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 Από τον  
Διευθυντή Έκδοσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε ιαίτερη ευχαρίστηση παραδίδω στους αναγνώστες μας το 3ο 

τε χος του περιοδικού μας με την καθιερωμένη πλέον ύλη μας. Πιο 

συγκεκριμένα, στη στήλη της Αθλητικής Επικαιρότητας γίνεται 

αναφορά στο όρο «προπονητής». Αναλυτικότερα, περιγράφονται τα προσόντα που 

πρέπει να διαθέτει κάποιος προκειμένου να γίνει προπονητής ποδοσφαίρου, καθώς, 

επίσης, και τα κριτήρια επιλογής του. Με βάση τη συγκεκριμένη στήλη, τα βασικά 

προσόντα του προπονητή μιας επαγγελματικής ποδοσφαιρικής ομάδας πρέπει να 

είναι τα ακόλουθα πέντε: οι τεχνικές δεξιότητες, η διαπροσωπική επικοινωνία, η 

οξυδέρκεια, η αποφασιστικότητα και η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου. 

Μ ιδ

ύ  Μ

Στη συνέχεια, το πρώτο Επιστημονικό Άρθρο, παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας 

ποσοτικής έρευνας σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μια εταιρία μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό ως εργαλείο υποκίνησης και διαφήμισης. Το άρθρο 

τελειώνει με μια σειρά από προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η χρήση 

των αθλητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας εταιρίας, έτσι ώστε ο αθλητισμός να 

καταστεί αποδοτικότερο εργαλείο διαφήμισης για την εταιρία και υποκίνησης των 

υπαλλήλων της.  

Ο κύριος στόχος του δεύτερου Επιστημονικού Άρθρου είναι η εξέταση της 

παράδοσης της κολύμβησης στην Βαλτική Θάλασσα, που, λόγω της συγκεκριμένης 
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παράδοσης, καθιερώθηκε ως πόλη και στη συνέχεια, ως μεγαλούπολη. Το άρθρο 

βασίζεται  κυρίως στα έγγραφα και τα αρχεία του Μουσείου της πόλης Τζουρμάλα.  

Το τρίτο Επιστημονικό Άρθρο παρουσιάζει και αναλύει τη σχέση αθλητισμού και 

χορηγίας μεταξύ ενός αθλητή, επιπέδου Ολυμπιακών Αγώνων και του 

επιχειρηματικού χορηγού. Η σχέση περιγράφεται τόσο από την πλευρά υψηλού 

επιπέδου και του επιχειρησιακού χορηγού. Η σχέση περιγράφεται, τόσο από την 

πλευρά του χαρακτήρα και των ιδιαιτεροτήτων του αθλητή, ως χορηγούμενου, όσο 

και από την πλευρά των νόμιμων προσδοκιών και των απαιτήσεων, που έχει ο 

αθλητής  από το χορηγό. Αυτές οι ιδιότητες και απαιτήσεις αποτελούν τους 

παράγοντες επιτυχίας στη σχέση αθλητισμούχορηγίας σε ολυμπιακό επίπεδο. Τέλος, η 

παρούσα μελέτη συμβάλλει στην επίτευξη των καλύτερων σχέσεων και των αμοιβαία 

ευεργετικών συμφωνιών για την χορηγία στον αθλητισμό. 

Στη στήλη της Αθλητικής Επιστημονικής Σκέψης, παρουσιάζεται ένα άρθρο που 

εξετάζει εκείνους τους οργανισμούς που θα μπορούσαν να συγκριθούν με τον 

αθλητισμό σε ό,τι αφορά την υψηλή ελκυστικότητα, το ενδιαφέρον των φιλάθλων και 

τη διασκέδαση που αυτός προσφέρει. Το άρθρο αυτό προσπαθεί να συμβάλλει στον 

τρόπο που οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν από τις 

αθλητικές αναλογίες που προκύπτουν. 

Τέλος, στην στήλη του Επιστημονικού Βιβλίου παρουσιάζεται ένα εγχειρίδιο 

σχετικό με την οικονομική και την διοίκηση του αθλητισμού. Το βιβλίο οργανώνεται 

σε οχτώ κεφάλαια και απευθύνεται σε σπουδαστές του αθλητισμού που δεν έχουν 

γνώση οικονομικών. 

 
 
 
 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
 
 
 
 



Αθλητική Επικαιρότητα 
 
 
 

Τα Προσόντα του Προπονητή 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ία
π
Φ
α

ης. Ποια είναι 

 νέα αγωνιστική περίοδος αρχίζει, και όπως συμβαίνει 
άντοτε, θα έχουμε απολύσεις και προσ-λήψεις προπονητών. 
έτος το καλοκαίρι πολλές ομάδες άλλαξαν προπονητή 
κόμη και σε περιπτώσεις που η ομάδα πέτυχε τους στόχους 

τ τα κριτήρια επιλογής ενός προπονητή; Η επιστήμη της 
διοίκησης μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις στο ερώτημα αυτό. 

Μ  Μ
Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο ρόλος του προπονητή είναι αντίστοιχος με 

αυτόν ενός ανώτατου στελέχους μιας επιχείρησης. Εναλλακτικώς, θα μπορού-
σε να ονομασθεί ο Γενικός Διευθυντής της Παραγωγής που αναφέρεται κατευ-
θείαν στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχείρησης και στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο. Όπως συμβαίνει με τα  ανώτατα στελέχη της επιχείρησης, έτσι και ο 
προπονητής μιας ποδοσφαιρικής ομάδας είναι υπεύθυνος για τη συνολική 
πορεία της ομάδας. Ποιά θα πρέπει να είναι τα προσόντα του προπονητή-
στελέχους μιας επαγγελμα-τικής ποδοσφαιρικής ομάδας; Βασικά προσόντα 
αποτελούν τα εξής:  

1. Τεχνικές Δεξιότητες  
2. Διαπροσωπική Επικοινωνία  
3. Οξυδέρκεια  
4. Αποφασιστικότητα  
5. Αποτελεσματική Διαχείριση του Χρόνου  
Οι τεχνικές δεξιότητες αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

της συγκεκριμένης εργασίας. Για παράδειγμα, η δουλειά του προπονητή 
ποδοσφαίρου απαιτεί, εκτός των άλλων, γνώσεις ποδοσφαίρου. Δεν είναι 
τυχαίο λοιπόν που οι πιο πολλοί προπονητές είναι πρώην ποδοσφαιριστές. 
Δεν φθάνει όμως αυτό. Αν ήταν έτσι, όλοι οι καλοί ποδοσφαιριστές θα 
γινόταν και άξιοι προπονητές ποδοσφαίρου. Οι τεχνικές δεξιότητες του 
ποδοσφαίρου αποκτώνται από την ανάλογη εμπειρία και την εξειδικευμένη 
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εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Η απαίτηση για απόκτηση πτυχίου 
προπονητή εντάσ-σεται στην τυπική διαδικασία εκπαίδευσης. Η συνεχής 
παρακολού-θηση σεμιναρίων και προγραμμάτων εξειδίκευσης ανήκει στην 
άτυπη και δια βίου εκπαίδευση του προπονητή. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο 
προπονητής θα πρέπει να έχει παίξει ποδόσφαιρο για να γνωρίζει τις τεχνικές 
δεξιότητες για την παραγωγή του ποδοσφαιρικού προϊόντος.  

Η διαπροσωπική επικοινωνία σχετί-ζεται με τα ατομικά χαρίσματα που 
πρέπει να έχει ο προπονητής προκειμέ-νου να αναπτύξει επαγγελματικές 
σχέσεις, τόσο με τους ποδοσφαιριστές του και τη διοίκηση της ομάδας όσο και 
με άτομα έξω από την ομάδα (φιλάθλους, άλλες ομάδες, διαιτητές, 
οργανωτικές αρχές της λίγκας του ποδοσφαίρου, χορηγούς, κράτος και 
άλλους κοινωνικούς φορείς). Αν και η ικανότητα της διαπροσωπικής 
επικοινω-νίας είναι πολλές φορές έμφυτη, υπάρχουν συγκεκριμένες πτυχές 
της επικοινωνίας, όπως το χάρισμα του γραπτού και του προφορικού λόγου, 
που μαθαίνονται μέσα από την τυπική εκπαίδευση και την εμπειρία. Πάντως, 
υπάρχουν πολλές κουλτούρες επικοι-νωνίας. Πολλοί άξιοι, κατά τα άλλα 
προπονητές, μπορεί να αποτύχουν σε μία ομάδα, διότι η δική τους κουλτούρα 
της επικοινωνίας δεν ταιριάζει με τη κουλτούρα της ομάδας που εργάζονται. 

Η οξυδέρκεια είναι το σπάνιο προσόν που πρέπει να έχει ένας προπο-
νητής. Η οξυδέρκεια περιλαμβάνει την αναλυτική σκέψη, που καταφέρνει να 
προσδιορίσει ποια είναι σημαντικά απ’ αυτά που συμβαίνουν σήμερα και 
πως θα εξελιχθούν στο μέλλον. Η ανάλυση της παρούσας κατάστασης βοηθά 
στον προσδιορισμό των αιτιών που οδήγησαν στην αποτυχία ή στην επιτυχία 
της ομάδας. Διάγνωση των μελλοντικών εξελίξεων οδηγεί στην καλύτερη 
δυνατή εκμετάλλευση των ευκαιριών που δημιουργούνται στην αγορά του 
ποδοσφαίρου.  

Η αποφασιστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα που θα πρέπει να έχει 
ένας προπονητής για να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις. Φυσικά, οι 
αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουν, πρέπει να αφορούν τις δικές τους αρμο-
διότητες. Ένας αποφασιστικός προπονη-τής θα πρέπει να καθορίζει το πρό-
βλημα, να προσδιορίζει τις εναλλακτι-κές λύσεις και να επιλέγει την πιο 
συμφέρουσα λύση για την επιχείρηση. Ο σχεδιασμός, η πρώτη λειτουργία της 
αποτελεσματικής διοίκησης, καθοδηγεί τα στελέχη των προπονητών στη 
σωστή λήψη αποφάσεων.  

Η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου αφορά την ικανότητα που έχει 
ο προπονητής να χρησιμοποιεί το χρόνο του, όσο γίνεται πιο παραγωγικά. 
Στη σημερινή εποχή, το στέλεχος μιας επιχείρησης διαθέτει πολλούς τρόπους 
με τους οποίους θα μπορούσε να διοικήσει αποτελεσματικά και, ταυτό-χρονα, 
να εξοικονομήσει χρόνο για οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική ή προσωπική 
δραστηριότητα.  

Η πρόσληψη ενός προπονητή πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα 
απαιτούμενα προσόντα. Σε αντίθετη περίπτωση, ανεξαρτήτως των αγωνιστι-
κών αποτελεσμάτων και στόχων της ο-μάδας, ο προπονητής μπορεί να απο-
τελεί ξένο σώμα για την ομάδα και πολύ γρήγορα θα απομακρυνθεί από 
αυτήν.  
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ύμ ωνα με τη θεωρία των 
αν ρωπίνων πόρων, είναι 
ση αντικό να υποκινεί κα-
νε ς τους υπαλλήλους του, 
τό ο με οικονομικά, όσο 

και με μη οικονομικά μέσα. Μερικές 
φορές, μάλιστα, είναι πιο σημαντικό να 
χρησιμοποιούνται μη οικονομικά μέσα, 
έτσι ώστε το ίδιο το περιβάλλον 
εργασίας να οδηγείται σε νέες, βελτιωμέ-
νες ιδέες. 

φ
θ
μ
ί
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Ένα από τα μη οικονομικά κίνητρα 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
μια εταιρία είναι οι αθλητικές δραστη-
ριότητες. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι 
συμφωνούν να συμμετάσχουν σε μια 
αθλητική ομάδα, η οποία εκπροσωπεί 
την εταιρία τους, προωθεί την ομαδική 
εργασία, ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί και 
ένα αποδοτικό εργαλείο διαφήμι-
σης/προώθησης της εταιρίας. 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα 
συμπεράσματα μιας ποσοτικής έρευνας 
σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους 
μια εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τον αθλητισμό ως εργαλείο υποκίνησης 
και διαφήμισης. Ορισμένοι από τους 
ερευνητικούς στόχους αφορούν την 
οργανωτική δομή των αθλητικών δρα-
στηριοτήτων (επίσημες ή ανεπίσμες), τα 
δημοφιλέστερα αθλήματα στα οποία 

συμμετέχουν οι υπάλληλοι της εταιρίας, 
τα κίνητρα επιλογής αυτών των αθλη-
μάτων και τους τρόπους με τους οποίους 
η εταιρία παρακινεί τους υπαλλήλους 
της για να συμμετάσχουν σε τέτοιου 
είδους δραστηριότητες. 

Το άρθρο τελειώνει με μια σειρά 
από προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί 
να βελτιωθεί η χρήση των αθλητικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας εται-
ρίας, έτσι ώστε ο αθλητισμός να κατα-
στεί το αποδοτικότερο εργαλείο διαφή-
μισης για την εταιρία και υποκίνησης 
των υπαλλήλων της. 

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγο-
ράς, ένας οργανισμός που δεν ενσωμα-
τώνει προσανατολισμό μάρκετινγκ στις 
δραστηριότητες του μπορεί να χάσει το 
ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Το να 
έχει μια εταιρία προσανατολισμό 
μάρκετινγκ σημαίνει ότι γνωρίζει την 
αγορά, τον καταναλωτή, τον ανταγωνι-
σμό, καθώς και το πώς πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τους οργανωτικούς της 
πόρους για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
των πελατών σε μια κερδοφόρα περί-
σταση. 

Το νέο στάδιο στην ανάπτυξη του 
μάρκετινγκ είναι το μάρκετινγκ σχέ-
σεων (relationship marketing). Ένα από 
τα βασικά στοιχεία του μάρκετινγκ 

  ΣΣ
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σχέσεων αναφέρεται στο γεγονός ότι η 
εταιρία πρέπει να προσανατολιζεται όχι 
μόνο στην ικανοποίηση των πελατών 
της, αλλά και στην ικανοποίηση άλλων 
εταίρων (stakeholders), όπως είναι οι 
υπάλληλοί της.1 

Η εφαρμογή αυτού του οράματος 
στο αθλητικό μάρκετινγκ απαιτεί ιδι-
αίτερη προσοχή από τη μεριά του αθλη-
τικού οργανισμού προς τους υπαλλή-
λους του, που, μέσω της επίδοσης τους, 
μπορούν και επηρεάζουν την απόδοση 
ολόκληρου του οργανισμού.  

Το αθλητικό μάρκετινγκ σημαίνει, 
τόσο τη χρήση στοιχείων μάρκετινγκ 
στο χώρο του αθλητισμού, όσο και τη 
χρήση του αθλητισμού ως μέρος της 
στρατηγικής μάρκετινγκ σε μη αθλητι-
κούς οργανισμούς.  

Η συγχώνευση αυτών των δύο με-
ρών δείχνει ότι μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε τον αθλητισμό για τη βελ-
τίωση της σχέσης οργανισμού-υπαλλή-
λων, όπου ο αθλητισμός θα αντιπροσω-
πεύει έναν παράγοντα υποκίνησης των 
υπαλλήλων και έναν προωθητικό παρά-
γοντα του οργανισμού. 

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια των 
αθλητικών δραστηριοτήτων στις οποίες 
επιδίδονται από κοινού οι υπάλληλοι 
ενός οργανισμού, γνώρισε μεγάλη ανά-
πτυξη. Είτε πρόκειται για επίσημες 
δραστηριότητες (που διεξάγονται με την 
ευθύνη της διεύθυνσης της εταιρίας) είτε 
για ανεπίσημες δραστηριότητες (οι 
οποίες διεξάγονται με πρωτοβουλία των 
ίδιων των υπαλλήλων της εταιρίας), ο 
αθλητισμός έχει τη δύναμη να χαλαρώ-
νει τους υπαλλήλους και να αναπτύσσει 
ομαδικό πνεύμα, κάτι που κάθε μά-
νατζερ επιθυμεί για την εταιρία του. 

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφα-
τη εμφάνιση αυτής της έννοιας στη Ρου-
μανία, δεν υπάρχουν πολλές έρευνες 
                                                 
1 Constantinescu, M., Filip, A (2006), The 
development of the traditional marketing 
methods, techniques and instruments according 
to the relationship marketing requirements, 
Romanian Marketing Review, no 2/2006, pg. 101 
- 107  
 

μάρκετινγκ που να δείχνουν τη σημασία 
της. Ξεκινώντας με την ιδέα ότι στη Ρου-
μανία το αθλητικό μάρκετινγκ είναι 
πολύ πιο αναπτυγμένο στην πράξη, 
παρά στη θεωρία, μπορούμε να 
υποστηρίξουμε το ίδιο και για τις 
αθλητικές δραστηριότητες που διεξάγο-
νται από τους υπαλλήλους των εται-
ριών. Για το λόγο αυτό, μια λεπτομερής 
περιγραφή αυτής της έννοιας, όπως 
εφαρμόζεται στην πράξη, μπορεί να 
οδηγήσει μελλοντικά στην ανάπτυξη 
αντίστοιχης θεωρίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 
που παρουσιάστηκαν εώς τώρα, το 
παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέ-
σματα μιας ποσοτικής έρευνας σχετικά 
με τη διαδικασία εφαρμογής αθλητικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του οργα-
νισμού και πιο συγκεκριμένα, έχει ως 
στόχο να προσδιορίσει εάν αυτή η δια-
δικασία θεωρείται ως μη οικονομικό 
εργαλείο υποκίνησης των υπαλλήλων. 

 
 

Περιγραφή έρευνας 
 

Η έρευνα έλαβε χώρα σε 246 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη 
Ρουμανική αγορά και που περιλαμ-
βάνουν τον αθλητισμό στις δραστη-
ριότητες των υπαλλήλων τους. Για τη 
συλλογή των στοιχείων έγινε χρήση δο-
μημένου ερωτηματολογίου που διανε-
μήθηκε σε μεγάλο δείγμα. 

Οι ερευνητικοί στόχοι ήταν οι 
ακόλουθοι: 
1. Να προσδιοριστούν οι απόψεις των 

υπαλλήλων σχετικά με τα οικονομικά 
και τα μη οικονομικά κίνητρα. 

2. Να προσδιοριστεί ο τρόπος οργάνω-
σης των αθλητικών δραστηριοτήτων 
μέσα στην εταιρία (επίσημες ή 
ανεπίσημες). 

3. Να προσδιοριστούν τα πιο δημοφιλή 
αθλήματα στα οποία επιδίδονται οι 
υπάλληλοι, καθώς και τα κίνητρα για 
την επιλογή αυτών των αθλημάτων. 

4. Να εξεταστεί εάν οι αθλητικές 
δραστηριότητες μπορούν να συμπε-
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ριληφθούν στα μη οικονομικά εργα-
λεία υποκίνησης των υπαλλήλων. 

5. Να προσδιοριστεί το ποσοστό των 
εταιριών που συμμετέχουν σε διαγω-
νισμούς με την ομάδα που τους 
εκπροσωπεί.  

6. Να προσδιοριστεί το ποσοστό των 
εταιριών που παρακινούν τους υπαλ-
λήλους τους να συμμετέχουν σε αθλη-
τικούς διαγωνισμούς που οργανώ-
νονται ειδικά για εταιρίες και να 
προσδιοριστούν τα πιο συχνά χρησι-
μοποιούμενα στοιχεία παρακίνησης 
σε τέτοιες περιστάσεις. 

7. Να προσδιοριστεί το ποσοστό των 
εταιριών που επιβραβεύουν τους 
υπαλλήλους τους οι οποίοι κέρδισαν 
σε κάποιο διαγωνισμό, στον οποίο 
αντιπροσώπευαν την εταιρία τους, 
καθώς και να προσδιοριστούν τα πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία 
επιβράβευσης. 

8. Να προσδιοριστεί το ποσοστό των 
εταιριών που έχουν κερδίσει τουλά-
χιστον σε έναν αθλητικό διαγωνισμό 
μέχρι σήμερα.  

 
Ερευνητικά αποτελέσματα 

 
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 

μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τη 
θέση και το ρόλο των αθλητικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας εται-
ρίας. Ξεκινήσαμε με την υπόθεση ότι στη 
Ρουμανία οι περισσότερες εταιρίες δεν 
εμπλέκονται επισήμως στις αθλητικές 
δραστηριότητες των υπαλλήλων τους. 
Τέτοιες δραστηριότητες αποτελούν 
περισσότερο πρωτοβουλία του ίδιου του 
υπαλλήλου, ο οποίος επιθυμεί να επιδο-
θεί, μαζί με τους συναδέλφους του, σε 
δραστηριότητες διαφορετικές από τα 
καθαρά εργασιακά του καθήκοντα.  

Από την έρευνα μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι, στην πράξη, αυτοί οι 
δύο τρόποι οργάνωσης αθλητικών δρα-
στηριοτήτων (επίσημες και ανεπίσημες) 
συναντώνται με την ίδια συχνότητα η 
καθεμία στις εταιρίες του δείγματος (βλ. 
Σχήμα 1).  

Σε διεθνές επίπεδο, η οργάνωση των 
αθλητικών δραστηριοτήτων τείνει να 
αποτελεί ευθύνη της διεύθυνσης της 
εταιρίας, η οποία προσφέρει στον 
υπάλληλο ένα χαλαρωτικό περιβάλλον 
εργασίας. 

Η επίσημη οργάνωση των αθλητι-
κών δραστηριοτήτων σχετίζεται με το 
εάν ή όχι μια εταιρία συμμετέχει σε 
αθλητικούς  διαγωνισμούς που απευθύ-
νονται ειδικά σε εταιρίες. Μόνο το 32% 
των εταιριών που έλαβαν μέρος στις 
συνεντεύξεις είχαν συμμετάσχει σε έναν 
τουλάχιστον τέτοιο διαγωνισμό. Έχει 
ενδιαφέρον να δούμε εάν υπάρχει στα-
τιστική συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο 
μεταβλητών, με άλλα λόγια, εάν η 
επίσημη ή ανεπίσημη οργάνωση των 
αθλητικών δραστηριοτήτων επηρεάζει 
το ποσοστό των εταιριών που συμμετέ-
χουν σε αθλητικούς διαγωνισμούς. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, οι 
εταιρίες στις οποίες οργανώνονται 
επισήμως οι αθλητικές δραστηριότητες 
συμμετέχουν σε μεγαλύτερο αριθμό 
αθλητικών διαγωνισμών από ό,τι οι 
εταιρίες στις οποίες γίνεται ανεπίσημη 
οργάνωση. Προκειμένου να επαληθεύ-
σουμε αυτή τη στατιστική συσχέτιση 
εφαρμόσαμε το στατιστικό τεστ χ2 και 
διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μέτρια συσχέ-
τιση (μια τιμή 0.173 σε κλίμακα από το 0 
έως το 0.707). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες 
γίνεται σε εθελοντική βάση, κάποιοι 
υπάλληλοι θα πρέπει να παρακινηθούν 
για να συμμετάσχουν. Κάτι τέτοιο 
συμβαδίζει, βέβαια, με το συμφέρον της 
εταιρίας, καθώς ανεβάζει το ηθικό των 
υπαλλήλων και κατα συνέπεια, αυξάνει 
την αποδοτικότητα της εταιρίας.  

Η έρευνα έδειξε ότι, στη Ρουμανία, 
υπάρχει μεγάλος αριθμός εταιριών που 
δεν παρακινούν τους υπαλλήλους τους 
να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστη-
ριότητες με τους συναδέλφους τους 
(54%). Φυσικά, αυτή η απόφαση της 
διεύθυνσης της εταιρίας συνδέεται στενά 
με το τρόπο οργάνωσης των αθλητικών 
δραστηριοτήτων (επίσημος ή ανεπίση-
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μος). Επομένως, η εταιρία της οποίας η 
διεύθυνση εμπλέκεται επισήμως στην 
οργάνωση των αθλητικών δραστηριοτή-
των τείνει να παρακινεί τους υπαλλή-
λους της να συμμετέχουν σε αυτές τις 
δραστηριότητες (Σχήμα 3). Σύμφωνα με 
το τεστ χ2, η σχέση μεταξύ των δύο 
μεταβλητών είναι στατιστικά σημα-
ντική.  

Οι εταιρίες που έλαβαν μέρος στην 
έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν στην 
παρακάτω ερώτηση: ποιες είναι οι 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 
υποκίνηση των υπαλλήλων, έτσι ώστε 
να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστη-
ριότητες; Οι πιο συχνές απαντήσεις 
ήταν: μπόνους/ποσοστά (32.6%), μει-
ωμένες τιμές προϊόντων (25.6%), αθλητι-
κός εξοπλισμός (16.3%) και διακοπές 
(12.8%).  

Τα πράγματα διαφέρουν όσον 
αφορά στις επιβραβεύσεις που προσφέ-
ρουν οι εταιρίες σε όσους υπαλλήλους 
κερδίσουν σε έναν αθλητικό διαγωνισμό 
στον οποίο εκπροσωπούν τον οργανι-
σμό για τον οποίο δουλεύουν. Ο αριθ-
μός των εταιριών που επιβραβεύουν 
αυτούς τους υπαλλήλους είναι μεγαλύ-
τερος. Η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη 
(51% έναντι 49%) αλλά μπορεί να ερμη-
νευτεί θετικά, δίνοντας ελπίδα για το 
μέλλον. 

Όπως και στην περίπτωση της 
υποκίνησης των υπαλλήλων, έτσι και η 
επιβράβευση τους, επηρεάζεται από τον 
τρόπο οργάνωσης των αθλητικών δρα-
στηριοτήτων.  Όπως φαίνεται στο Σχή-
μα 4, οι εταιρίες που επισήμως οργανώ-
νουν αθλητικές δραστηριότητες θέτουν 
σε εφαρμογή και ένα αποδοτικό σύστη-
μα επιβράβευσης των υπαλλήλων τους. 

Οι πιο συχνά εφαρμοζόμενοι τρό-
ποι επιβράβευσης των υπαλλήλων που 
διακρίνονται σε κάποιον αθλητικό δια-
γωνισμό είναι: άδεια διακοπών (23.6%), 
μπόνους/ποσοστά (20.8%), μειωμένες 
τιμές προϊόντων (17.9%) ή ακόμα και 
κάποιο δίπλωμα, βραβεία και μετάλλια 
(16%). 

Ένας από τους συχνότερα χρησιμο-
ποιούμενους δείκτες αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας των αθλητικών δραστη-
ριοτήτων που οργανώνονται σε μια 
εταιρία είναι ο αριθμός των αθλητικών 
διαγωνισμών στους οποίους οι υπάλλη-
λοι της εταιρίας αναδεικνύονται νικητές 
(Σχήμα 5).   

Από την έρευνα προκύπτει ότι μόνο 
το 13% των εταιριών που συμμετείχαν 
σε αθλητικούς διαγωνισμούς κέρδισαν 
τουλάχιστον σε έναν. Οι εταιρίες θα 
πρέπει να ενδιαφερθούν για την ανάδει-
ξη των υπαλλήλων τους σε τέτοιους 
διαγωνισμούς, καθώς με αυτό τον τρόπο 
μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν 
δημοσιότητα μέσω της κάλυψης των 
γεγονότων από τα ΜΜΕ. 

Μετά τον προσδιορισμό της θέσης 
των αθλητικών δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο μιας εταιρίας, στρέφουμε την 
προσοχή μας στο ρόλο αυτών των 
δραστηριοτήτων.  

Γενικά, υπάρχουν πολλοί λόγοι για 
τους οποίους ο ρόλος των αθλητικών 
δραστηριοτήτων σε μια εταιρία θεωρεί-
ται ιδιαίτερα σημαντικός: 
1. Όταν συμμετέχει σε αθλητικές δρα-

στηριότητες, ο υπάλληλος είναι πο-
λύ πιο χαλαρός και ήρεμος και η 
εργασία του αναμένεται να είναι 
πιο αποδοτική. 

2. Τα ομαδικά αθλήματα μπορούν να 
υποκαταστήσουν την επένδυση που 
πρέπει να κάνει μια εταιρία σε άλ-
λου είδους δραστηριότητες προκει-
μένου να αναπτύξει το ομαδικό 
πνεύμα. 

3. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε 
αθλητικά γεγονότα αποτελεί ένα 
εργαλείο προώθησης για το οποίο η 
εταιρία δεν χρειάζεται να ξοδέψει 
χρήματα.  
Μέσω αυτής της έρευνας, θέλαμε να 

εξετάσουμε εάν η εταιρία θεωρεί την 
εφαρμογή αθλητικών δραστηριοτήτων 
ως ένα μη οικονομικό εργαλείο υπο-
κίνησης των υπαλλήλων της. Η υπόθεση 
μας επαληθεύτηκε από το 83% των 
ερωτηθέντων. Ξεκινήσαμε συγκεντρώνο-
ντας πληροφορίες σχετικά με την υποκί-
νηση των υπαλλήλων γενικά. 
Χρησιμοποιήσαμε τρεις βασικές θέσεις 
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(ισχυρισμούς) αναφορικά με τις οποίες 
ζητήσαμε την απόψη των ερωτηθέντων: 
-   Θέση A – Τα μη οικονομικά κίνητρα 

είναι πιο σημαντικά από τα οικο-
νομικά κίνητρα για τη σταθερότητα 
/ συγκράτηση των υπαλλήλων. 

- Θέση B – Το πιο σημαντικό μη 
οικονομικό κίνητρο είναι εκείνο που 
αναφέρεται στο δεσμό με μια ομάδα. 

-  Θέση Γ – Τα αρνητικά κίνητρα 
(ποινές) είναι πιο αποδοτικά από τα 
θετικά κίνητρα (επιβραβεύσεις).    
Στο Σχήμα 6 μπορεί να δει κανείς 

τον τρόπο με τον οποίο διαχωρίζονται 
οι απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με 
αυτές τις θέσεις.  

Η πρώτη θέση μας δίνει 
πληροφορίες σχετικά με το μάνατζμεντ 
στις εταιρίες που συμμετείχαν στην 
έρευνα. Με ένα μέσο όρο 0.22 (σε μια 
κλίμακα από το +2 έως το -2, όπου +2 
σημαίνει ‘απόλυτη συμφωνία’ και -2 
σημαίνει ‘απόλυτη διαφωνία’) μπορού-
με να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι 
υπάρχει ένα σύγχρονο μάνατζμεντ  που 
δεν αρκείται στην ικανοποίηση των 
οικονομικών αναγκών των υπαλλήλων, 
αλλά δείχνει ενδιαφέρον και για τις μη 
οικονομικές τους ανάγκες. Λαμβάνο-
ντας υπόψη  ότι, από την αρχή της 
έρευνας, τα δεδομένα έδειξαν ότι ο 
αθλητισμός θεωρείται μη οικονομικό 
εργαλείο υποκίνησης των υπαλλήλων, η 
σπουδαιότητα που αποδίδεται από το 
μάνατζμεντ των εταιριών στα μη 
οικονομικά κίνητρα γενικά, οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι αποδίδεται σπου-
δαιότητα και στις αθλητικές δραστη-
ριότητες μέσα στην εταιρία.   

Το γεγονός ότι ο σημαντικότερος 
μη-οικονομικός τρόπος υποκίνησης των 
υπαλλήλων είναι ο δεσμός (το ‘ανήκειν’) 
σε μια ομάδα (65% των ερωτηθέντων 
συμφώνησαν με τη θέση B) επηρεάζει 
τον τύπο του αθλήματος που θα επιλεγεί 
από την εταιρία. Προτεραιότητα δίνεται 
στα ομαδικά αθλήματα.   

Η τρίτη θέση απορρίφθηκε από το 

82% των ερωτηθέντων, δείχνοντας ότι η 
θετική υποκίνηση είναι επιθυμητή (είτε 
αυτή γίνεται μέσω της αθλητικής 
δραστηριότητας είτε όχι ). 

Ένας άλλος ερευνητικός στόχος 
αφορά τον εντοπισμό του πιο δημοφι-
λούς αθλήματος για τους υπαλλήλους 
της εταιρίας. Μπορούμε να δούμε από 
το Σχήμα 7 ότι το ποδόσφαιρο έρχεται 
πρώτο στη σειρά και ακολουθεί, με 
μεγάλη διαφορά, το τένις, το μπάσκετ, η 
αεροβική γυμναστική και το πινγκ 
πονγκ. 

Ο βασικός λόγος για τον οποίο το 
ποδόσφαιρο έρχεται στην πρώτη θέση 
είναι ότι το άθλημα αυτό αποτελεί 
παράδοση στη Ρουμανία. Η προτίμηση 
για το ποδόσφαιρο μπορεί, επίσης, να 
εξηγηθεί και από τη σχετικά εύκολη 
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που είναι 
κατάλληλες για την άσκηση του αθλή-
ματος: αυξανόμενος αριθμός αθλητικών 
γηπέδων, απλός σχετικά αθλητικός 
εξοπλισμός (δεν απαιτούνται ιδιαίτερα 
μεγάλες επενδύσεις), καθώς επίσης και 
το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα 
άθλημα που δεν χρειάζεται μακρο-
χρόνια προπόνηση.    

Παρατηρούμε ότι τα τρία πιο 
δημοφιλή αθλήματα σε μια εταιρία είναι 
όλα ομαδικά. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι ένας από τους στόχους που 
επιδιώκει να επιτύχει η διεύθυνση της 
εταιρίας, μέσω της εφαρμογής αθλητι-
κών δραστηριοτήτων είναι η δημιουρ-
γία ομαδικού πνεύματος (βλ. Σχήμα 8 
όπου παρουσιάζονται οι λόγοι επιλογής 
συγκεκριμένων αθλημάτων για τους 
υπαλλήλους).  

Μια πιο προσεκτική ανάλυση 
αυτών των λόγων μας δείχνει ότι στην 
περίπτωση των ομαδικών αθλημάτων ο 
κύριος λόγος επιλογής τους είναι η 
ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, ενώ 
στην περίπτωση των ατομικών αθλημά-
των ο κύριος λόγος είναι η διατήρηση 
καλής φυσικής κατάστασης (σώμα και 
πνεύμα) – ένας πιο υγιής υπάλληλος 
είναι και πιο αποδοτικός στην εργασία 
του. 
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Συμπεράσματα και Μελλοντικές 
Προτάσεις 

 
Όπως γίνεται φανερό από την 

έρευνα, μια εταιρία πρέπει να χρησι-
μοποιεί, τόσο οικονομικά, όσο και μη 
οικονομικά κίνητρα, διότι όταν ο υπάλ-
ληλος ικανοποιεί τις βασικές του ανά-
γκες, θέλει μετά να ικανοποιήσει και τις 
κοινωνικές του ανάγκες, καθώς και τις 
ανάγκες για αυτοεκπλήρωση (όπου τα 
μη οικονομικά κίνητρα παίζουν πολύ 
σημαντικό ρόλο). 

Η έρευνα έδειξε ότι η εταιρία 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τον αθλητι-
σμό ως μη οικονομικό εργαλείο υποκί-
νησης των υπαλλήλων της. Παρά την 
ευκολία χρήσης τέτοιων εργαλείων, στη 
Ρουμανία θα πρέπει να λάβουν χώρα 
μια σειρά βελτιώσεων προκειμένου οι 
εταιρίες να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη 
δυνατή αποδοτικότητα: 
1. Η διεύθυνση της εταιρίας χρειάζε-

ται να εμπλακεί ενεργά και άμεσα 
στην οργάνωση αθλητικών δραστη-
ριοτήτων. Επομένως, απαιτείται ε-
πίσημη οργάνωση των δραστηριο-
τήτων αυτών, έτσι ώστε ο υπάλλη-
λος να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα 
της αθλητικής άσκησης.  

2. Η εταιρία θα πρέπει να εμπλακεί 
στην οργάνωση αθλητικών διαγω-
νισμών. Τα αποτελέσματα της δια-
φήμισης που επιτυγχάνονται μέσω 
της συμμετοχής σε ένα αθλητικό γε-
γονός, είναι εντυπωσιακά. Καταρ-
χήν, η εταιρία μπορεί να συνδέσει 
το όνομά της με το γεγονός και να 
απολαύσει δωρεάν δημοσιότητα 
από την κάλυψή του από τα ΜΜΕ. 
Αυτό αποτελεί την πιο συνήθη τε-
χνική στο αθλητικό μάρκετινγκ (η 
χρήση, δηλαδή, αθλητικών γεγονό-
των για την προώθηση των εταιριών 
και των προϊόντων τους). Δεύτερον, 
οργανώνοντας έναν αθλητικό δια-
γωνισμό, η εταιρία προσφέρει στους 
υπαλλήλους της την ευκαιρία να 
συναναστραφούν με τους συναδέ-
λφους τους.  

3. Ο υπάλληλος θα πρέπει να παρα-
κινείται να συμμετάσχει σε αθλητι-
κές δραστηριότητες. Αυτός είναι και 
ο λόγος για τον οποίο η εταιρία 
συχνά χρησιμοποιεί τεχνικές, όπως 
εκπτώσεις στους φόρους υγείας, για 
τους υπαλλήλους που συνδράμουν 
σε ένα αθλητικό πρόγραμμα.  

4. Η διαμόρφωση ενός αθλητικού γυ-
μναστηρίου στο πλαίσιο της εται-
ρίας θα δώσει στους υπαλλήλους το 
χρόνο και το χώρο που χρειάζονται 
(λόγω του περιορισμένου ελεύθερου 
χρόνου που διαθέτουν). Η χρηματο-
δότηση της συνδρομής σε κάποιο 
αθλητικό γυμναστήριο είναι μια 
άλλη εναλλακτική που μπορεί να 
προσφέρει μια εταιρία στον 
υπάλληλο της. 

5. Η επιβράβευση των υπαλλήλων που 
κερδίζουν σε ένα συγκεκριμένο 
αθλητικό διαγωνισμό δεν αναφέρε-
ται απαραίτητα μόνο σε υλικά αγα-
θά (όπως χρήματα και προϊόντα) 
αλλά μπορεί να επιτευχθεί και με 
διαφορετικές μεθόδους (όπως η 
απονομή του τίτλου: ‘ο υπάλληλος 
του μήνα’). 

6. Η προώθηση των ομαδικών αθλη-
μάτων σε μια εταιρία μπορεί να 
οδηγήσει στην επίτευξη πολλών από 
τους στόχους του τμήματος Ανθρω-
πίνων Πόρων, όπως η δημιουργία 
ομαδικού πνεύματος και θετικού 
εργασιακού περιβάλλοντος. 
Εάν μια εταιρία θέσει σε εφαρμογή 

όλες αυτές τις βελτιωτικές πράξεις, τα 
μακροπρόθεσμα οφέλη θα είναι τα εξής: 
πιο χαλαροί υπάλληλοι και επομένως, 
πιο ευδιάθετοι κατά την εκτέλεση των 
εργασιών τους, με αποτέλεσμα να αυξά-
νεται η αποδοτικότητα των δραστηριο-
τήτων της εταιρίας. Σε διεθνές επίπεδο, η 
τάση είναι να προωθείται η καλή υγεία 
των υπαλλήλων, κάτι που μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω του αθλητισμού και της 
απαγόρευσης του καπνίσματος. 

Μακροπρόθεσμα, αυτό θα γίνει 
πραγματικότητα στη Ρουμανία εάν 
λάβουμε υπόψη ότι η ένταξη στην ΕΕ 
διαμορφώνει νέα δεδομένα και συνθή-
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κες για την πρόσληψη και διατήρη-
ση/συγκράτηση του προσωπικού μιας 
εταιρίας. 
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Σχήμα 1. Τρόποι Οργάνωσης των Αθλητικών Δραστηριοτήτων μέσα στην 
Εταιρία 

 

Σχήμα 2. Η Επίδραση της Επίσημης/Ανεπίσημης Οργάνωσης Δραστηριοτήτων 
στο Ποσοστό των Εταιριών που Συμμετέχουν σε Αθλητικούς Διαγωνισμούς 
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Σχήμα 3. Η Επίδραση του Τρόπου Οργάνωσης των Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
στην Απόφαση των Υπαλλήλων να Συμμετέχουν (ή όχι) σε Τέτοιες 
Δραστηριότητες 

 
 
 

 
 
 

Σχήμα 4. Η Επίδραση του Τρόπου Οργάνωσης των Αθλητικών Δραστηριοτήτων στην 
Απόφαση να επιβραβευτούν (ή οχι) οι Υπάλληλοι που έχουν κερδίσει σε έναν Αθλητικό 
Διαγωνισμό 
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Σχήμα 5. Κατηγοριοποίηση των Εταιριών με Βάση τους Αθλητικούς Διαγωνισμούς 
στους οποίους κέρδισαν 

Σχήμα 6. Ο Βαθμός Συμφωνίας των Ερωτηθέντων με καθεμία από τις τρεις 
Θέσεις/Ισχυρισμούς 
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Λεζάντα: 
Θέση A – Τα μη οικονομικά κίνητρα είναι 
πιο σημαντικά από τα οικονομικά κίνητρα για 
τη διατήρηση/συγκράτηση των υπαλλήλων 
σε μια εταιρία. 

Θέση B – Το πιο σημαντικό μη οικονομικό 
κίνητρο είναι εκείνο που αναφέρεται στο 
δεσμό με μια ομάδα. 
Θέση Γ – Τα αρνητικά κίνητρα (ποινές) είναι 
πιο αποδοτικά από τα θετικά κίνητρα 
(επιβραβεύσεις). 

 
 
Σχήμα 7. Τα πιο Δημοφιλή Αθλήματα στα οποία επιδίδονται οι Υπάλληλοι μιας Εταιρίας 
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Σχήμα 8. Τα Κίνητρα Επιλογής ενός Συγκεκριμένου Αθλήματος για τους Υπαλλήλους 
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Επιστημονικό Άρθρο  
 

 
 

 
 Η Ιστορία και η Παράδοση της Κολύμβησης στην Ακτή Ρίγα 
στη Βαλτική Θάλασσα  
ΊΊγγκκνναα ΣΣάάρρμμαα & ΒΒάάλλττςς  ΣΣάάρρμμαα

τ
θ

                                                

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ισ ορία της 
αν ρωπό-τητας έχει 
διατηρήσει πολλά 
τεχνουργήματα και 
μαρτυρίες που 

αναφέρονται στην κο-λύμβηση – ακόμα 
και από την εποχή των λίθων – όπως, 
για παράδειγμα, οι ζωγραφιές των 
κολυμβητών στα σπήλαια του Wadi 
Sora στη Νοτιοδυτική Αίγυπτο, οι 
αναφορές στην κολύμβηση στο επικό 
ποίημα των Σουμέριων του Gilgamesh, 
καθώς και στην αρχαία ελληνική 
Ηλιάδα και Οδύσσεια. Υπάρχουν ακόμα 
αναφορές και στην παλαιά Διαθήκη2, 
όπως επίσης και στην επική ηρωϊκή 
αφήγηση του Beowulf. Από το 16ο 
αιώνα, το πρώτο βιβλίο σχετικά με την 
κολύμβηση εξαντλήθηκε3. Το 1896, η 
κολύμβηση, ως άθλημα, 
συμπεριλήφθηκε στους πρώ-τους 
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην 
Αθήνα. 

Για τους ανθρώπους που ζούσαν από 
το νερό, η κολύμβηση ήταν κάτι το 
φυσικό και το αυτονόητο, αλλά ακόμα 
και τα γεγονότα που είναι διαθέσιμα 

                                                 
2 Ezekiels 47:5, Isaiah 25:11 
3 Nikolaus Wynmann. Der Schwimmer oder 
ein Zwiegesprach uber die Schwimmkunst 

μιλούν για τη μακρά παράδοση της 
κολύμβησης. Αυτή η παράδοση εγκατα-
λήφθηκε σε πολλές περιοχές της Ευ-
ρώπης με το πέρασμα των αιώνων. 

Ο κύριος στόχος του άρθρου είναι 
να εξετάσει την παράδοση της κολύμ-
βησης στη Riga της πόλης Τζουρμάλα, 
που, λόγω αυτής της παράδοσης, κα-
θιερώθηκε στην αρχή ως πόλη και στη 
συνέχεια ως μεγαλούπολη. 

Το άρθρο βασίζεται  κυρίως στα 
έγγραφα και τα αρχεία του Μουσείου 
της πόλης Τζουρμάλα (κανόνες για τους 
λουόμενους, πρωτόκολα κολυμβητικών 
κοινοτήτων, εντολές τοπικών κυβερνή-
σεων, διαφημίσεις, βιβλία διευθύνσεων4, 
καθώς και τις συλλογές καρτών, 
φωτογραφιών και κολυμβητικών ενδυ-
μασιών του Μουσείου). Μια πολύ 
χρήσιμη πηγή ήταν το υλικό από τον 
τύπο της εποχής, από το 1778 έως το 
1940 (μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, η κολυμβητική παράδοση 
καθιερώθηκε και δεν άλλαξε πολύ, επο-
μένως ο τύπος μετά το Δεύτερο Παγκό-

 
4 Klein S. Plan u.Adresfuhrer d. Badeorte am 
Rigaschen Ostzeestrande.-1884 ; Jūrmalas 
pilsētas Domes  peldu noteikumi .-1925.- 1934/ 

  ΗΗ
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σμιο πόλεμο δεν λήφθηκε υπόψη)5. Η 
ιατρική άποψη σχετικά με την κολύμ-
βηση και τα λουτρά βρέθηκε στις δημο-
σιεύσεις των ασκούντων γιατρών της 
Jurmala – Δρ. W. Sodoffsky, καθηγητής 
A. Žukovskis, Δρ. Brainins,  Δρ. M. 
Vendels, κ.λπ.6. 

Οι αναμνήσεις και οι συνεντεύξεις 
των κατοίκων και επισκεπτών της 
Jurmala χρησιμοποιήθηκαν βασικά για 
τη χρονική περίοδο που ξεκινά στις 
αρχές του 20ου αιώνα και ως επί το 
πλείστον καλύπτουν ένα χρονικό 
διάστημα από το 1920 έως το 1940. Η 
προηγούμενη περίοδος δεν καλύπτεται, 
διότι το Μουσείο της Jurmala ιδρύθηκε 
το 1962 και η συστηματική δουλειά 
συλλογής άρχισε μόνο τότε. 

Πλούσιο υλικό μπορεί να βρει 
κανείς στο βιβλίο του Peteris Belte – 
δημόσιου ακτιβιστή της πόλης και 
οπαδού της τοπικής ιστορίας ‘Rīgas 
Jūrmalas, Slokas un Ķemeru pilsētas ar 
apkārtni”. Tο βιβλίο αυτό, που εκδόθηκε 
το 1935, καλύπτει την περίοδο από την 
εποχή των Λίθων μέχρι το 1919. Ο Belte 
δεν ήταν επαγγελματίας ιστορικός, αλλά 
η δουλειά του βασίζεται σε γραπτά 
κείμενα και είναι αξιόπιστη. Μέχρι 
σήμερα, αυτή η δουλειά αποτελεί την 
πιο πλήρη μελέτη σχετικά με την ιστορία 
της Jurmala. 

Οι παραπάνω μελέτες και τα γραπτά 
κείμενα αναφέρονται κυρίως στις 
ιατρικές πτυχές της κολύμβησης και των 
λουτρών. Η κολύμβηση, ως άθλημα, έχει 
μελετηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 
αρκετά ευρέως, τόσο από ιστορική, όσο 
και από θεωρητική άποψη, αλλά υπάρ-
χουν πολύ λίγες μελέτες σχετικά με το 
                                                 
5 – Inland 1834.-1862.,Latviešu avīzes 1824 -
1909., Latvijas ārstu žurnāls 1929, 1934.,  
Lifljandskija Gubernskija vedomosti.- 1885, 
Mājas viesis 1863-1891.,  Ostzee Provincen 
Blatt.- 1824-1838., Pribaltijskij kraj 
1905.,Rigasche Zeitung 1797-1902, 1914. 
Rigasche Politische Zeitung 1778-1797./ 
6 Brainin S. Dr. Der Rigasche Strand.- 1885. ; 
Sodoffsky W. Dr. Das Seebad in Dubbeln. 
1835.Vendel M. Dr. „Luft und Badekuren”-
1903; Žukovskij A. Majorenhof.- 1903 

ξεκίνημα των λουτρών στη θάλασσα το 
18ο και το 19ο αίωνα. Το θέμα φαίνεται 
να μην έχει  παρακινήσει την περιέργια 
και το ενδιαφέρον των ιστορικών με τη, 
φαινομενικά, μη-ιστορική και μη-σο-
βαρή φύση του.  

Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι εάν 
τα λουτρά δεν είχαν ξεκινήσει τότε, η 
Ευρωπαϊκή κοινωνία δεν θα μπορούσε 
να αναπτύξει το άθλημα της κολύμβη-
σης. Η μελέτη της κολύμβησης και των 
λουτρών είναι αξιόλογη ως πολιτισμικό, 
ιστορικό, κοινωνικό και ανθρωπολογικό 
θέμα, διότι το σημαντικό με την 
κολύμβηση και τα λουτρά στην ανοιχτή 
θάλασσα είναι το ξεπέρασμα φοβιών και 
προκαταλήψεων: φόβος εισόδου σε 
άλλα στοιχεία, φόβος για το νερό – το 
στοιχείο που μπορεί να διεισδύσει 
παντού, φόβος του να είναι κανείς 
γυμνός, προκαταλήψεις σχετικά με την 
αδυναμία των γυναικών να κολυμπή-
σουν και ούτω κάθεξης. 

Πολλά ευρωπαϊκά μουσεία έχουν 
αρχίσει να μελετούν την ιστορία των 
θερέτρων (Το Μουσείο Regency House 
στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου, 
η Klasen Villa στο Sopot της Πολωνίας), 
αλλά μέχρι σήμερα το Μουσείο της 
πόλης της Jurmala είναι το μόνο γνωστό 
στους συγγραφείς που έχει ως κύριο 
θέμα του την έρευνα της παράδοσης των 
λουτρών και της κολύμβησης. 

Τα πρώτα θέρετρα διαμορφώθηκαν 
στην Ευρώπη στα μέσα του 18ου αιώνα. 
Ένα από τα παλαιότερα στη Βορειοδυ-
τική Ευρώπη ήταν το θέρετρο της Rigas 
Jurmala στην ακτή Riga της Βαλτικής 
θάλασσας (τώρα είναι η πόλη της 
Jurmala κοντά στην πρωτεύουσα της 
Latvia Riga, η οποία καθιερώθηκε ως 
μεγαλούπολη το 1959 με την ένωση 
τριών μικρότερων πόλεων - της Riga 
Jurmala, της Sloka και του Ķemeri). 
Σύμφωνα με την παράδοση, η 
κολύμβηση στη θάλασσα ξεκίνησε στο 
Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Λαμβάνοντας υπόψη μας τις αναφορές 
που υπάρχουν στα διαθέσιμα γραπτά 
κείμενα, μπορούμε να συμπεράνουμε 
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ότι την ίδια εποχή οι επισκέπτες της 
Jurmala έκαναν επίσης το ίδιο7. 

Το θέρετρο αναπτύχθηκε κατά μήκος 
της θαλάσσιας ακτής από τα μικρά 
χωριά των ψαράδων και απλώνεται σε 
μήκος 40 χιλιομέτρων. Η θαλάσσια ακτή 
στη Jurmala είναι ρηχή και αμμώδης. 
Για να φτάσει κανείς σε βάθος 
κολύμβησης πρέπει να περπατήσει μέχρι 
και 200 μέτρα. Η θερμοκρασία του 
νερού τον Ιούλιο – Αύγουστο είναι 
περίπου +17–20 βαθμοί Κελσίου. Η 
κολυμβητική περίοδος ξεκινά συνήθως 
τον Ιούνιο και τελειώνει στο τέλος 
Αυγούστου. Καθώς ο Ιούνιος είναι ο πιο 
κρύος μήνας του καλοκαιριού, η 
θερμοκρασία του νερού σπάνια ξεπερνά 
τους +16 βαθμούς Κελσίου.  

Ο πυθμένας της θάλασσας είναι 
επίπεδος, χωρίς φύκια. Το κύριο θέλ-
γητρο και καμάρι της Jurmala είναι τα 
40 χιλιόμετρα μήκος και τα 20-50 μέτρα 
πλάτος λεπτής άσπρης άμμου. Οι  
κολυμβητές και οι λουόμενοι βρήκαν 
αυτό το μέρος ιδανικό για τις δραστη-
ριότητες τους, από τα πρώτα χρόνια 
ανάπτυξης του θερέτρου. Είναι πολύ 
ασφαλές να κολυμπάει κανείς στη 
Τζουρμάλα. Τίποτα, εκτός από τον ίδιο 
τον κολυμβητή, δεν τον βάζει σε 
κίνδυνο.  

Μέχρι το 1925, δεν υπήρχε τοπική 
αυτοδιοίκηση. Κολυμβητικές κοινότητες 
έλαβαν μέτρα για την ασφάλεια και 
διασκέδαση του θερινού επισκέπτη. 
Αυτές οι κοινότητες εξέδωσαν τους 
κανονισμούς σχετικά με την τάξη στην 
παραλία, διεύθυναν το ωράριο κολύμ-
βησης αντρών και γυναικών και 
προσέλαβαν θερινούς γιατρούς και 
ναυαγοσώστες. 

Στο τέλος του 18ου αιώνα, η 
ξεκούραση δίπλα στη θάλασσα είχε γίνει 
πλέον ανάγκη ζωής (στις πόλεις, στο 
εσωτερικό των μεσαιωνικών τοίχων, το 
καυτό καλοκαίρι μπορούσε να είναι τό-
σο ανυπόφορο όσο και επικίνδυνο) κα-
θώς επίσης και μόδα – διάφοροι ξα-
κουστοί κοινωνικοί αρχηγοί ασκούσαν 
                                                 

                                                

7 Latviešu Avīzes. 1826, Nr. 32 

την κολύμβηση, ενώ μερικά ευρωπαϊκά 
δικαστήρια μεταφέρονταν κοντά στην 
ακτή το καλοκαίρι και φυσικά, αυτή η 
τάση είχε οπαδούς. Εκείνη την εποχή, 
στη Kurland (δυτικό μέρος της Λετο-
νίας) ευγενείς με τις οικογένειές τους 
πήγαιναν για αναψυχή στα ψαροχώρια 
της Riga Jurmala. Η αριστοκρατεία 
εκείνη την εποχή ήταν η πιο πολυ-
ταξιδεμένη κοινωνική τάξη και 
επομένως, η πιο ενημερωμένη σχετικά 
με τις τάσεις στην Ευρώπη. Στα 
γράμματα των ταξιδιωτών και τα 
διάφορα ταξιδιωτικά σημειώματα 
υπάρχουν περιγραφές των λουτρών: οι 
υπηρέτες βάζουν το λουόμενο στη 
θάλασσα καθισμένο σε μια καρέκλα. 
Καθισμένος στην καρέκλα, ο λουόμενος 
εμβυθίζεται στο νερό αρκετές φορές8. Σε 
άλλες περιγραφές αναφέρεται ότι ο 
λουόμενος συνοδέυεται από ένα γιατρό 
που δοκιμάζει πρώτα τη θερμοκρασία 
του νερού με τον αγκώνα του και το 
λουτρό ξεκινάει μόνο εάν ο γιατρός 
εγκρίνει ότι η θερμοκρασία είναι 
κατάλληλη. Ο λουόμενος πρώτα αφαιρεί 
τα ρούχα του στην παραλία, μετά 
ραντίζεται με νερό, στη συνέχεια 
συνοδεύεται μέσα στο νερό από δύο 
υπηρέτες (έναν σε κάθε πλευρά του) 
μέχρι το ύψος της μέσης του, μετά 
ραντίζεται ξανά και στη συνέχεια, σε 
πέντε λεπτά, πηγαίνει στην παραλία για 
να τυλιχθεί με ένα λινό ύφασμα9. Σε 
αυτά τα σημειώματα δεν γίνεται καμιά 
αναφορά στην κολύμβηση αυτή καθε-
αυτή. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
γραπτά, η τέχνη της κολύμβησης δεν 
ήταν πολύ διαδεδομένη μεταξύ των 
επισκεπτών των θερέτρων της Βαλτικής 
θάλασσας μέχρι και το τέλος του 19ου 
αιώνα, ενώ με τη λέξη ΄κολύμβηση’ 
εννοούνταν το ράντισμα και ντους. Οι 
ψαράδες της περιοχής δεν ήξεραν πάντα 
να κολυμπούν. Υπάρχουν πολλές 
αναγγελίες στη μνήμη πνιγμένων ψαρά-
δων στις εφημερίδες της εποχής. 

 
8 Duna Zeitung 1902, Nr 12 
9 Conradi I. An der Ostzee. – 1888, p 63 
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Η κολυμβητική ενδυμασία του 18ου 
αιώνα, τόσο για τις γυναίκες, όσο και 
για τους άντρες, ήταν ένα μακρύ λινό 
πουκάμισο χωρίς μανίκια. Στις αρχές 
του 19ου αιώνα οι γυναίκες χρησιμοποι-
ούσαν ως κολυμβητική ενδυμασία μα-
κριά, αυτοκρατορικού στυλ, φορέμα-τα 
με εσώρουχα, μακριά γάντια, καπέλο 
και υφασμάτινα παπούτσια. Φυσικά, 
αυτό το είδος ενδυμασίας δεν ενθάρρυνε 
την κολύμβηση10. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα το θέρετρο 
αναπτύχθηκε πιο κοντά στις πόλεις και 
η σύνθεση του πληθυσμού του έγινε πιο 
ποικίλη. Η μεσαία τάξη ενώθηκε με την 
αριστοκρατία. Η εθνική αντιπροσωπεία 
έγινε, επίσης, πιο ποικίλη – Λάτβιοι, 
Πολωνοί, Ρώσοι, Γερμανοί και Εβραίοι.  

Τα θέρετρα έχασαν την ιδιότητα της 
απομόνωσης χάρη στα νέα μέσα 
μεταφοράς που έγιναν διαθέσιμα εκείνη 
την εποχή – αρχικά τα τρένα ατμού και 
μετά, στο τέλος του 19ου αιώνα, τα τρένα 
χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από το 
γενικό πληθυσμό. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η ιδέα της 
ενδυνάμωσης του σώματος μέσω δρα-
στηριοτήτων στο νερό άρχισε να αποκτά 
δημοτικότητα και το κολύμπι στη 
θάλασσα έγινε, επίσης, δημοφιλές για 
τον ίδιο λόγο11. Εκτός από το ότι 
συνέβαλε στην υγεία των ατόμων, το 
κολύμπι, αυτό καθεαυτό, έγινε δημο-
φιλές. 

Εκτός από τις αθλητικές δραστη-
ριότητες αναπτύχθηκε επίσης και η 
λουτροθεραπευτική παράδοση στη Riga 
της Τζουρμάλα. Στο πρώτο τέταρτο του 
19ου αιώνα, άνοιξαν οι πρώτες υπηρεσίες 
θερμών λουτρών με θαλάσσιο νερό. 
Ήταν πολύ διαφορετικές – από απλές 
καμπίνες με μπάνια από βελανιδιά που 
γέμιζαν με κάδους ζεστό θαλάσσιο νερό 
από μεγάλους μπρούντζινους βραστή-
ρες στις πιο μοντέρνες εγκαταστάσεις 
που διέθεταν πολλά διαφορετικά 

                                                                                                 
10 Belte P. Rīgas Jūrmalas Slokas un Ķemeru 
pilsētas ar apkārtni.-1935., 124.lpp. 
11 Sodoffsky W. Dr., Das Seebad in Dubbeln 
1835 

λουτροδωμάτια, εφοδιασμένα με αντλίες 
νερού και βραστήρες ατμού. 

Τα λουτρά με ζεστό θαλάσσιο νερό 
χρησιμοποιούνταν περισσότερο από 
τους ηλικιωμένους ανθρώπους, τις γυ-
ναίκες και τα άτομα που έπασχαν από 
ασθένειες των κλειδώσεων και των μυ-
ών. Οι εφημερίδες του 1854 σημείωναν 
ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα των 
κολυμβητικών περιοχών της Jurmala 
οφειλόταν, τόσο στις συστάσεις των 
γιατρών, την αδυναμία της σύγχρονης 
γενιάς, τη μόδα, όσο και στη διασκέ-
δαση12. Η δημοτικότητα του θερέτρου 
φαίνεται από τα αριθμητικά στοιχεία: το 
1893 υπήρχαν 16.000 επισκέπτες, το 1894 
υπηρχαν 19.000, το 1899 30.000, το 1904 
34.500 και το 1914 υπήρχαν 60.71413 
επισκέπτες. 

Η κολύμβηση στη θάλασσα έγινε πιο 
δημοφιλής το 19ο αιώνα και περισ-
σότερα άτομα άρχισαν να την ασκούν. 
Παρόλα αυτά, στη Τζουρμάλα, η πολιτι-
κή απέναντι στους κολυμβητές και των 
δύο φύλων δεν άλλαξε μέχρι και τη 
δεκαετία του 1920. Στα θέρετρα της 
Γαλλίας, της Αγγλίας, ακόμα και στο 
Πολωνικό θέρετρο της Βαλτικής Sopot, 
οι γυναίκες και οι άντρες κολυμπούσαν 
μαζί φορώντας κολυμβητικές ενδυ-
μασίες. Στη Jurmala είχαν οριστεί ξεχω-
ριστές ώρες για τους άντρες και τις 
γυναίκες – μια γαλάζια σημαία σε ένα 
ψηλό κατάρτι σηματοδοτούσε τις ώρες 
κολύμβησης των γυναικών, ενώ μια 
κόκκινη εκείνες των αντρών. Η έλλειψη 
πειθαρχίας τιμωρούνταν με χρηματικό 
πρόστιμο, ακόμα και με εξορία από το 
θέρετρο14. Στο τέλος του 19ου αιώνα, η 
κολυμβητική ενδυμασία των αντρών 
ήταν, συνήθως, ένα φαρδύ πουκάμισο 
με ζώνη και παντελόνι μέχρι το γόνατο. 
Η γυναικεία κολυμβητική ενδυμασία 
ήταν ένα φόρεμα, πριγκιπικού στυλ, 
μέχρι τα γόνατα και παντελόνι που 
κάλυπτε τα γόνατα. Αυτά τα ενδύματα 

 
12 Жуковский А. Майоренгоф. -1904. стр.5 
13 : Belte P., 141.lpp. 
14 Belte P. Rīgas Jūrmalas, Slokas un Ķemeru 
pilsētas ar apkārtni. – 1935, 87.lpp. 
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φυσικά δυσκόλευαν την κολύμβηση. Τα 
φορέματα απορροφούσαν γρήγορα 
νερό και γίνονταν βαριά. Επιπλέον, 
πρέπει να αναφερθεί ότι στη Rigas 
Jurmala, μέχρι το τέλος του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου, οι γυναίκες χρη-
σιμοποιούσαν, μαζί με την κολυμβη-
τική τους ενδυμασία, κάλτσες και κορσέ. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, έκανε την 
εμφάνιση της η σύγχρονη κολυμβητική 
ενδυμασία (μαγιό). Τόσο οι άντρες, όσο 
και οι γυναίκες, χρησιμοποιούσαν 
μαγιό που αποτελούνταν από ένα μόνο 
τεμάχιο, φτιαγμένο από μαλλί ή 
βαμβάκι. Συνήθως, το μαγιό έμοιζε με 
ναυτικό πουκάμισο και ήταν άσπρο με 
γαλάζιες ή μαύρες ρίγες. Αυτό το είδος 
μαγιό χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη 
δεκαετία του 1920. Εκείνη τη δεκαετία το 
μαγιό των γυναικών ήταν μονόχρωμο, 
φτιαγμένο από ύφασμα τρικό και είχε 
και φούστα. Τη δεκαετία του 1930, 
έγιναν πιο δημοφιλή τα ανοιχτόχρωμα 
μαγιό, ενώ το αντρικό μαγιό αντικα-
ταστήθηκε από τα κολυμβητικά 
σορτσάκια. 

Για την αποφυγή του μεγάλου 
περπατήματος στα ρηχά νερά και ακόμα 
περισσότερο, για χάρη των κολυμβητών, 
χτίστηκαν μέσα στη θάλασσα μακριοί  
διάδρομοι από σανίδες που είχαν απο-
δυτήρια. Από ένα τέτοιο διάδρομο ο 
κολυμβητής μπορούσε να κατέβει, μέσω 
σκαλοπατιών, στο νερό, μέχρι το ύψος 
της μέσης του περίπου. Η ανοιχτή πλευ-
ρά της γέφυρας ήταν κλειστή με μεταλ-
λικό ή ξύλινο παραβάν για την αποφυ-
γή των ανεπιθύμητων βλεμμάτων. 

Για κάποιο χρονικό διάστημα, εκτός 
από τις γέφυρες, οι λουόμενοι χρησι-
μοποιούσαν και κολυμβητικές άμαξες. 
Η κολυμβητική άμαξα ήταν ένας 
θάλαμος με μεγάλες ρόδες. Ο αμαξάς 
οδηγούσε την άμαξα μέσα στη θάλασσα 
και στη συνέχεια, έβγαινε στην ακτή με 
την όπισθεν. Ο λουόμενος ντυνόταν 
μέσα στην άμαξα και μετά έμπαινε στο 
νερό. Όταν τελείωνε το λουτρό, έδινε 
σήμα στον αμαξά. Αυτός ήταν ένας 
αρκετά ακριβός τρόπος λουτρού, διότι, 
εκτός από τον αμαξά, έπρεπε να 

πληρώσει κανείς ξεχωριστά την άμαξα 
και το άλογο. Εκτός από το ότι οι ρόδες 
της άμαξας κολλούσαν συχνά στην 
άμμο, ο αιγιαλός επίσης βρώμιζε και 
έτσι, αυτό το είδος λουτρού δεν 
διήρκησε πολύ.  

Οι δοκιμασίες για την εισαγωγή 
κοινών ωρών κολύμβησης με μαγιό και 
για τα δύο φύλα (μια πρώτη τέτοια 
δοκιμή έγινε το 1881) τέλειωναν πάντα 
με τις διαμαρτυρίες του γραφείου των 
κυβερνώντων Λουθηρανών και Ρώσων 
Αξιωματικών. Οι λόγοι διαμαρτυρίας 
ακούγονται κάπως περίεργοι στην 
εποχή μας– η κολύμβηση με μαγιό 
προσέλκυε τους περίεργους και χαμηλού 
ηθικού ανθρώπους ή ακόμα και το ότι 
ορισμένα μαγιό μπορεί να ήταν βρώ-
μικα και να διέδιδαν την πανούκλα15.  

Τελικά, το 1912 επιτράπηκε και στα 
δύο φύλα να κολυμπήσουν μαζί, 
μπαίνοντας στη θάλασσα από την ακτή. 
Απο τις γέφυρες, οι κολυμβητές 
μπορούσαν να κολυμπήσουν ξεχωριστά, 
χωρίς μαγιό. Οι γέφυρες για κάθε φύλο 
ήταν χτισμένες τουλάχιστον σε από-
σταση 100 μέτρων η μία από την άλλη. 
Οι κανόνες για τους κολυμβητές άλλα-
ξαν πολλές ακόμα φορές.  

Μόνο μετά τον πρώτο παγκόσμιο 
πόλεμο εγκαταλήφθηκαν οι κολυμβητι-
κές γέφυρες και τα δύο φύλα κολυ-
μπούσαν μαζί από την ακτή σε συγκε-
κριμένες  ώρες. Είχαν οριστεί και ξεχω-
ριστές ώρες προκειμένου οι γυναίκες και 
οι άντρες να κολυμπούν χωρίς μαγιό. Η 
λήψη φωτογραφιών στην ακτή ήταν 
απαγορευμένη16. 

Η κολύμβηση για τα αγόρια εισήχθει 
συστηματικά στη Βαλτική από τα μέσα 
του 19ου αιώνα, ενώ για τα κορίτσια 
μόνο από τη δεκαετία του 1920. Αυτή τη 
δεκαετία, ο Johnny Weissmuller έγινε 
δημοφιλής στη Βαλτική, όπως και σε 
άλλα μέρη του κόσμου. Οι νεαροί 
προσπάθησαν να αντιγράψουν το κο-
λυμβητικό του στυλ. Υπήρχε έλλειψη 
                                                 
15 Belte., p129 
16 1929 Abiding rules by Rigas Jurmala town 
council 
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προπονητών κολύμβησης, οι υπάρχο-
ντες προπονητές χρέωναν πάρα πολλά 
και το ευρύ κοινό δεν διέθετε χρήματα 
να τους πληρώσει και επομένως, τα 
κολυμβητικά σχολεία ήταν λιγοστά. Οι 
νέοι συνήθιζαν να διαβάζουν λογο-
τεχνία και εφημερίδες από το εξωτερικό 
για να μάθουν τα στυλ κολύμβησης.   

Τη δεκαετία του 1930, τα βασικά 
στοιχεία κολύμβησης που μάθαιναν τα 
παιδιά στο σχολείο συμπληρώνονταν 
και από εκστρατεία για υγιεινό τρόπο 
ζωής. Ωστόσο, στα σχολεία που δεν 
βρίσκονταν κοντά στο νερό, αυτό απο-
τελούσε μόνο θεωρία. Για την εκμάθηση 
των σωστών κινήσεων χεριών και 
ποδιών, οι μαθητές τοποθετούνταν στο 
πάτωμα ή σε ένα μακρύ πάγκο και 
σκέφτονταν τις κινήσεις17. Τη δεκαετία 
του 1930, για λόγους ασφαλείας, οι 
σημαδούρες τοποθετούνταν στον τέ-
ταρτο, κατά σειρά από την ακτή, 
αμμόλοφο μέσα στη θάλασσα. Πέρα από 
τις σημαδούρες, η κολύμβηση θεωρού-
νταν επικίνδυνη, λόγω των πιο ισχυρών 
ρευμάτων και των χαμηλότερων θερμο-
κρασιών στα βαθύτερα νερά. 

Μετά το τέλος του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου αρκετές εκατο-
ντάδες θερινοί επισκέπτες ήρθαν στη 
Jurmala από τη Σοβιετική Ένωση. Το 
θέρετρο τους προσέλκυε όχι μόνο λόγω 
της φυσικής του ομορφιά, αλλά και 
επειδή προσέφερε διαφορετικό από το 
Ρώσικο τρόπο ζωής και διαφορετικές 
υπηρεσίες. 

Σχεδόν κάθε υπουργείο της Σοβιετι-
κής Ένωσης, καθώς και μεγάλα εργοστά-
σια, έχτισαν εκεί τα κέντρα υγείας και 
αναψυχής τους. Σχεδόν καθένα από 
αυτά είχε την πισίνα του, αλλά προορι-
ζόταν μόνο για χρήση των πελατών 
τους. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, δεν 
υπήρχαν πισίνες ανοιχτές για το ευρύ 
κοινό στην πόλη.  

Τη δεκαετία του 1940, η νέα μόδα 
καθιερώθηκε στη Jurmala: ηλιοθεραπεία. 
Ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι στη 
Jurmala δεν υπήρξε ποτέ χρέωση για τη 
                                                 
17 – Atpūta.- 1935., Nr 5 

χρήση της παραλίας. Όλο το μήκος της 
αμμώδους ακτής των 40 χιλομέτρων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από 
κάθε επισκέπτη. 

Τη δεκαετία του 1950, ήρθε η νέα 
μόδα στα μαγιό: παράλληλα με το μαγιό 
του ενός τεμαχίου, καθιερώθηκε και το 
μαγιό των δύο τεμαχίων. Η παραγωγή 
των μαγιό άρχισε να γίνεται με τη 
χρήση συνθετικού υφάσματος. Στη 
σοβιετική περίοδο δεν υπήρχε πρόβλη-
μα εύρεσης προϊόντων ποιότητας στα 
καταστήματα. Η μαύρη αγορά άνθιζε. 
Αυτό ίσχυε και για τα μαγιό. Τα μαγιό 
που ήταν διαθέσιμα στα καταστήματα 
ήταν ενός είδους. Εκείνο που ήταν πολύ 
δύσκολο να βρεθεί ήταν το μαγιό για 
άντρες. Τη δεκαετία του 1950, ήταν 
σύνηθες γεγονός να λούονται στην ακτή 
άντρες με εσώρουχα τύπου μπόξερ. 

Τη δεκαετία του 1950, στις 
προπονήσεις κολύμβησης χρησιμοποι-
ούνταν ευρέως η εσωτερική σαμπρέλα 
από τα λάστιχα των αυτοκινήτων. Η 
κολύμβηση διδασκόταν στα παιδιά από 
τους γονείς. Τη δεκετία του 1960, πολύ 
δημοφιλές για την εκμάθηση της 
κολύμβησης ήταν ένα χαλάκι φουσκω-
μένο με αέρα (συνήθως παρασκευασμέ-
νο στην Ουγγαρία ή στη Δημοκρατία 
της Γερμανίας). Τη δεκαετία του 1970, 
όλο και περισσότεροι επισκέπτες ήρθαν 
στη Jurmala με εφοδιασμό μάσκα και 
αναπνευστήρα, αλλά αυτό το άθλημα 
δεν έγινε πραγματικά δημοφιλές, διότι ο 
ήλιος δεν προσέφερε αρκετό φως για να 
δει κανείς τους φυσικούς πόρους κάτω 
από το νερό – η θαλάσσια χλωρίδα και 
πανίδα είναι σχετικά φτωχή και η 
εξερεύνηση με τη μάσκα του δύτη δεν 
παρουσιάζει ενδιαφέρον.  

Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η 
προπόνηση κολύμβησης προσφερόταν 
στα παιδιά της Τζουρμάλα μόνο το 
καλοκαίρι στην παραλία. 

Το 1990, 50 χρόνια μετά την κατοχή 
της Σοβιετικής Ένωσης, το πρώτο δημο-
κρατικά εκλεγμένο δημοτικό συμβούλιο 
της Jurmala παράγγειλε σε όλα τα σανα-
τόρια της σοβιετικής εποχής να ανοί-
ξουν τις πισίνες τους για τους μαθητές 
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των σχολείων. Από τότε και έως σήμερα, 
προσφέρονται συστηματικές προπονή-
σεις στους μαθητές της Τζουρμάλα, ενώ 
έχει εγκαθιδρυθεί και το Κολυμβητικό 
Σχολείο της Jurmala. 

Κάνοντας αναδρομή στη μακριά και 
δύσκολη ιστορία της κολύμβησης και 
των λουτρών στην ακτή Riga, στη 
Jurmala, το Μουσείο αυτής της πόλης 
διάλεξε την κολύμβηση ως κεντρικό 
θέμα, παράλληλα με την ιστορία του 
θερέτρου. Η αρχή της κολύμβησης 
σχετίζεται στενά με μια συνήθη τάση 
στην Ευρώπη του 18ου αιώνα. Στο τέλος 
του 19ου αιώνα, με την ανάπτυξη των 
μεταφορών, τα θέρετρα άρχισαν να 
είναι πιο προσβάσιμα και οι απλοί 
άνθρωποι, μαζί με την αριστοκρατεία, 
άρχισαν να τα επισκέπτονται. Ιατρικές 
αναφορές άρχισαν να δίνουν πληροφο-
ρίες σχετικά με τη χρησιμότητα της 
κολύμβησης. Η κολύμβηση έγινε 
άθλημα. Η αρχή του 20ου αιώνα στη 
Jurmala δείχνει ενδιαφέροντες και 
ασυνήθιστους τρόπους λουτρού, όπως η 
χρήση 
λουτράμαξω
ν και 
θαλάσσιων 
γεφυρών. 
Χωρίς να 
ληφθεί 
υπόψη η 
εισαγωγή 
του μαγιού, 
επιτρεπόταν 
στα 

δύο φύλα να κολυμπήσουν ξεχωριστά το 
ένα από το άλλο, μέχρι τη δεκαετία του 
1920. Αυτές οι προκατειλημένες 
προσεγγίσεις συνδέονται με τη συντη-
ρητική προσέγγιση της κυβερνούσας 
Λουθηρανής εκκλησίας και με τις αρχές 
της πατερικής οικογένειας που ήταν 
βαθιά ριζομένες στη Βαλτική κοινωνία. 
Η δωρεάν επίσκεψη στην παραλία 
άρχισε μόνο στο τέλος της δεκαετίας του 
1940. Η συστηματική διδασκαλία της 
κολύμβησης στα παιδιά άρχισε να 
προσφέρεται μόνο μετά το 1990. 

Η κολυμβητική παράδοση θα 
προβληθεί ευρέως στην προσεχή κύρια 
έκθεση του Μουσείου της Jurmala, με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών, όπως ψη-
φιακή παρουσιάση, όπου συνδυάζονται 
γραφικά υπολογιστή, κινούμενα σχέδια 
και παλιά κινηματογραφικά χρονικά. 
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Χορηγία των Ολυμπιακών Αγώνων  
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 χο ηγία μπορεί να 
γίν ι κατανοητή ως μια 
αμοιβαία ευεργετική 
επι χειρησιακή σχέση 
μετ ξύ ενός χορηγού 
και ενός χορηγούμενου. 

Ο χορηγοί επιδιώκ υν να έχουν από τις 
επενδύσεις τους δύο βασικά οφέλη. 
Πρώτον, υπάρχουν κάποιοι στόχοι της 
χορηγίας οι οποίοι συνδέονται είτε με 
την εικόνα των προϊόντων είτε με την 
εικόνα της εταιρείας. Αυτού του είδους 
οι στόχοι αφορούν τη γνωριμία του 
προϊόντος ή ακόμα και της εταιρείας, 
από τους καταναλωτές και είναι, κατά 
ένα μεγάλο μέρος, βασισμένοι στο 
μάρκετινγκ και τη δυνατότητα της 
επικοινωνίας. Αφετέρου, οι στόχοι της 
χορηγίας μπορούν, επίσης, να αφορούν 
τις πιθανές σχέσεις των εταίρων, οι 
οποίες σχέσεις θα πρέπει να 
καθιερωθούν και να αναπτυχθούν μέσω 
της χορηγίας. Αυτοί οι στόχοι 
περιλαμβάνουν συχνά την πρόσκληση 
και παρακίνηση σημαντικών αντιπρο-
σώπων των εταίρων με σκοπό την 
παρακολούθηση ενός γεγονότος. Αυτός 
ο εταιρό-διοικητικός τύπος είναι το άλλο 
κεντρικό χαρακτη-ριστικό γνώρισμα 
των χορηγιών (de Pelsmacker, Geuens 
& Van den Bergh 2005). 

Ο όρος χορηγία, συχνά, παραποι-
είται και αποκαλείται ως μια πράξη 
καλής θέλησης από το χορηγό στον 
χορηγούμενο (Lee, Sandler &Shani 1997 
Walliser 2003). Στην πραγματικότητα, οι  
 
πιο επιτυχημένες χορηγίες είναι οι 
αμοιβαίες σχέσεις στις οποίες και ο 
χορηγός και ο χορηγούμενος έχουν 
κάποια σημαντικά οφέλη. Σε ανταπό-
κριση των συμφωνηθέντων ωφελειών, 
ένα αποτελεσματικό χορηγούμενο δά-
νειο, είναι μια εικόνα για τον χορηγό, 
την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει με 
διάφορους τρόπους παραδείγματος 
χάριν, μέσω της διαφήμισης. Η χορηγία 
μπορεί να εμπεριέχει μια μεγάλη 
ποικιλία των μέσων και των τεχνικών 
του μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου 
του μάρκετινγκ σχέσης. Το τελευταίο, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή η 
σύγχρονη χορηγία είναι σπάνια για μια 
περιστασιακή ανταλλαγή. Μάλλον, 
περιλαμβάνει πολλαπλάσιες σχέσεις και 
μορφές δραστηριότητας για μια χρονική 
περίοδο (Farrelly, Quester & Mavondo 
2003). Οι σχέσεις χορηγίας υφίστανται 
μια αλλαγή από ουσιαστικά μεμονω-
μένες συναλλαγές, σε μακροπρόθεσμες 
σχέσεις (Farrelly & Quester 2003 
Meenaghan 1998). 

  ΗΗ
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Η χορηγία περιλαμβάνει διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη, εκ των οποίων τα 
πιο σπουδαία είναι, φυσικά, ο χορηγός 
και ο χορηγούμενος. Εντούτοις, η χορη-
γία στοχεύει στο να πλησιάσει τα κύρια 
συμβαλλόμενα μέρη για να φθάσει σε 
έναν συγκεκριμένο στόχο ακροατηρίου-
κοινού. Αυτή η επικοινωνία ενισχύεται 
με τη χρησιμοποίηση του χορηγούμενου 
ως υποστηριχτή των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. Με βάση την εντατική 
βιβλιογραφική κριτική των Κόρνγουελ 
και Μέιγναν (Cornwell και Maignan 
(1998, 16)) αποκαλύφθηκαν ορισμένα 
χάσματα τα οποία πρέπει να εξετασθούν 
σε μελλοντικές μελέτες σχετικές με το 
φαινόμενο της χορηγίας: (ι) έλλειψη 
ενός σχεδίου ταξινόμησης που επιτρέπει 
μια σαφή διαφοροποίηση της χορηγίας 
από τις άλλες επικοινωνιακές και 
προωθητικές τεχνικές (ii) φτωχή 
κατανόηση της σχέσης μεταξύ των 
δηλωμένων στόχων και των πραγματο-
ποιημένων αποτελεσμάτων των διαφο-
ρετικών τύπων χορηγιών (iii) έλλειψη 
καθορισμένων μέτρων για συγκλίνοντα 
συμπεράσματα σχετικά με τον αντί-
κτυπο της χορηγίας στους διαφορετι-
κούς καταναλωτές και (iv) έλλειψη για 
κάλυψη κάτω από τα θεωρητικά και 
εννοιολογικά θεμέλια στα οποία να 
βασιστεί μια συστηματική έρευνα. Το 
τελευταίο είναι πιθανώς η πιο σημα-
ντική αδυναμία της προηγούμενης ακα-
δημαϊκής έρευνας, και η παρούσα μελέ-
τη εξετάζει αυτό το πρόβλημα. 

Οι διοικητικές απόψεις του χορηγού 
υπογραμμίζονται και τονίζονται στη 
σχετική βιβλιογραφία. Τα ζητήματα 
ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τη σημα-
σία των ρεαλιστικών, συνοπτικών, και 
ποσοτικά προσδιορίσιμων στόχων, δη-
λαδή τον αποτελεσματικό προγραμ-
ματισμό, την εφαρμογή και την ενσωμα-
τωμένη χρήση κάποιων άλλων εμπο-
ρικών μεταβλητών σε συνδυασμό με την 
χορηγία (Clark, Cornwell & Pruitt 2002 
Cornwell 1995 Cornwell 1997 Cornwell 
& Maignan 1998 Harvey 2001 
Meenaghan 1991a). Ένα μεγάλο μέρος 
της τρέχουσας έρευνας για την χορηγία, 

οδηγείται εμπειρικά και παρουσιάζει 
μια ελλιπή ανάπτυξη θεωρίας. Είναι, 
επίσης, κατά τρόπο χαρακτηριστικό, 
ευδιάκριτη - συμπεριλαμβανομένου 
πολλών οδηγιών για τη καλύτερη 
πρακτική στη διοίκηση της χορηγίας 
(Bruhn 2003; Cornwell, Weeks & Roy 
2005; Dolphin, 2003; Farrelly & Quester 
2003; Farrelly, Quester & Mavondo 2003; 
Mason & Cochetel 2006; Weeks, 
Cornwell & Humphreys 2006). 

Η σύγχρονη πρακτική της χορηγίας 
καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων, 
οι οποίοι περιλαμβάνουν: (ι) τους πε-
ριορισμούς που έχουν τεθεί σε εφαρ-
μογή στις περισσότερες χώρες σχετικά με 
τη διαφήμιση των τσιγάρων και των 
οινοπνευματοδών ποτών (Meenaghan 
1991a 1991b) (ii) τις υψηλές δαπάνες στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης (iii) την 
εκτενή σειρά και ένταση των σύγχρονων 
εμπορικών μηνυμάτων και (iv) την προ-
φανή αποτελεσματικότητα της χορη-
γίας. Οι χαρακτηριστικοί στόχοι της 
χορηγίας περιλαμβάνουν τον αθλη-
τισμό, τις τέχνες και τις κοινωνικές δρα-
στηριότητες διαφόρων ειδών. Ο αθλητι-
σμός είναι, κατά πολύ, ο πιο ανα-
πτυγμένος τομέας της χορηγίας (Bruhn 
2003 Davies, Veloutsou & Πλευρά 2006 
de Pelsmacker, Geuens & Van den 
Bergh 2005 Hermanns 1997 Lagae 2005).  

Η δημοτικότητα του αθλητισμού, ως 
στόχος της χορηγίας, είναι βασισμένη 
στη γνώση για τον αθλητισμό ο οποίος 
(i) έχει μεγάλο κοινό-ακροατήριο (ii) 
εύκολα κάποιος μπορεί να τον δοκιμά-
σει  (iii) έχει σημαντική προβολή από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοι-
νωνίας (iv) διατηρεί μια αίσθηση του 
δράματος και της αβεβαιότητας για το 
τελικό αποτέλεσμα και (β) είναι όλο και 
περισσότερο δημοφιλής δεδομένου ότι 
οι άνθρωποι έχουν περισσότερο ελεύ-
θερο χρόνο να διαθέσουν στον αθλη-
τισμό (Amis, Slack & Berrett 1999; Lagae 
2005; Mason 1999; Musante, Milne & 
McDonald 1999; Riedmüller 2003; Speed 
& Thompson 2000). Επιπλέον, ο 
αθλητισμός αντιπροσωπεύει μια ευκαι-
ρία για τους χορηγούς να επικοινω-

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 7ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος– Αύγουστος – Σεπτέμβριος  2007 25



νήσουν με τους καταναλωτές σε ένα 
περιβάλλον που δεν είναι ανοικτό και 
κατά κύριο λόγο, εμπορικό στη φύση 
(Drees 2003). Ο αθλητισμός περιλαμ-
βάνει και οπαδούς και συμμετέχοντες με 
έναν ιδιαίτερα υψηλό προσωπικό και 
συναισθηματικό τρόπο που ξεπερνά τα 
πολιτιστικά και γεωγραφικά εμπόδια. Η 
παγκοσμιοποίηση του αθλητισμού έχει 
βοηθηθεί από την αυξανόμενη παγκό-
σμια τηλεοπτική κάλυψη, γεγονός, που 
κάνει τον αθλητισμό, έναν πολύτιμο 
συνεργάτη για τα διεθνή εμπορικά 
σήματα. Ο αθλητισμός και οι επιχει-
ρήσεις μοιράζουν τις αξίες πχ της σπου-
δαιότητας,  της ομαδικής στρατηγικής 
και της προσπάθειας, προς έναν στόχο 
(Davies, Veloutsou & Costa 2006). Η 
αθλητική χορηγία μπορεί να κατηγο-
ριοποιηθεί σύμφωνα με: (i) το επίπεδο 
απόδοσης του αθλητισμού (ii) τους 
τύπους οργανωμένων ομάδων και (iii) 
τις ιδιαίτερες αθλητικές εκδηλώσεις 
(Hermanns 1997). 

Η επένδυση της χορηγίας, ιστορικά, 
στρέφεται κυρίως προς τον αθλητισμό 
και αυτό λόγω της ευελιξίας της ως 
εργαλείο επικοινωνίας. Ο αθλητισμός 
είναι ένας φορέας, που επιτρέπει την 
έκθεση στα ηλεκτρονικά μέσα και που 
μπορεί να υιοθετηθεί για να προσελ-
κύσει νέα ακροατήρια. Η αθλητική 
χορηγία απευθύνεται, συνήθως, στο 
νεανικό ανδρικό κοινό που είναι πιο 
δύσκολο να προσεγγιστεί από τις 
παραδοσιακές, τακτικές επικοινωνιακές 
πολιτικές μάρκετινγκ. Οι αθλητικοί 
χορηγοί είναι πιθανό να στοχεύουν 
περισσότερο στην προσέγγιση νέου 
κοινού και να επιδιώκουν ενεργά την 
έκθεση των προσπαθειών τους. Οι 
αθλητικές χορηγίες μπορούν, επίσης, να 
χρησιμοποιηθούν για να αυξηθούν τα 
πολιτιστικά, γλωσσικά και γεωγραφικά 
όρια προκειμένου να προσεγγίσουν τα 
διεθνή ακροατήρια (Bennett 1999 Lagae 
2005 Meenaghan 1991b Meenaghan 
1998). 

Η δημιουργία μιας συγκεκριμένης 
εικόνας είναι πιο ακριβή εάν ο στόχος 
της χορηγίας θεωρείται ότι είναι ένα 

ιδιαίτερο αθλητικό θέαμα (Meenaghan 
& Shipley 1999). Ο αθλητισμός ή 
κάποιες συγκεκριμένες αθλητικές εκδη-
λώσεις είναι περισσότερο δημοφιλείς ως 
στόχοι της χορηγίας από ό,τι οι 
μεμονωμένοι αθλητές, αν και ένας 
μεμονωμένος αθλητής είναι συνήθως 
ευρύτερα γνωστός. Ένας μεμονομένος 
αθλητής έχει περισσότερη έκθεση στα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει μια 
ευδιάκριτη εικόνα και είναι πιο εύκολο 
για έναν μεμονωμένο καταναλωτή να 
τον αναγνωρίζει (Lagae 2005 
Riedmüller 2003). Εν πάση περιπτώσει, η 
αθλητική χορηγία πρέπει να υποστη-
ριχθεί από έναν δυναμικό προϋπολο-
γισμό μάρκετινγκ προκειμένου να 
ισχυροποιηθεί (Mason & Cochetel 2006).  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική 
νεότητα αυτής της έρευνας για την 
χορηγία, δεν είναι περίεργο και 
αναπάντεχο, που ένα μεγάλο μέρος της 
βιβλιογραφίας έχει καθορίσει τα κύρια 
χαρακτηριστικά της χορηγίας σε σχέση 
με άλλες προωθητικές ενέργειες επικοι-
νωνίας. Η παρούσα μελέτη υιοθετεί μια 
διαφορετική άποψη στην προσέγγιση 
του φαινομένου της χορηγίας από μια 
άλλη συγγενική προοπτική, η οποία είχε 
τεθεί σε προηγούμενη έρευνα για το 
συγκεκριμένο θέμα (Farrelly & Quester 
2003). Πολλές ρυθμίσεις, σχετικές και 
άμεσα συνδεδεμένες με την χορηγία, 
είναι βασισμένες σε μακροπρόθεσμες 
συμβατικές ρυθμίσεις. Αυτή η μελέτη 
στοχεύει να εκπληρώσει αυτό το 
εμφανές και προφανές ερευνητικό 
χάσμα. Επιπλέον, αυτή η δυαδική 
μελέτη είναι μοναδική στο να εξετάζει 
την χορηγία από την πλευρά του 
χορηγούμενου. Στο παρελθόν, η χορη-
γία έχει εξεταστεί, κυρίως, από την 
πλευρά του επιχειρησιακού χορηγού. 
Αντίθετα, η προοπτική του χορηγού-
μενου είναι σχετικά παραμελημένη 
(Cornwell & Maignan 1998 Farrelly & 
Quester 2003). Αυτή η μελέτη εστιάζει 
στον μεμονωμένο αθλητή και συγκε-
κριμένα σε αθλητές επιπέδου Ολυ-
μπιακών Αγωνών. 
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Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι 
να περιγραφούν, να αναλυθούν και να 
γίνουν κατανοητοί οι παράγοντες επι-
τυχίας της σχέσης αθλητισμού-χορηγίας 
μεταξύ ενός αθλητή και ενός χορηγού σε 
ολυμπιακό επίπεδο. Ο πρώτος στόχος 
είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες 
επιτυχίας που κάνουν έναν αθλητή έναν 
ελκυστικό συνεργάτη στην σχέση αθλη-
τισμού-χορηγίας. Ο δεύτερος στόχος 
είναι να ανακαλυφθούν οι παράγοντες 
επιτυχίας που ένας επιχειρησιακός χο-
ρηγός αναμένει από έναν αθλητή επιπέ-
δου Ολυμπιακών Αγωνών.  
Θεωρητικοί Παράγοντες Επιτυχίας 
στις Σχέσεις Αθλητισμού-Χορηγίας  
 
Μεμονωμένοι Αθλητές ως Συνεργάτες 
Χορηγίας  
 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε 
τέσσερις παράγοντες επιτυχίας οι οποίοι 
καθορίζουν την αξία ενός μεμονωμένου 
αθλητή από την άποψη της χορηγίας.  

Οι παράγοντες αυτοί είναι:    
- η εικόνα του μεμονωμένου αθλητή  
- η προσέγγιση της ομάδας-στόχου που 
επιθυμεί ο χορηγός 
- οι κίνδυνοι που συνδέονται με έναν 
μεμονωμένο αθλητή και  
- η πείρα του ατζέντη ενός μεμονωμένου 
αθλητή.  

Ο πρώτος από αυτούς τους τέσσερις 
παραγόντες επιτυχίας, δηλαδή η εικόνα, 
είναι μεγάλης σημασίας για την χο-
ρηγία. Στην ουσία, ο χορηγός θέλει να 
αντιπαραθέσει την εικόνα του αθλητή με 
την εικόνα του χορηγού στο μυαλό των 
καταναλωτών. Τόσο ο αθλητισμός, όσο 
και οι αθλητές που αγωνίζονται, εκφρά-
ζουν ένα πλήθος τιμών και συμβόλων τα 
οποία μπορεί να επηρεάσουν τις ενέρ-
γειες των καταναλωτών (Ferrand & 
Σελίδες 1999). Η εικόνα ενός μεμονω-
μένου αθλητή εξαρτάται από τα προσω-
πικά χαρακτηριστικά του/της (όπως 
είναι η προσωπικότητα και ο βαθμός 
επιτυχίας), μαζί με την εικόνα του 
αθλήματος που αντιπροσωπεύει (Lagae 

2005). Τα διάφορα αθλήματα και τα 
διάφορα αθλητικά γεγονότα έχουν 
επιπτώσεις στην εικόνα των αντίστοιχων 
αθλητών. Η δημοτικότητα ενός γεγονό-
τος η έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης ασκούν επίδραση στη γενική 
εικόνα μιας συγκεκριμένης αθλητικής 
εκδήλωσης (Lagae 2005). 

Ο δεύτερος παράγοντας επιτυχίας 
που εξετάζεται είναι η ομάδα-στόχος 
που επιλέγεται από το χορηγό. Οι χο-
ρηγοί εξετάζουν προσεκτικά τους αθλη-
τές ως πιθανούς χορηγούμενους βάσει 
των ομάδων-στόχων (Bennet 1999). Η 
χορηγία είναι μια έμμεση επικοινωνία, 
και ένας χορηγός προσπαθεί να έχει μια 
έμμεση επίδραση σε μια συγκεκριμένη 
ομάδα-στόχο μέσω του κοινού του 
συγκεκριμένου χορηγούμενου αθλητή 
(Crimmins & Κέρατο 1996). Ο ρόλος των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης στην 
προσέγγιση της ομάδας-στόχου είναι 
προφανώς σημαντικός, επειδή η ομάδα-
στόχος της χορηγίας διαμορφώνεται 
μέσω των διάφορων αθλητικών οπαδών 
(de Pelsmacker, Geuens & Van den 
Bergh 2005). Ο αθλητισμός έχει σημα-
ντική έκθεση στα διάφορα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, ειδικά στην τηλεόραση. Το 
σχήμα 1 επεξηγεί μια τροποποίηση της 
ιδέας του Χέρμανν (1997) για το πώς μια 
ομάδα-στόχος επηρεάζεται από την αλ-
ληλεπίδραση των τριών στοιχείων: (i) 
της ομάδας-στόχου του χορηγού (ii) του 
πιθανού κοινού του χορηγούμενου (του 
αθλητή) και (iii) του κοινού των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης.  
 



 

Χορηγία Ομάδας-
Στόχου 

Σχήμα 1. Σχηματισμός της ομάδας-στόχου της χορηγίας (Hermanns 1997, 46)  
 
 
Ο τρίτος παράγοντας επιτυχίας, 

που εξετάζεται, είναι ο κίνδυνος. Η 
χορηγία συνεπάγεται πάντα ορισμένους 
κινδύνους οι οποίοι θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη. Η υποστήριξη ενός 
μεμονωμένου αθλητή είναι ιδιαίτερα 
ριψοκίνδυνη και αυτό, γιατί, η εικόνα 
της επιχείρησης συνδέεται με ένα 
ιδιαίτερο άτομο το οποίο δεν έχει καμία 
σχέση με την εσωτερική λειτουργία της 
επιχείρησης. Οι κίνδυνοι περιλαμβά-
νουν i) την ανεύθυνη κοινωνική 
συμπεριφορά εκ μέρους του αθλητή, ii) 
την πιθανή κακή χρήση των φαρμάκων 
που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση 
του αθλητή, iii) την έλλειψη επιτυχίας, 
και τέλος, iv) τον τραυματισμοό του 
αθλητή (Bruhn 2003). Αυτοί οι κίνδυνοι 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στον 
καθορισμό συγκεκριμένων προτάσεων 
σε μια σύναψη χορηγίας. 

Ο τέταρτος παράγοντας επιτυχίας 
που εξετάζεται είναι ο ατζέντης του 
αθλητή. Αν και ο αθλητισμός έχει οργα-
νωθεί ιδιαίτερα για κάποιο συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα (Hermanns  

 
 

1997), ο ρόλος του ατζέντη ενός αθλητή 
είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη 
στον χώρο της χορηγίας. Ένας ατζέντης 
διαδραματίζει έναν βασικό ρόλο επειδή 
λίγοι αθλητές έχουν την δυνατότητα να 
διαχειριστούν τις υποθέσεις τους. Ο 
ρόλος ενός ατζέντη ποικίλλει από 
περίπτωση σε περίπτωση.  Γενικότερα, ο 
ρόλος του μοιάζει με αυτόν που έχει ο 
οργανωτής ενός αθλητικού γεγονότος 
(Erickson & Kushner 1999).  

Οι πιο συνηθισμένοι στόχοι για 
έναν ατζέντη είναι η διαχείριση της 
σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην 
χορηγία με τους άμεσα σχετιζόμενους 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο 
ατζέντης πρέπει πάντα να ενεργεί με 
τρόπο επαγγελματικό εάν θέλει να έχει 
την πλήρη εμπιστοσύνη του χορηγού.  
 
Απαιτήσεις του Χορηγού από τους Αθλητές  
 

Σε οποιαδήποτε μορφή χορηγίας, ο 
χορηγός έχει διάφορες νόμιμες προσδο-
κίες και απαιτήσεις από έναν αθλητή. 
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Αυτές οι απαιτήσεις αποτελούν τους 
παράγοντες επιτυχίας, από την πλευρά 
του χορηγού και οι οποίες μπορούν να 
χαρακτηριστούν με την μορφή των 
ακόλουθων τίτλων:  
- στόχοι  
- υποστήριξη και  
- κατάλληλος συνδυασμός 

Η πρώτη από αυτές τις τρεις 
απαιτήσεις, τις οποίες έχει ο χορηγός 
από τους αθλητές, αφορά «τους 
στόχους» ως παράγοντες επιτυχίας και 
που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με 
τους τίτλους «αναγνώριση», «εικόνα», 
«σχέση». Ο όρος «αναγνώριση» αντι-
προσωπεύει τους παραδοσιακούς στό-
χους της χορηγίας (Lee et al. 1997). Με 
την χορήγηση ενός αθλητή, ο οποίος 
έχει και μια σημαντική υποστήριξη από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσω της 
προβολής του, ο χορηγός αυξάνει το 
επίπεδο της αναγνώρισης του, την οποία  
απολαμβάνει ευρέως από το κοινό. Οι 
στόχοι ενός χορηγού σχετικά με τη 
«εικόνα» περιλαμβάνουν μια βελτίωση 
της εικόνας, τόσο της επιχείρησης, όσο 
και των προϊόντων της (Hermanns 
2003). Τέλος, οι στόχοι «σχέσης» περι-
λαμβάνουν τις ενισχυμένες εταιρικές 
σχέσεις με τους υπαλλήλους, τους 
πελάτες και τους βασικούς προμηθευτές 
ως αποτέλεσμα της χορηγίας. Κάποιοι 
άλλοι στόχοι της χορηγίας μπορούν να 
είναι: (i) ανάπτυξη του προϊόντος (ii) 
ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκε-
τινγκ και (iii) εκπλήρωση/πραγμα-
τοποίηση του αθλητικού ενδιαφέροντος 
του διοικητικού προσωπικού (Mee-
naghan 1991b). 

 Η δεύτερη από τις τρεις απαιτήσεις, 
που έχει ο χορηγός  από τους αθλητές 
τους, αφορά την «υποστήριξη» η οποία 
ανήκει στην κατηγορία των παραγό-
ντων επιτυχίας. Τα οφέλη για το χορηγό 

προέρχονται από τη διαφήμιση, την 
επικοινωνία, ή τις εταιρικές σχέσεις 
(Lagae 2005). Οι ανεπιτυχείς σχέσεις, 
που παρατηρούνται στον τομέα της 
χορηγίας, γενικά, στερούνται το στοι-
χείο της υποστήριξης, που αυτό σημαίνει 
ότι ο χορηγός και ο χορηγούμενος 
αποτυγχάνουν να συνδεθούν στο μυαλό 
του καταναλωτή (Crimmins & Horn 
1996). Η διαφήμιση, σαν στόχος της 
χορηγίας, έχει δώσει καλά αποτε-
λέσματα (Daneshvary & Schwer 2000).  

Ο τρίτος παράγοντας, που εξετά-
ζεται, είναι ο «κατάλλλος συνδυασμός» 
ως παράγοντας επιτυχίας μεταξύ του 
χορηγού και του χορηγούμενου. Οι 
καταναλωτές πρέπει να είναι πρόθυμοι 
να συνεργαστούν προκειμένου οι στόχοι 
της χορηγίας να υλοποιηθούν 
(Daneshvary & Schwer 2000 Ferrand & 
Σελίδες 1999). Οι πιο επιτυχημένες 
σχέσεις της χορηγίας έχουν ένα κοινό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα: ο αθλητής 
είναι ένα φυσικό κομμάτι των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης (Bruhn 
2003; Lagae 2005). Αυτή η συσχέτιση 
μπορεί να είναι είτε λειτουργική είτε 
εικονική (Gwinner 1997). Η πρώτη, η 
«λειτουργική συσχέτιση», προκύπτει 
όταν ένας αθλητής χρησιμοποιεί το 
προϊόν της επιχείρησης. Η δεύτερη, η 
«εικονική συσχέτιση» εμφανίζεται όταν 
η εικόνα ενός αθλητή είναι παρόμοια με 
αυτήν του χορηγού. Όσο πιο καλός 
είναι ο συνδυασμός του χορηγού και 
του στόχου της χορηγίας, τόσο πιο 
αξιόπιστη και πιο αξέχαστη είναι η 
σχέση που αποτυπώνεται στο μυαλό των 
καταναλωτών (Gwinner & Eaton 1999 
Μέχρι & Busler 1998). Το θεωρητικό 
πλαίσιό μας για την σχέση αθλητισμού-
χορηγίας είναι εικονογραφημένο στο 
Σχήμα 2.  
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Χορηγός Σχέσεις Χορηγίας 

Εικόνα 

Κίνδυνος 

Ομάδα-Στόχος 

Ατζέντης 

Στόχος 

Υποστήριξη 

Κατάλληλος Συνδυασμός 

Σχήμα 2. Μια Θεωρητική Απεικόνιση των Παραγόντων Επιτυχίας στην Σχέση Αθλητισμού-
Χορηγίας στον Αθλητισμό Υψηλού Επιπέδου 
 

Το θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποι-
είται για να αναλύσει τη σχέση αθλητι-
σμού-χορηγίας μεταξύ ενός αθλητή 
υψηλού επιπέδου και του επιχειρησια-
κού χορηγού. Η σχέση αναλύεται, τόσο 
από την πλευρά του χαρακτήρα και των 
ιδιαιτεροτήτων του αθλητή, ως χορηγού-

 
μενου, όσο και από την πλευρά των 
νόμιμων προσδοκιών και των απαιτή-
σεων, που έχει ο αθλητής  από το 
χορηγό. Αυτές οι ιδιότητες και οιι 
απαιτήσεις αποτελούν τους παράγοντες 
επιτυχίας στη σχέση αθλητισμού-
χορηγίας σε ολυμπιακό επίπεδο.  
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Δυαδική Μελέτη Περιπτώσεων και 
Σχέδιο Έρευνας 
 

Αυτή η μελέτη χρησιμοποιεί μια 
δυαδική προσέγγιση αναλύοντας τις 
σχέσεις της χορηγίας από την πλευρά 
δύο πρωταγωνιστών που βρίσκονται 
στο επίκεντρο της σχέσης αθλητισμού-
χορηγίας. Αν και είναι ευρέως γνωστό 
ότι οι σχέσεις είναι δυαδικής φύσης, τα 
δυαδικά πρότυπα είναι σπάνια. Σε 
αυτήν την μελέτη, ο όρος «δυαδική 
περίπτωση» χρησιμοποιείται και αναφέ-
ρεται στην  σχέση αθλητισμού-χορηγίας 
που υπάρχει ανάμεσα σε έναν χορηγού-
μενο αθλητή και σε έναν επιχειρησιακό 
χορηγό. Η «μονή-περίπτωση» είναι 
κατάλληλη για την κατανόηση των 
ρυθμίσεων της αθλητικής χορηγίας στις 
οποίες γίνεται εξονυχιστική έρευνα. Ένα 
περαιτέρω πλεονέκτημα ενός σχεδίου 
«μονής-περίπτωσης» είναι η δυνατότητά 
του να παρέχει πλήρη και βαθειά 
διορατικότητα στα δυναμικά φαινόμενα 
(Yin 2003). 

Τουλάχιστον τρεις διαφορετικές 
διαμήκεις προσεγγίσεις είναι διαθέσιμες 
για τη μελέτη της σχέσης που υπάρχει 
ανάμεσα στον αθλητισμό και την χορη-
γία. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι: (i) 
αναδρομική μελέτη της σχέσης αθλητι-
σμού-χορηγίας από ιστορική οπτική (ii) 
συνεχιζόμενες μελέτες που ερευνούν τη 
σχέση αυτή σε πραγματικό χρόνο και 
(iii) μελλοντικές μελέτες που εξετάζουν 
το πιθανό μέλλον αυτής της σχέσης. Σε 
αναδρομικές μελέτες, υπάρχει ο κίνδυ-
νος των διαφορετικών περιστατικών και 
γεγονότων. Αντίθετα, τα γεγονότα που 
κυμαίνονται σε πραγματικό χρόνο 
τείνουν να επιστήσουν την προσοχή στις 
πραγματικές αλλαγές που επέρχονται 
στη σχέση χορηγίας-αθλητισμού. Εντού-
τοις, σε μελέτες πραγματικού χρόνου 
υπάρχει ο κίνδυνος της πολυπλοκότητας 
των γεγονότων και των ελάχιστων 
αλλαγών (Dawson 1997 Pettigrew 1997). 
Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε 
μια αναδρομική προσέγγιση.  

Η μελέτη «μονής-περίπτωσης» εξέ-
τασε την τετραετή σχέση που υπάρχει 
ανάμεσα στον αθλητισμό και την χορη-
γία κατά το χρονικό διάστημα 2000-2004 
που περιλαμβάνει μια Ολυμπιάδα και 
μια δυάδα. Αυτή η δυάδα αποτελείται 
από μια σχέση αθλητικής χορηγίας 
μεταξύ του Arsi Harju, ενός 
Ολυμπιονίκη πρωταθλητή σφαιροβο-
λίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000 
στο Σίδνεϊ και του χορηγού του, 
TeleRing, που ήταν ένας εταιρία λιανι-
κής πώλησης τηλεπικοινωνιών. Τρία βα-
σικά άτομα πέρασαν από συνέντευξη 
και από τα δύο μέρη της δυάδας. Ο 
πρώτος που έδωσε συνέντευξη ήταν Arsi 
Harju, ο δεύτερος ήταν ο Διευθυντής 
μάρκετινγκ της TeleRing και ο τρίτος 
ήταν ο ατζέντης του Harju.  

Πολλαπλές πηγές πληροφοριών και 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν με την 
μορφή ημιδομημένων συνεντεύξεων και 
συγκεκριμένων αποδεικτικών υλικών. 
Οι συνεντεύξεις έγιναν με κύριο σκοπό 
την συλλογή στοιχείων από όλους τους 
άμεσα σχετιζόμενους συνεργάτες συμπε-
ριλαμβανομένου του αθλητή, του 
αντιπροσώπου του χορηγού και του 
ατζέντη του αθλητή. Στις διαχρονικές 
περιπτωσιολογικές μελέτες, οι συνε-
ντεύξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη συλλογή στοιχείων τα οποία 
προσδιορίζονται από τα άτομα ως μια 
ιδιαίτερα αξιοσημείωτη στιγμή ή ένα 
αξέχαστο γεγονός. Με αυτήν την μέθοδο 
παρατηρείται μια σημαντική ανησυχία 
η οποία σχετίζεται με την ανάκληση και 
την τάση, που έχουν τα άτομα, να 
οργανώσουν ορθολογικά και να αι-
τιολογούν τις ενέργειες και τις πράξεις 
του παρελθόντος. Μερικές φορές, οι 
πληροφοριοδότες, επίσης, μπορούν να 
παρέχουν κοινωνικά αποδεκτές απαντή-
σεις ή και απαντήσεις που ο ερευνητής 
θα ήθελε να ακούσει. Το αποδεικτικό 
υλικό αποτελείται από στοιχεία τα 
οποία συλλέχθηκαν από άρθρα εφημε-

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 7ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος– Αύγουστος – Σεπτέμβριος  2007 31



ρίδων και από στατιστικές τηλεοπτικού 
ελέγχου. Τα δευτεροβάθμια στοιχεία 
είναι χρήσιμα για την τοποθέτηση, σε 
χρονολογική σειρά, των βασικών και 
κύριων γεγονότων, επειδή τα έγγραφα 
παρέχουν πιο ακριβή και πιο συνεπή 
στοιχεία που μπορούν να ληφθούν 
υπόψιν (Dawson1997).  

Η ισχύς, η εγκυρότητα και η 
αξιοπιστία της περιπτωσιολογικής 
μελέτης πρέπει να γίνουν κατανοητές ως 
μια εφαρμογή θεωρίας και πραγματι-
κότητας. Σε αυτές τις μελέτες περι-
πτώσεων, η εγκυρότητα μπορεί να 
θεωρηθεί ως μια συνεχής διαδικασία 
που είναι ενσωματωμένη με τη θεωρία. 
Αυτό απαιτεί από τον ερευνητή να 
αξιολογεί τις υποθέσεις συνεχώς, να 
αναθεωρεί τα αποτελέσματα, να επανα-
ξετάζει τις θεωρίες και να επαναξιολο-
γήσει τους περιορισμούς που αρχικά 
τέθηκαν στη μελέτη. 

Παραδοσιακά, το πρόβλημα της 
εξωτερικής εγκυρότητας υπήρξε ένα 
σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή και 
στην πραγματοποίηση των περιπτω-
σιολογικών μελετών. Οι κριτικοί δηλώ-
νουν χαρακτηριστικά ότι μια μεμονο-
μένη περίπτωση αποτελεί μια ανεπαρκή 
φτωχή βάση για ένα γενικευμένο 
συμπέρασμα (Yin 2003). Όμως, μερικοί 
κριτικοί υπαινίσσονται την ύπαρξη μιας 
αντίθεσης μεταξύ μιας μελέτης περιπτώ-
σεων και μιας μελέτης ερευνών. Μια 
τέτοια απόλυτη αναφορά σε δείγματα 
και σε μεγαλύτερους πληθυσμούς είναι 
ακατάλληλη για την εξέταση μιας περί-
πτωσης-μελέτης, επειδή οι περιπτω-
σιολογικές μελέτες βασίζονται, πιο πολύ, 
πάνω σε αναλυτικές και συμφραζόμενες 
γενικεύσεις, παρά σε στατιστικές 
γενικεύσεις. Η αναλυτική γενίκευση 
προσπαθεί να μετασχηματίσει κάποιο 
ιδιαίτερο σύνολο αποτελεσμάτων σε 
κάποια ευρύτερη θεωρία (Yin 2003). Το 
αποτέλεσμα μιας ποιοτικής ανάλυσης 
υπερβαίνει το τοπικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο πραγματοποιήθηκε η μελέτη. Η 
διαδι-κασία της γρήγορης συλλογής 
στοιχείων οδηγεί, από μια συγκεκριμένη 
μεμονομένη περίπτωση, σε έννοιες και 

σε πλαίσια τα οποία ισχύουν σε ένα 
συγκεκριμένο και ευρύ φάσμα.  

Το σημαντικό ζήτημα είναι ότι για 
την οποιαδήποτε αξιολόγηση της 
εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της 
μελέτης, πρέπει να πραγματοποιηθεί 
όλη η ερευνητική διαδικασία. Σε αυτήν 
την δυαδική μεμονομένη περίπτωση 
μελέτης, το κύρος και η αξιοπιστία 
αυξήθηκαν λόγω της πολύ προσεκτικής 
επιλογής αυτών των ατόμων που θα 
έπαιρναν μέρος στην συνέντευξη, λόγω 
της χρησιμοποίησης διάφορων πληρο-
φοριοδοτών και από τα δύο μέρη της 
βασικής δυάδας, λόγω της καταγραφής 
των συνεντεύξεων και των υπομνη-
μάτων από ταινίες, και τέλος, λόγω της 
λήψης των αποτελεσμάτων, σχετικών με 
τις περιγραφές και τις αναλύσεις, από 
τους πληροφοριοδότες. Επιπλέον, 
ορισμένα γεγονότα και στοιχεία 
ελέγχθηκαν, στη συνέχεια, από τους 
πληροφοριοδότες.  

 
Εμπειρικοί Παράγοντες Επιτυχίας στις 
Σχέσεις Αθλητισμού-Χορηγίας  
 
Παράγοντες επιτυχίας του χορηγούμενου 
 

Οι παράγοντες επιτυχίας του 
χορηγούμενου αποτελούνται από την 
εικόνα του αθλητή, από την ομάδα-
στόχο στην οποία απευθύνεται ο 
αθλητής, από τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τον αθλητή και, τέλος,  
από τον ατζέντη του αθλητή.  
 
• Εικόνα  
 

Ο πρώτος παράγοντας επιτυχίας 
της χορηγίας, σε θεωρητικό επίπεδο, 
είναι η εικόνα του αθλητή. Η εικόνα του 
Harju σχηματίστηκε από μια δέσμη 
αξιών. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών 
των αξιών ήταν: (i) τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του αθλητή και (ii) η 
εικόνα του αθλήματός του. Όσον αφορά 
τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, 
εκτός από την επιτυχία του, το 
σημαντικότερο χαρακτηριστικό του 
Harju ήταν η ευχάριστη προσωπικότητά 
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του, η οποία ενθάρρυνε τους ανθρώπους 
να ταυτιστούν με αυτόν.  
 
• Ομάδες-στόχοι  
 

Ο δεύτερος παράγοντας επιτυχίας 
της χορηγίας, σε θεωρητικό επίπεδο, 
είναι αυτός των ομάδων-στόχων. Ο 
κλασικός αθλητισμός είναι ένα πολύ 
δημοφιλές άθλημα στην εν λόγω χώρα 
και ο Harju ήταν, επομένως, ικανός να 
προσεγγίσει ένα μεγάλο μέρος της 
ομάδας-στόχου σε ολόκληρο το έθνος. Η 
επικράτηση ενός πρωταθλητή Ολυ-
μπιακών Αγώνων, σήμαινε ότι το 
πρόσωπο αυτό ήταν δημοφιλές για τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης που το 
καλύπτουν και ο Harju ήταν, επομένως, 
μια δημοφιλής φυσιογνωμία για τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 
• Κίνδυνοι  
 

Ο τρίτος παράγοντας για την 
εκτίμηση της επιτυχίας της χορηγίας, σε 
θεωρητικό επίπεδο, είναι αυτός του 
κινδύνου. Η χορηγία ενός μεμονωμένου 
αθλητή, όπως είναι ο Harju, ήταν 
ριψοκίνδυνο για την χορηγητρία επιχεί-
ρηση. Ένα απλό παράδειγμα είναι το 
ενδεχόμενο τραυματισμού του Harju ή 
ακόμα και η μη επιτυχημένη εμφάνισή 
του σε ένα σημαντικό αθλητικό αγώνα. 
Αυτό μπορεί να διακινδυνεύσει ολό-
κληρη τη σχέση χορηγίας-αθλητή. Για 
την ελαχιστοποιήση αυτού του κιν-
δύνου, η χορηγία μεταξύ TeleRing και 
Harju περιλάμβανε μια μακροχρόνια 
σύμβαση τεσσάτων χρόνων. Αυτό 
ελαχιστοποίησε τον κίνδυνο επειδή η 
σύμβαση δεν βασίστηκε στη συνεχή 
επιτυχία κατά τη διάρκεια ενός μικρού 
χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, υπήρ-
ξε μια πρόταση στη σύμβαση, μέσω της 
οποίας, γινόναν ξεκάθαρο ότι σε περί-
πτωση που ο Harju αποτύχει εξαιτίας 
της χρήσης ναρκωτικών, τότε όλες οι 
αποδοχές του από την χορηγία επρό-

κειτο να επιστραφούν πάλι στην εται-
ρία. 
 
• Ατζέντης Αθλητή 
 

Ο τέταρτος παράγοντας για την 
εκτίμηση της επιτυχίας της χορηγίας, σε 
θεωρητικό επίπεδο, είναι αυτός του 
ατζέντη (manager) του αθλητή. Ο Harju 
είχε έναν ατζέντη που ήταν αρμόδιος 
για τις συμβάσεις χορηγίας και τις 
ρυθμίσεις των λεπτομερειών των αγώ-
νων στους οποίους θα συμμετείχε. Ο 
Harju δεν ενδιαφερόταν να αναλάβει το 
κομμάτι των διαπραγματεύσεις που τον 
αφορούσαν, και γι αυτό το λόγο 
απευθύνθηκε σε έναν ατζέντη, δίνοντάς 
του, έτσι τη δυνατότητα να επικεντρωθεί 
στην προπόνηση και την προετοιμασία 
του. Ο χορηγός ήταν ικανοποιημένος με 
το ρόλο του ατζέντη, ο οποίος θεωρή-
θηκε ως αξιόπιστος και απαιτητικός 
συνεργάτης στη συγκεκριμένη σχέση της 
χορηγίας.  

 
Παράγοντες επιτυχίας χορηγού  
 

Οι παράγοντες επιτυχίας των 
χορηγών αποτελούνται από προσεκτικά 
καθορισμένους στόχους, που εκμεταλ-
λεύονται την χορηγία υπό την μορφή 
της υποστήριξης και του κατάλληλου 
συνδυασμού μεταξύ του χορηγού και 
του χορηγούμενου. 
 
• Στόχοι  
 

Ο πρώτος παράγοντας επιτυχίας, από 
την πλευρά των απαιτήσεων που έχει ο 
χορηγός από τον αθλητή, σε θεωρητικό 
επίπεδο είναι αυτός των στόχων. Σε 
αυτήν την περίπτωση, οι στόχοι «της 
αναγνώρισης» και «της εικόνας» θεωρή-
θηκαν ότι είναι οι πιο σημαντικοί. Στην 
προκειμένη περίπτωση, ο Harju δέχτηκε 
σημαντική προβολή από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού.  
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Επειδή η εταιρία TeleRing είχε δια-
πραγματευτεί την διαφήμιση του ονό-
ματός της, μέσω της τοποθέτησης αυτού 
πάνω στα ρούχα του Harju (και στην 
αθλητική και στην καθημερινή του 
ενδυμασία), αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο 
χορηγός να λάβει μεγάλη έκθεση από 
την προβολή του αθλητή στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, ο 
Διευθυντής Μάρκετινγκ της χορηγή-
τριας εταιρίας (TeleRing), ενδιαφέρθηκε 
προσωπικά για τον αθλητισμό, ο οποίος 
είχε επιπτώσεις στον καθορισμό των 
στόχων του. 
 
• Υποστήριξη 
 

Ο δεύτερος παράγοντας επιτυχίας, 
από την πλευρά των απαιτήσεων που 
έχει ο χορηγός από τον αθλητή, σε 
θεωρητικό επίπεδο, είναι αυτός της 
υποστήριξης. Οι διαπραγματεύσεις με-
ταξύ των συνεργατών οδήγησαν σε μια 
συμφωνία ότι ο Harju θα μπορούσε να 
είναι διαθέσιμος στον χορηγό για τρεις 
μόνο ημέρες ετησίως. 

Ο πρώτος χρόνος μετά από τους 
προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες 
και ο χρόνος ακριβώς πριν από τους 
επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν 
τα πιο πολυάσχολα έτη στη χρησιμο-
ποίηση του Harju. Στον τελευταίο χρόνο 
της συμφωνίας, ο Harju εμφανίστηκε 
στους τηλεοπτικούς εκπροσώπους της 
χορηγήτριας εταιρίας. Επιπλέον, η 
σχέση μεταξύ του Harju και του 
χορηγού δημοσιοποιήθηκε προκειμένου 
οι υπάλληλοι της εταιρίας να εξοικει-
ωθούν με τη σχέση αυτή. Η χορηγήτρια 
εταιρία TeleRing, επίσης, σχεδίασε μια 
σελίδα στον διαδίκτυο με στόχο την 
κοινοποιήση της σχέσης «χορήγησης-
αθλητή». 

Ο Harju επισκέφτηκε διάφορες 
εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από 
ενδιαφερόμενες ομάδες και που συν-
δέονται με το χορηγό. Η TeleRing, 
ακόμα,  ωφελήθηκε και από την εμφάνι-
ση του Harju σε διάφορες φιλανθρω-
πικές εκδηλώσεις. Παρόλα αυτά, όπως 
σημειώνεται και πιο πάνω, ο αθλητής 

ήταν διαθέσιμος στο χορηγό μόνο τρεις 
ημέρες ετησίως. Οι προσωπικές επαφές 
του Harju με τους πελάτες και με 
κάποιες άλλες ομάδες-στόχους, ήταν 
περιορισμένες. Επιπλέον, δεν υπήρξε 
καμία άλλη εκτενής διαφημιστική 
καμπάνια ή κάποιες άλλες προωθητικές 
δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κοινοποιήση αυτής την σχέσης.  
 
• Κατάλληλος Συνδυασμός 
 

Ο τρίτος παράγοντας επιτυχίας, 
από την πλευρά των απαιτήσεων που 
έχει ο χορηγός από τον αθλητή, σε 
θεωρητικό επίπεδο, είναι αυτός του 
κατάλληλου συνδυασμού μεταξύ του 
χορηγού και του χορηγούμενου. Ο 
κατάλληλος συνδυασμός μεταξύ του 
Harju και του χορηγού βασίστηκε «στην 
εικόνα». Η χορηγήτρια εταιρία TeleRing 
είχε την εικόνα του συντηρητικού 
λιανοπωλητή και ένας παραδοσιακός 
σφαιροβόλος, οπώς ήταν ο Harju,  θα 
ήταν, ενδεχομένως, ένας καλός 
συνδυασμός. Με τη βοήθεια μιας 
τετραετούς σύμβασης, ο κατάλληλος 
αυτός συνδυασμός έπρεπε να κοινο-
ποιηθεί και να δημοσιοποιηθεί κατάλ-
ληλα και αποτελεσματικά προς τους 
καταναλωτές. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν 
πραγματοποιήθηκε, κυρίως, επειδή η 
αντιστοιχία μεταξύ της εικόνας του 
Harju και της εικόνας του χορηγού δεν 
κοινοποιήθηκε ποτέ ρητά ούτε προς τους 
καταναλωτές, ούτε σε οποιουσδήποτε 
άλλους εκπροσώπους.  

Η σχέση αυτή είχε ένα εξαιρετικό 
χαρακτηριστικό το οποίο ήταν η 
διάρκεια της σύμβασης καθώς, επίσης, 
και το χρονικό διάστημα αυτής. Κατά τη 
διάρκεια των τεσσάρων ετών και οι δύο 
συνεργάτες είχαν κοινούς στόχους και 
εμπιστεύθηκαν ο ένας στον άλλο. Αυτά 
είναι τα βασικά στοιχεία που απαιτού-
νται για μια επιτυχημένη σχέση 
(Farrelly et al. 2003). Όλοι οι συμμετέ-
χοντες ήταν ικανοποιημένοι με την 
συγκεκριμένη σχέση, η οποία κατέληξε 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 
το 2004. Η έκθεση στα μέσα μαζικής 
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Από την προοπτική του αθλητή, η 
σύναψη μιας χορηγίας θεωρείται ότι 
είναι μια επιτυχία. Ο Harju ήταν σε θέση 
να εστιάσει την προσοχή του στην 
προετοιμασία και στην προπόνησή του 
κατά τη διάρκεια της χορηγίας. Όλοι οι 
παράγοντες επιτυχίας στη σχέση αθλητι-
σμού-χορηγίας μεταξύ Harju και 
TeleRing απεικονίζονται στο σχήμα 3.  

ενημέρωσης ενός ολυμπιονίκη είναι 
σημαντική και ο στόχος της  «αναγνώ-
ρισης» ήταν, επομένως, ρεαλιστικός. 
Παρόλα αυτά, ο Harju εμφανίστηκε 
μόνο σε μερικές διαφημίσεις της 
TeleRing. Για αυτόν τον λόγο, η σχέση 
της  TeleRing με τον Harju ήταν άγνω-
στη και ασαφής στο ευρύ κοινό.  

 
 
 

 

•  Προσδιορισμένος και αποδεκτός  
• Σχετικός  με  τη μεταφορά της  εικόνας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harju,  
Ολυμπιονίκης 
στο άθλημα  

της 
σφαιροβολίας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TeleRing,  
Λιανικής 
πωλητής 
Τηλεπικοι-
νωνιών 

 

Σχέση Χορηγίας 
• Εμπιστευτική 
• Μακροχρόνια 
• Επιτυχημένη

Εικόνα  

Στόχοι 

Κατάλληλος Συνδυασμός 

• Ουσιαστική 
• Επιτυχία στους αγώνες  
• Ευχάριστη προσωπικότητα 
• Αρκετά  φυσική 

• Μεγάλος  και σε  εθνικό επίπεδο 
• Αρκετά ώριμος 

• Πετυχημένος  στις διαπραγματεύσεις 
• Εμπιστευτικές  σχέσεις  με  τον αθλητή 

και το χορηγό

• Ζωτικής  σημασίας  στόχοι σχετικοί με 
την εικόνα 

•  Ουσιαστικοί στόχοι σχετικοί με την 
αναγνώριση 

• Κατάλληλος συνδυασμός εικόνας  
και επικοινωνίας 

• Τυπωμένες αγγελίες και τηλεοπτικά 
σποτς 

• Δημοσιότητα από μέσα μαζικής  
ενημέρωσης 

Κίνδυνοι 

Ομάδα-Στόχος 

Ατζέντης Αθλητή 

Υποστήριξη 

Σχήμα 3. Παράγοντες επιτυχίας στη σχέση αθλητισμού-χορηγίας μεταξύ του Harju 
και της TeleRing  
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Συμπεράσματα και Διοικητικές 
Επιπτώσεις 
 

 
Τα χαρακτηριστικά ενός αθλητή και 

οι απαιτήσεις ενός χορηγού πρέπει να 
ταιριάξουν για να εξασφαλίσουν μια 
επιτυχημένη σχέση χορηγίας. Οι χορη-
γήτριες επιχειρήσεις πρέπει λεπτομερώς 
να διερευνήσουν τον πιθανό στόχο της 
χορηγίας.  

Αυτή η μελέτη προσφέρει επίσης 
στον αθλητή και στον ατζέντη του, την 
καθοδήγησή τους και την αξιολόγηση 
των προτερημάτων ενός αθλητή ως μελ-
λοντικός πιθανός συνεργάτης χορηγίας. 
Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην 
επίτευξη των καλύτερων σχέσεων και 
των αμοιβαία ευεργετικών συμφωνιών 
για την χορηγία στον αθλητισμό. Συνο-
λικά, αυτή η μελέτη αυξάνει τη γνώση 
του φαινομένου της χορηγίας και τις 
προοπτικές που τυχόν έχει. 
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 
  
 
 
Ο Αθλητισμός στις Επιχειρήσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ολύ συχνά ο κόσμος των επιχειρήσεων και των οργανισμών δανείζει 
ιδέε  και οργανωτικά μοντέλα στον αθλητισμό, αλλά σπανιότητα 
συμ αίνει το αντίθετο. Σε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο, ο Ράλφ 
Άντλερ εξετάζει εκείνους τους οργανισμούς που θα μπορούσαν να 
συγ ριθούν με τον αθλητισμό σε ό,τι αφορά την υψηλή 

ελκυστικότητα, το εν-διαφέρον των φιλάθλων και τη διασκέ-δαση που αυτός 
προσφέρει (βλέπε alph Adler “Putting sport into organizations: The role of the 
accountant”, Business Horizons, Vol. 49, 2006, pp. 31-39). Το άρθρο αυτό προσπαθεί 
να συμβάλει στον τρόπο που οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις μπορούν να 
ωφεληθούν από τις αθλητικές αναλογίες που προκύπτουν. Τέλος, ο συγγραφέας δίνει 
έμφαση στο ρόλο των λογιστών.  

 
ς
β

κ
 
R

  ΠΠ
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί έναν απλό και λειτουργικό ορισμό του αθλη-

τισμού, της αναψυχής και της επαγγελ-ματικής δραστηριότητας. Η συμμετοχή σε 
αθλητικές δραστηριότητες προσφέρει ικανοποίηση (αναψυχή), αλλά, αν προ-
σφέρεται για να διασκεδάσει θεατές με αμοιβή, τότε θεωρείται και επαγγελ-ματική 
δραστηριότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων συμμετέχει σε αθλητικές 
δραστηριότητες για ανα-ψυχή και διασκέδαση. Εκτός, όμως, από την διασκέδαση, η 
συμμετοχή σε μια αθλητική δραστηριότητα μπορεί να καταπραΰνει τους 
εργαζόμενους μιας επιχείρησης από την πίεση της δουλειάς.  

Ο συγγραφέας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η συμμετοχή σε μία 
συγκεκριμένη αθλητική δραστη-ριότητα δεν είναι μόνο διασκέδαση, αλλά δείχνει 
και το βαθμό που κάποιος είναι αποφασισμένος να δεσμευθεί και να συμμετάσχει. 
Κάπως ανάλογη είναι και η εργασία. Για πολλά χρόνια πολλοί συγγραφείς 
προσπαθούν να βρουν τον τρόπο εκείνο που θα κάνουν την εργασία τόσο 
απολαυστική όσο και ένα αθλητικό παιγνίδι. 

Ο συγγραφέας εξετάζει μία κατη-γορία εργαζομένων, αυτή των λογιστών. Δεν 
είναι τυχαία αυτή η επιλογή, διότι το επάγγελμα του λογιστή θεωρείται ως ένα 
ανιαρό και στεγνό επάγγελμα και οι λογιστές ως πολύ σοβαροί με ελλειπή αίσθηση 
του χιούμορ. Ο συγγραφέας προτείνει δύο τρόπους με τους οποίους οι λογιστές 
μπορούν να συνεισφέρουν στον «αθλητισμό της εργασίας». Πρώ-τον, είναι οι 
παράγοντες της «υγιεινής» που διασφαλίζουν την έντιμη και διαφανή καταγραφή 
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των χρηματο-πιστωτικών ροών. Δεύτερον, είναι οι παράγοντες «ανύψωσης» της 
ποιότητας της εργασίας. Και οι δύο αυτοί παράγο-ντες εξετάζονται από τον 
συγγραφέα από την πλευρά της μεταφοράς αναλο-γιών από τον κόσμο του 
αθλητισμού.  

Ο αθλητισμός χαρακτηρίζεται από καθαρούς, σαφείς και διαφανείς κανό-νες. Ο 
συγγραφέας αναγνωρίζει ότι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις στερού-νται τέτοιων 
κανόνων. Κατά τον συγγραφέα οι λογιστές μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία 
τέτοιων κανόνων με τον να «παράγουν» δεδο-μένα και πληροφορίες που είναι 
έγκυρα, έγκαιρα και σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας.  

Οι λογιστές όμως μπορούν να συνεισφέρουν και στους παράγοντες ανύψωσης 
της ποιότητας της εργασίας. Ο συγγραφέας προτείνει έναν κατάλογο εργασιών που 
οι λογιστές μπορούν να υλοποιήσουν προς την επίτευξη αυτών των στόχων.  

 
Α. Συνεχής προσπάθεια για πληροφόρηση σε ό,τι αφορά: 
 
1. την εγκυρότητα 
2. το χρόνο 
3. τη σχετικότητα 
4. την κατανόηση 
 
 
Β. Επιπλέον οι λογιστές θα πρέπει να αρχίσουν την πληροφόρηση για: 
 
1. την στήριξη των υψηλών ιδα-νικών της επιχείρησης (οργανισμού) 
2. την τροφοδότηση του απαιτού-μενου μελλοντικού ελέγχου 
3. διορατικότητα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου 
 

Όπως οι αθλητικές ομάδες χρησιμο-ποιούν το όνειρο για την επίτευξη του 
ακατόρθωτου, έτσι και οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες 
αναλογίες. Ο συγγραφέας κάνει μία σύγκριση αυτών των ονείρων, με ομάδες από 
τον επαγγελματικό αθλητισμό όπως είναι οι Σικάγο Μπουλς της καλαθο-σφαίρισης. 
Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι οι λογιστές, συνήθως, καταστρέφουν όνειρα. Για 
παράδειγμα, η διαμόρφωση του προϋπολογισμού και του ισολο-γισμού, συνήθως, 
λειτουργεί αποσταθε-ροποιητικά για τη συνοχή που απαι-τείται μέσα σε έναν 
οργανισμό και σε μία επιχείρηση για την επίτευξη υψηλών στόχων και ιδανικών. 

Για έναν οργανισμό και μία επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό η ανάλυση της 
συμπεριφοράς των αντα-γωνιστών και η διαμόρφωση νικηφόρων στρατηγικών. 
Εξίσου σημαντικό είναι και για μία αθλητική ομάδα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο οι 
λογιστές θα πρέπει να προσφέρουν πληροφόρηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του μελλοντικού ελέγχου. Όχι 
οποιασδήποτε πληροφόρη-σης. Η τροφοδότηση με πληροφορίες και η χρήση της 
μέσω ενός προπορευμένου και ενεργητικού (αντί του παθητικού) συστήματος θα 
πρέπει να είναι συνεχής. Οι λογιστές αποτελούν, ευτυχώς ή δυ-στυχώς, ζωτικής 
σημασίας πηγές πληρο-φοριών. 

Τέλος, η επιστήμη της διοίκησης έχει για χρόνια εστιάσει την προσοχή της στη 
σύνδεση των αποτελεσματικών οργανισμών με την ύπαρξη σπουδαίων ηγετών και 
στην αρμονική λειτουργία της ομάδας. Στις αθλητικές ομάδες το ρόλο του ηγέτη τον 
παίζει ο προπονητής και κάποιοι μεγάλοι παίκτες. Οι ηγέτες των ομάδων 
προσπαθούν να πάρουν το μέγιστο από τους παίκτες τους. Το επιτυγχάνουν αυτό με 
τους ακόλουθους τρόπους: 
 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 7ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος– Αύγουστος – Σεπτέμβριος  2007 39



Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 7ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος– Αύγουστος – Σεπτέμβριος  2007 40

• Διασφαλίζοντας ότι οι παίκτες αισθάνονται ότι είναι μέλη μιας οικογένειας και 
ότι είναι σημαντικοί. 

• Διδάσκοντας τους πώς να συνερ-γάζονται ως ομάδα που είναι, χωρίς εγωισμούς. 
• Σχεδιάζοντας αγωνιστικά σχέδια και εκπαιδεύοντας τους παίκτες πώς να τα 

εκτελέσουν. 
• Παρακινώντας τους να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα, καλύτερα από εκείνα 

που είχαν ποτέ ονειρευτεί. 
• Τελικώς, να τους κάνουν να πιστέψουν ότι μπορούν να κερδί-σουν 

οποιονδήποτε αντίπαλο. 
Ο συγγραφέας θεωρεί πολύ σημαντικό τον ανθρώπινο παράγοντα που 

αναδεικνύεται πολύ ξεκάθαρα στις αθλητικές ομάδες, αλλά όχι στις επιχειρήσεις. 
Θεωρεί ότι οι λογιστές θα πρέπει να καταγράφουν το ανθρώπινο κεφάλαιο με τον 
ίδιο τρόπο που καταγράφουν τα υλικά μέρη ενός οργανισμού.  

Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι, όπως ο χώρος του αθλητισμού 
κέρδισε τα μέγιστα από τον κόσμο των επιχειρήσεων, έτσι και ο κόσμος των 
επιχειρήσεων μπορεί με τη σειρά του να κερδίσει από τις πρακτικές και τις 
προτεραιότητες του αθλητισμού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι επιχειρήσεις 
και οι οργανισμοί θα ήθελαν οι εργαζόμενοι τους να απολάμβαναν την εργασία τους 
με τον ίδιο τρόπο που κάποιος απολαμβάνει την αθλητική δραστηριότητα. Κάτι 
τέτοιο θα συνέβαλε τα μέγιστα στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 
γενικότερης απόδοσης. Δυστυχώς, οι ερευνητές της διοίκησης των επιχει-ρήσεων δεν 
εξετάζουν αναλύσεις που προκύπτουν από τον τομέα του αθλη-τισμού, με πολύ λίγες 
εξαιρέσεις που ο συγγραφέας αναφέρει. Είναι, ίσως και-ρός, οι λογιστές, κυρίως, να 
δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αυτό διότι είναι αυτοί που μπορούν μέσα στην 
επιχείρηση να καταστήσουν την εργασία για όλους τους εργαζόμενους τόσο 
απολαυστική όσο και ένα παιxνίδι.  
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  



Επιστημονικό Βιβλίο 
 
 
 
Οικονομική της Διοίκησης του Αθλητισμού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

πό τη στήλη αυτή έχουμε παρουσιάσει στο παρελ-θόν ελληνικά  
βιβλία που ασχολούνται με ζητήμα-τα των οικονομικών και της 
διοίκησης του αθλητισμού. Στο παρόν τεύχος παρουσιάζουμε ένα 
εγχειρίδιο περί της οικονομικής και διοίκησης του αθλητισμού. 
(βλέπε Παντελής Π. Νάσσης, “Oικονομική της Διοίκησης 
Αθλητισμού”, 2004, Κλει-δάριθμος, Αθήνα). Το βιβλίο οργανώ-νεται 

σε οκτώ κεφάλαια και απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές του αθλητιμού που δεν 
έχουν γνώση οικονομικών. Μάλιστα ο ίδιος ο συγγραφέας προέρ-χεται από το χώρο 
του αθλητισμού και αυτό διαπερνάει όλο το βιβλίο. 

 

  ΑΑ
Το 1ο Κεφάλαιο ασχολείται με την ανάλυση της ζήτησης αθλητικών 

δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. Οι έννοιες της ζήτησης, της καμπύλης ζήτησης, 
της ελαστικότητας της ζήτησης, και οι παράγοντες που επηρεάζουν την αθλητική 
ζήτηση αναλύονται στο κεφάλαιο αυτό. 

Το 2ο Κεφάλαιο του βιβλίου ασχολείται με τις μεθόδους πρόβλεψης της ζήτησης 
για αθλητικές εγκαταστά-σεις και δραστηριότητες. Πολύ περιλη-πτικά εξηγούνται οι 
έρευνες τύπου δημοσκοπήσεων (surveys), οι χρονολο-γικές σειρές που ο συγγραφέας 
λανθα-σμένα μεταφράζει ως χρονική κλίμακα, η ανάλυση παλινδρόμησης, η μέθοδος 
των Clawson – Knetsch. 

Το κεφάλαιο αυτό δεν προσθέτει τίποτε στον αναγνώστη που πρωτογνωρίζει το 
αντικείμενο. Μάλλον του δημιουργεί σύγχυση με όλες αυτές τις μεθόδους 
πρόβλεψης, που φυσικά επιλεκτικά παρουσιάζει ο συγγραφέας από το πλήθος των 
τεχνικών πρόβλεψης που υπάρχουν και έχουν χρησιμο-ποιηθεί στη σχετική 
οικονομική και διοικητική επιστήμη, βιβλιογραφία. Θα μπορούσε να είχε 
παραληφθεί αυτό το κεφάλαιο και ο συγγραφέας να προχω-ρήσει αμέσως στην 
ανάλυση της προσφοράς, κάτι που κάνει στο 3ο κεφάλαιο του βιβλίου, Στο κεφάλαιο 
αυτό αναλύεται η συνάρτηση της προ-σφοράς, η καμπύλη προσφοράς και η 
ελαστικότητα της  προσφοράς. Στο ίδιο κεφάλαιο εξηγείται ο προσδιορισμός της  
τιμής και της ποσότητας ισορροπίας καθώς και η διάκριση μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών αγαθών. Πολύ σωστά ο συγγραφέας αναφέρεται στον εθελοντι-κό τομέα 
διότι αυτός διαδραματίζει ση-μαντικό ρόλο στην προσφορά αθλητι-κών υπηρεσιών. 
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Θα άξιζε αυτό να αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο και όχι να “θαφτεί” στο τέλος του 
κεφαλαίου.  

Στο 4ο Κεφάλαιο ο συγγραφέας αναλύει τα οικονομικά και τη διοίκηση των 
επαγγελματικών αθλητικών ομά-δων. Η ανάλυση ειναι εκτεταμένη και γίνεται 
χρήση μιας διευρυμένης βι-βλιογραφίας  και αρθρογραφίας, κυρίως οικονομολόγων 
διεθνούς κύρους που έχουν ασχοληθεί με τον αντικείμενο. Αποτελεί το καλύτερο 
κεφάλαιο του βιβλίου, χρήσιμο ακόμη και για οικο-νομολόγους που δεν έχουν 
ασχοληθεί με τα οικονομικά του αθλητισμού. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι 
επαναλαμβάνο-νται οι οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση που 
είχαν ήδη αναλυθεί στα προηγούμενα κεφάλαια του βιβλίου. Θα μπορούσε ο 
συγγρα-φέας χρησιμοποιώντας την ύλη των προηγουμένων κεφαλαίων, να συμπυ-
κνώσει αυτό το κεφάλαιο. 

Το 5ο Κεφάλαιο ασχολείται με το κόστος. Ο συγγραφέας θα έπρεπε να είχε 
ακολουθήσει την πεπατημένη σε ότι αφορά την παρουσίαση των εννοιών και τα 
παραδείγματα του κόστους όταν μάλιστα το βιβλίο είναι εγχειρίδιο επιπέδου. Για 
παράδειγμα, η έννοια της ολικής απορρόφησης του κόστους συγχέει τον αναγνώστη 
όπως και οι διακρίσεις άμεσου και έμμεσου κόστους. Οποιοδήποτε καλό εγχειρίδιο 
οικονο-μικής ανάλυσης για πρωτοετείς σπου-δαστές θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθεί 
για τον τρόπο οργάνωσης αυτού του κεφαλαίου. 

Το 6ο Κεφάλαιο τιτλοφορείται τιμολόγηση αθλητικων αγαθών και υπηρεσιών 
όπου στην ουσία ασχολείται με τις μορφές αγορών όπως τέλειος ανταγωνισμός, 
μονοπώλιο και ατελής ανταγωνισμός. Και εδώ ο σπουδαστής των οικονομικών 
ξαφνιάζεται με την παρουσίαση διότι σε ανάλυση εγχει-ριδίων ο τρόπος και η 
σημασία της πα-ρουσίασης διαφέρουν. Υπάρχουν επίσης λάθη από την μη 
κατανόηση βασικών εννοιών. Για παράδειγμα στο αριθμη-τικό παράδειγμα 
εξήγησης της τιμολό-γησης mark-up, αποκαλείται το τελευ-ταίο ποσοστό κέρδους. 
Εξ’ ορισμού, το κέρδος είναι τα συνολικά έσοδα μετά τα συνολικά έξοδα δια του 
συνόλου των εσόδων. Δηλαδή στο παράδειγμα του συγγραφέα όταν η τιμή πώλησης 
είναι 75€ και το κόστος της 50€ το ποσοστό κέρδους είναι 25/75 ή 33% ενώ το mark-
up είναι 50% ή 25/50. 

Το 7ο και 8ο Κεφάλαιο ασχολείται με τις έννοιες της λογιστικής και του 
προϋπολογισμού με εφαρμογή σε αθλητικούς οργανισμούς. Η περιγραφή και των 
δύο κεφαλαίων είναι καλή και έννοιες που εισάγονται είναι αντίστοι-χες της 
κλασσικής εγχειριδιακής βιβλιο-γραφίας αυτού του επιπέδου. 

Το βιβλίο θέλει ξαναδούλεμα κυρίως στη διάρθωση του και στην οικονομική 
ανάλυση. Σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, θα ήταν χρήσιμο ο συγγραφέας και ο 
εκδότης να ασχοληθούν με την μετά-φραση ενός από τα πολλά καλά εγχειρί-δια που 
έχουν κυκλοφορήσει στην Αγγλική, κυρίως. βιβλιογραφία. Κάτι τέτοιο έχει ήδη 
επιχειρηθεί από άλλους επιστήμονες των οικονομικών και της διοίκησης του 
αθλητισμού.  
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CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 
 

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SPORTS: ECONOMIC, MANAGEMENT, MARKETING & 

SOCIAL ASPECTS 
29-31 MAY 2008, 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 8th International Conference, 29-31 May, 2008, 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. Areas of interest include (but are not confined 
to): the Impacts of Olympic Games, Professional Sports, Sport-Scheduling, Sports 
Tourism, Sports Communication, Sports & Media, Sports & Society, Sports Violence, 
Sports & Education, Sports & Ethics, Sport Technology, Sports and Computer 
Applications, Sports & Information Technology, Sport Services and Sports History. 
Selected papers will be published in a Special Volume of the Conference 
Proceedings.   
  
The registration fee is €250 (euro), covering access to all sessions, 2 lunches, coffee 
breaks and conference material. Special arrangements will be made with local hotels 
for a limited number of rooms at a special conference rate. In addition, a number of 
special events will be organized: A Greek night of entertainment, a special one-day 
cruise in the Greek islands and a half-day tour to Marathon.  
  
Please submit an abstract (by email), up to 300 words by 28th of March 2008 to: Dr. 
Gregory T. Papanikos, gtp@atiner.gr Director, ATINER & President, PASEM. 
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CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

FITNESS, HEALTH & ACTIVE LIVING 
8-11 MAY 2008, ATHENS, GREECE 

  
The Sports Research Unit of the Athens Institute for Education and Research 
(ATINER) in collaboration with Panhellenic Association of Fitness and Health Clubs 
(Gyms) organize an International Conference in Athens, Greece, 8-11 May 2008. For 
programs of previous conferences and other information visit the conference 
website www.atiner.gr/docs/Fitness.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. 
 The registration fee is €250 (euro), covering access to all sessions, 2 lunches, 
coffee breaks, and conference material. Special arrangements will be made 
with local hotels for a limited number of rooms at a special conference rate. 
In addition, a number of special events will be organized: A Greek night of 
entertainment, a special one-day cruise in the Greek islands and a half-day 
tour around the wider area of Athens (Attica). 
  
The aim of the conference is to bring together scholars, researchers and students 
from all areas of integrated health sciences, including applied & exercise 
physiology, physiotherapy, chiropractics, health psychology, epidemiology, 
biomechanics, training, sports medicine, physical activity, nutrition, obesity, 
physical education and coaching.  
  
All abstracts should be submitted in English. The length of abstract should not be 
longer than 300 words, and should preferably follow the following structure: Title, 
Authors, Affiliations, Objective, Material & Methods, Results and Conclusions. 
Selected (peer reviewed) papers will be published in Special Volumes of the 
Conference Proceedings.  
  
Please submit an abstract (using email only to: atiner@atiner.gr) by March 19th, 2008 
to: Dr. Nota Klentrou, Academic Member, ATINER, Greece & Professor and Chair, 
Department of Physical Education & Kinesiology, Brock University, Canada. 
Abstracts should include: Title of Paper, Full Name (s), Affiliation, Current Position, 
an email address and at least 3 keywords that best describe the subject of your 
submission. If you want to participate without presenting a paper, i.e. chair a 
session, evaluate papers to be included in the conference proceedings or books, 
contribute to the editing, or any other offer to help please send an email to Dr. 
Gregory T. Papanikos, gtp@atiner.gr Director, ATINER.  
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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 
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