική Επιμέλεια
	Επιστημονική Επιτροπή Κριτών
	Υποβολή Επιστημονικών Άρθρων
	Συνδρομές
	Διαφημίσεις
	Η
	Η
	Η
	Μ
	Η
	Ο
	Σ

	Administration



