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Από τον  
Διευθυντή Έκδοσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ο παρόν τεύχος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ταυτότητα της 

Αθ η-τικής βιομηχανίας στις μέρες μας. Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχουν άρθρα που αφορούν την αθλητική χορηγία, τις θετικές 

και αρνητικές επιδράσεις και επιπτώσεις των μεγάλων γεγονότων 

όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκό-σμια Κύπελλα.   

λ  ΤΤ
Στη στήλη της Αθλητικής Επικαιρότητας  περιγράφεται και αναλύεται ο 

τρόπος που πλέον το ποδόσφαιρο δεν έχει αποκλειστικό σκοπό το παιχνίδι 

αλλά περισσότερο την επιχειρηματική επιτυχία, τις χρηματικές απολαβές και 

τα κέρδη.  

Στη συνέχεια, το Επιστημονικό Άρθρο του Γκάϊ Μάστερμαν αναλύει τα 

μυστικά της Αθλητικής Χορηγίας. Στην αθλητική χορηγία, όπως και σε όποια 

άλλη μορφή χορηγίας, είναι σημαντικό να βρεθεί ο σωστός χορηγός, ώστε να 

μπορέσει να ωφεληθεί και ο χορηγός άλλα και αυτός που λαμβάνει την 

χορηγία.  

Το δεύτερο Επιστημονικό Άρθρο ανήκει στους των Λουκ Ρ.Ποτγάρκα και Ρον 

E. Μακάρβιλ και αναλύει την επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων στην 

φυσική δραστηριότητα των κατοίκων της διοργανώσας χώρας. Οι κάτοικοι 

της χώρας που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορούν, υπό 
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ορισμένες συνθήκες, να επηρε-αστούν θετικά και να στραφούν προς τον 

αθλητισμό.  

Ο Π. Χόκεϊ (τρίτο Επιστημονικό Άρθρο) συνδυάζει το Παγκόσμιο 

Κύπελλο Νοτίου Αφρικής του 2010 με ασκήσεις μαθηματικών για τους 

μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο, όπως υποστηρίζει ο  συγγραφέας, η έφηβοι 

μαθητές μπορούν συγχρόνως να ενδιαφερθούν και για τα μαθηματικά άλλα 

και για τον αθλητισμό.  

Η στήλη της Επιστημονικής Σκέψης αναλύει την αθλητική βιομηχανία 

μελετώντας το παράδειγμα του αυστραλιανού ποδοσφαιρικού πρωτα-

θλήματος (AFL -Australian Football League). Σε ένα όλο και περισσότερο 

διεθνοποιημένο περιβάλλον, η ιδι-αίτερα κερδοφόρα επιχείρηση του 

ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με τους οργανισμούς και φορείς που συσχε-

τίζονται με αυτήν δημιουργούν για τους παίκτες ευκαιρίες καλών αμοιβών 

αλλά και τεραστίων ευθυνών που εξηγεί τους λόγους αναζήτησης εργαλείων 

και τεχνικών για την σωστή επιλογή ενός παίκτη. 

Τέλος, η στήλη του Επιστημονικού Βιβλίου περιέχει την πιο σύγχρονη 

ακαδημαϊκή προσπάθεια σε ότι αναφορά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τα 

οικονομικά του. Πιο συγκεκρι-μένα, το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην μέτρηση 

της ανταγωνιστικής ισορρο-πίας (competitive balance) στο ευρωπαϊκό 

ποδόσφαιρο.  

Δεν έχουμε παρά να σας ευχηθούμε μια καλή και εποικοδομητική 

ανάγνωση. 

 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος
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Αθλητική Επικαιρότητα 
 
  
  
  
Επιχειρήσεις στο Ποδόσφαιρο  
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νατρέχοντας μόλις 15-20 χρόνια πίσω, οι συζητήσεις περί 
οδοσφαίρου μεταξύ γνωστών και φίλων όπως και τα 
ρωτοσέλιδα των, επίσης μόλις, 56 αθλητικών εφημερίδων στην 
λλάδα, μαζί με τα λιγοστά άρθρα στις πίσω σελίδες των 
ολιτικών φυλλάδων, περιστρέφονταν γύρω από αποτελέσματα, 

όμορφες ενέργειες των ποδοσφαιριστών και οι λιγοστές και μοναδικές 
αναφορές είτε στο διεθνές ποδόσφαιρο είτε στα «οικονομικά» σχετικά με το 
ποδόσφαιρο ήταν συνυφασμένες με τους 13 αγώνες του ΠΡΟΠΟ. 

Σήμερα, οι αμοιβές των παιχτών έχουν εκτοξευτεί στα ύψη, τα τηλεοπτικά 
συμβόλαια επιφέρουν έσοδα που καμία αθλητική εταιρία δεν φανταζόταν, 
ομάδες διεκδικούν (στην Ελλάδα) καινούρια γήπεδα για τον ίδιο σκοπό που 
άλλες (στο εξωτερικό) τα κατασκευάζουν μόνες τους (π.χ. για μεγιστοποίηση 
της χρήσης τους = αύξηση εσόδων), το προφίλ των χορηγιών και του 
λεγόμενου merchandising έχει αυξηθεί πέρα από κάθε μέτρο και μεγάλος 
αριθμός ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιριών εισάγονται σε χρηματιστήρια 
της Δυτικής Ευρώπης. 

Η επιχειρηματική αυτή πλευρά του ποδοσφαίρου φαίνεται να μας έχει 
μπερδέψει. Όχι μόνο οι σχεδόν, πια, δυο ντουζίνες αθλητικών εφημερίδων 
και τα διάφορα άρθρα στις σελίδες καθαρά οικονομικών φυλλάδων 
αφιερωμένα στο ποδοσφαιρικό επιχειρίν, αλλά και η ποδοσφαιρική 
καθημερινότητά μας  περιστρέφεται γύρω από το «πόσο;». 

Τελικά τι είναι το ποδόσφαιρο; Επιχείρηση με αυτούσια χαρακτηριστικά 
μιας ανώνυμης εταιρείας ή κάτι άλλο; Επειδή θέλοντας και μη, γνωρίζοντας ή 
όχι, τείνουμε, καθημερινά όπως προαναφέρθηκε, να αναφερόμαστε στις 
business του ποδοσφαίρου,  η στήλη έκρινε απαραίτητο να διευκρινίσει τα 
χαρακτηριστικά αυτά που κάνουν το ποδόσφαιρο (του σήμερα) να διαφέρει 
από τις τυπικές βιομηχανίες. 

Πρώτον, το προϊόν που προσφέρεται είναι μερικώς «προϊόν 
πρωταθλήματος» και μερικώς «προϊόν ομάδας». Αυτό σημαίνει ότι δεν 

Α 

           Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 8ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος–Αυγουστος –Σεπτέμβριος 2008 5 



μπορεί να υπάρξει προϊόν από μόνο μια – τρόπος του λέγειν – εταιρεία. 
Αντίθετα, μια και μόνο, παραδείγματος χάριν, εταιρία κινητής τηλεφωνίας 
μας αρκεί για να μιλάμε με φίλους και γνωστούς.  

Δεύτερον, οι ποδοσφαιρικές λίγκες (π.χ. στην Αγγλία) κατανέμουν έσοδα 
–από τα τηλεοπτικά για παράδειγμα από τον ισχυρό στον λιγότερο δυνατό 
ούτως ώστε να προωθούν την ανταγωνιστική ισορροπία. Έτσι, η βιομηχανία 
αυτή, χαρακτηρίζεται από μια μείξη ανταγωνισμού και συνεργασίας. 
Πιστεύει κανείς ότι, π.χ., οι τηλεφωνικές εταιρίες πράττουν αναλόγως;  

Τρίτον, οι πελάτες των ποδοσφαιρικών ομάδων – οπαδοί – επιδεικνύουν 
υψηλό βαθμό πίστης που σημαίνει ότι είναι απίθανο να αρχίσουν να 
υποστηρίζουν διαφορετική ομάδα ακόμα και αν το «προϊόν» που προτιμούν 
είναι ανεπαρκές. Αυτή η μονοπωλιακή σχέση λοιπόν μεταξύ ομάδας (εταιρία) 
και οπαδού (πελάτη) είναι βαρύνουσας σημασίας στον διαχωρισμό μας.  

Τετάρτων, σε αντίθεση με άλλες βιομηχανίες, οι ποδοσφαιρικές εταιρίες 
έχουν διττό στόχο: να κερδίζουν στο γήπεδο και να επιβιώνουν οικονομικά. 
Ο διττός αυτός στόχος όμως είναι δύσκολο, τις περισσότερες φορές, να 
επιτευχθεί.  

Τέλος, η αγορά εργασίας για τους ποδοσφαιριστές είναι ασυνήθιστη από 
την άποψη ότι οι παίχτες έχουν μονοπωλιακή δύναμη χάρη στο ταλέντο τους 
και οι ομάδες  εταιρίες, ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια (π.χ. περίπτωση 
Μπόσμαν), έχουν λίγα όπλα να αντιπαρατάξουν. 

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να κατανοήσουμε ότι επιχειρηματικότητα 
(business) και ποδόσφαιρο είναι έννοιες που, ναι μεν συνυπάρχουν, αλλά 
που ταυτόχρονα κρύβουν πολύπλοκες ιδιαιτερότητες. 
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Επιστημονικό Άρθρο  
  
  
  
  
Αθλητική Χορηγία 
Γκάϊ Μάστερμαν 
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φαση σε μια επιστροφή στην χορηγική επένδυση δεν ήταν ποτέ τόσο 
μαντική. Ενώ οι χορηγοί έχουν παραδοσιακά αντισταθεί και ακόμα 
τιστέκονται στην αξιολόγηση των χορηγιών τους (Redmandarin, 2004), 
τούτοις αρχίζουν να αναθεωρούν αυστηρά τις χορηγικές τους επικοινωνίες 
ι είναι ήδη δύσπιστοι όσον αφορά τις τιμές, από την στιγμή που 

π α. Συγκεκριμένα, οι τιμές ισοδυναμίας των ΜΜΕ πέφτουν (Gillis, 2005). 
Συγχρόνως, οι χορηγοί που είναι έτοιμοι να αποσυρθούν  από την χορηγική δραστηριότητα, 
καθιστούν απειλή για το άθλημα και την ευρύτερη αθλητική βιομηχανία που τόσο πολύ 
εξαρτάται από τις αμοιβές, τις υπηρεσίες και το προϊόν της χορηγίας. Επομένως η ανάγκη για 
μεγαλύτερη και καλύτερη αξιολόγηση της χορηγίας δεν ήταν ποτέ τόσο κρίσιμη.  

 Η
Αυτή η εργασία δεν θα καλύψει την ανάγκη για νέες μεθόδους χορηγικής αξιολόγησης 

αλλά θα εξετάσει το που θα πρέπει να εστιάσει η αξιολόγηση – τις μοναδικές πτυχές που η 
χορηγία, ως εργαλείο επικοινωνίας, φέρνει πάνω από τα υπόλοιπα εργαλεία επικοινωνίας. Η 
ανάπτυξη μιας διαφορετικής προσέγγισης στην αξιολόγηση της χορηγίας, μια που πλησιάζει 
το ότι οι χορηγοί μπορούν να επιτύχουν επιστροφές στις επενδύσεις τους, θα ενθαρρύνει τη 
χρήση της αξιολόγησης. Η λύση, προς στιγμήν τουλάχιστον, είναι η πολύπλευρη μέτρηση της 
χορηγικής επίδρασης (πωλήσεις, συνειδητοποίηση, εικόνα και συνολικές επικοινωνίες), μια 
σημαντική περιοχή ανάπτυξης για την αξιολόγηση της χορηγίας. Αυτό που είναι κρίσιμο για 
να αναπτυχθεί εν τούτοις είναι μια εστίαση στην ίδια τη σχέση της χορηγίας. Εάν η χορηγία 
πρόκειται να κριθεί ως ανεξάρτητο εργαλείο επικοινωνίας και ένα αντικειμενικό κριτήριο για 
το ROI είναι να επιδιώκεται. Θα έπρεπε να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη τεχνικών που 
μπορούν να αξιολογήσουν με ακρίβεια όλες τις πτυχές των κρίσιμων διαφορών που έχει η 
χορηγία σε σχέση με  άλλες μορφές επικοινωνίας, δηλαδή την  αξία της χορηγικής σχέσης και 
την επίδραση που έχει στο ακροατήριο (Masterman, 2007). Το μήνυμα του χορηγού, 
παραδείγματος χάριν, θα έπρεπε να περιληφθεί στον σύνδεσμο μεταξύ ενός χορηγού και τα 
δικαιώματα  ιδιοκτησίας του  ιδιοκτήτη/ εγγυοδότη (Thompson και Vickers, 2002). Με τη 
μέτρηση της επίδρασης που έχει αυτή η σύνδεση σε ένα εμπορικό σήμα χορηγών, η 
αξιολόγηση της χορηγίας θα οδηγήσει στην επίτευξη μεγαλύτερης ακρίβειας του κατά πόσο η 
χορηγία μπορεί να επιτύχει επενδυτική απόδοση.  
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Η σημαντικότητα της σωστής αντιστοιχίας  
Ο σύνδεσμος που πρέπει να εξετάσουμε είναι το ταίριασμα του ιδιοκτήτη δικαιωμάτων 

και του χορηγού. Οποιαδήποτε ευκαιρία χορηγίας έχει είτε μια ήδη καθιερωμένη είτε μια 
αναδυόμενη εικόνα εμπορικού σήματος. Μια κρίσιμη ερώτηση για οποιοδήποτε 
ενδιαφερόμενο χορηγό είναι εάν αυτή η εικόνα και τα χαρακτηριστικά της θα παράσχουν ένα 
θετικό ή ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο εμπορικό σήμα που είναι χορηγός. Αυτό αναφέρεται 
ως ‘sponsorship fit’ ̀ αντιστοιχία της χορηγίας’ (Masterman, 2007).  

  Η θεωρία congruity μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ ως επεξήγηση του ότι οι καταναλωτές 
μπορούν να διατηρήσουν προκαταλήψεις για τα μεμονωμένα εμπορικά σήματα (Milne και 
McDonald, 1999). Όταν ένας χορηγός συνδέεται με ένα χορηγικό μέσο, αξιολογείται η 
συνάρτηση μεταξύ του.  Εάν οι καταναλωτές καταλάβουν ότι ο ιδιοκτήτης και ο χορηγός 
έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά, υπάρχει μια αυξανόμενη πιθανότητα σύγκρισης και 
κατανόησης της συγκεκριμένης σύνδεσης. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε μια 
καλύτερη αποδοχή της συμφωνίας μεταξύ του χορηγού και του μέσου της χορηγίας  (Jobber, 
2003; Martin, 1996). Όσο μεγαλύτερη είναι η συσχέτιση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 
μιας ισχυρότερης αποδοχής (Martin, 1996). Ο στόχος για οποιαδήποτε χορηγία πρέπει 
επομένως να βασιστεί σε μία επιτυχή αντιστοιχία. 

Η έρευνα των Milne και McDonald (1999) έδειξε ότι μια καλή αντιστοιχία θα ενίσχυε την 
εικόνα του εμπορικού σήματος ενός χορηγού, άλλα επίσης σε περίπτωση που συνέβαινε το 
αντίθετο, εάν δηλαδή δεν υπήρχε αντιστοιχία, το εμπορικό σήμα θα βλαπτόταν. Δεδομένου 
ότι το χορηγικό μήνυμα δένεται περίπλοκα με τις ιδιότητες του χορηγικού μέσου, 
οποιαδήποτε δυσαρμονία θα παρουσίαζε μια μπερδεμένη εικόνα (Meenaghan και Shipley, 
1999).  

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της χορηγίας, οι Milne και McDonald (1999) κατέληξαν 
στο ότι ενώ η χρήση δημογραφικά βασιζόμενων κριτηρίων για να προσδιοριστούν αμοιβαίες 
αγορές στόχων για τα δικαιώματα ιδιοκτήτη και χορηγού μπορεί να είναι επιτυχής στο να 
αυξήσει τη συνειδητοποίηση αγοράς στόχων, η επίτευξη του στόχου καλυτέρευσης της εικόνας 
εξυπηρετείται καλύτερα με το ταίριασμα ενός χορηγού και ενός χορηγουμένου που έχουν 
συμπληρωματικά χαρακτηριστικά εικόνας, με άλλα λόγια που ταιριάζουν καλύτερα μαζί.  

Μια καλύτερη αντιστοιχία μπορεί να επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων βημάτων (Μartin, 
1996):  
1. Προσδιορισμός του προϊόντος /των εταιρικών χαρακτηριστικών της εικόνας του χορηγού  
όχι μέσω εσωτερικών διαδικασιών, αλλά μέσω εξωτερικής έρευνας όπως είναι οι έρευνες 
πελατών και οι ομάδες εστίασης. Ο στόχος είναι ο προσδιορισμός της τρέχουσας αντίληψης 
για την εικόνα που έχουν οι πελάτες και οι πιθανοί πελάτες.  
2. Προσδιορισμός και επιλογή του τύπου χορηγίας που ταιριάζει καλύτερα – που γίνεται 
καλύτερα μέσω της έρευνας αγοράς.  
3. Προσδιορισμός της επιλογής του χορηγικού μέσου που ταιριάζει καλύτερα, πριν την 
επιλογή του καλύτερου μέσου, αξιολογούμενου μέσω της έρευνας αγοράς.  

Σε αυτό το σημείο, η αξιοπιστία του ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων αποτελεί επίσης ένα 
κρίσιμο συστατικό. Το προφίλ του ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων συνδέεται περίπλοκα με τον 
ίδιο τον χορηγό οπότε η αξιολόγηση γίνεται ταυτόχρονα. Για παράδειγμα είναι δύσκολο να 
ξεχωρίσεις τον Ντέιβιντ Μπέκαμ (David Beckham) από τα δικαιώματα χορηγίας των 
ποδοσφαιρικών παπουτσιών του και την Στέλλα Αρτουάς (Stella Artois) από τα 
πρωταθλήματα αντισφαίρισής της.   

Ο στόχος καθορισμού της αξιοπιστίας και της δυνατότητας δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
είναι φυσικά πολύ ευκολότερος όταν υπάρχει μια ιστορία να εξεταστεί και δυσκολότερος όταν 
το χορηγικό μέσο ή/και τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη είναι πιο πρόσφατα. Μια σειρά 
άγνωστων μεταβλητών αναστατώνει τη διαδικασία λήψης απόφασης αλλά ο δρόμος προς 
μια ενημερωμένη απόφαση βρίσκεται συχνά στο να εξεταστούν καλά τα άτομα που θα 
παραδίδουν τα σχετικά δικαιώματα.  

           Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 8ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος–Αυγουστος –Σεπτέμβριος 2008 8 



Ο αντίκτυπος των ΜΜΕ για την χορηγία του γεγονότος αξιολογείται συχνά μέσω του 
μεγέθους του ακροατηρίου και των δημογραφικών στοιχείων, ακριβώς όπως γίνεται και με 
την συμβατική διαφήμιση. Αυτό που είναι σπάνιο είναι η μέτρηση της αντίληψης της εικόνας. 
Δυστυχώς υπάρχουν λίγες μελέτες στοιχείων προσωπικότητας για λόγους χορηγίας, επειδή 
περισσότερη εμπιστοσύνη τοποθετείται στη χρήση των υποκειμενικών κρίσεων (Meenaghan 
και Shipley, 1999).  

Εντούτοις, η αξία μιας χορηγικής αντιστοιχίας,  που μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη 
σχετικών με την εικόνα στόχων, είναι σαφώς σημαντική και έτσι μια αντικειμενικότερη 
προσέγγιση και μεγαλύτερη χρήση ενός προσδιορισμού καλής τακτοποίησης μεταξύ των δύο 
συμβαλλόμενων μερών είναι κρίσιμη για μια επενδυτική απόδοση. Σε αυτό το σημείο να 
διευκρινίσουμε ότι ένα διαφημιστικό μήνυμα είναι μια ελεγχόμενη επικοινωνία που 
σχετίζεται με το σχεδιασμένο και αγορασμένο χώρο στα ΜΜΕ. Από την άλλη μεριά, μια 
χορηγία βασίζεται στο ταίριασμα της εικόνας της με αυτό του χορηγικού μέσου και αυτή η 
αντιστοιχία αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην επιτυχία της. Ο χορηγός έχει επομένως 
καθήκον να εξετάσει μια αντικειμενική διαδρομή για τη λήψη αποφάσεων και την επιλογή 
χρηματοδότησης. Σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι και μια απόφαση χορηγίας θέλει σκέψη. Η 
πιθανή της επιτυχία δεν θα πρέπει απλά να αφορά την καλή αντιστοιχία την στιγμή της 
επιλογής. Αυτό που απαιτείται είναι μια πρόβλεψη της εικόνας και των χαρακτηριστικών του 
χορηγικού μέσου κατά τη διάρκεια της χορηγίας. Προκειμένου να εξακριβωθούν οι κίνδυνοι, 
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα ακόλουθα: 
Αρνητικός συνδυασμός. 

Εδώ έχουμε μία χορηγία όπου τα χαρακτηριστικά και την εικόνα του μέσου χορηγίας δεν 
αποτελεί καλό συνδυασμό. Αυτό θα μπορούσε να συσχετίζεται με μη ικανοποιητική επίδοση 
και συνδυασμό με ‘αποτυχία’, όχι απλά με κάποιο ‘αποτυχημένο’ άτομο αλλά και 
αποτυχημένες ομάδες ατόμων, γεγονότα ή εταιρίες. Εδώ μπορούμε να μιλάμε για έναν 
αθλητή που χάνει έναν αγώνα, ένα γεγονός που χάνει χρήματα, έναν οργανισμό που χάνει 
τον σεβασμό ή την υποστήριξη από τον δημόσιο τομέα.  

Αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοια γεγονότα πρόκειται πάντα να προκαλέσουν αρνητικούς 
συνδυασμούς. Εξαρτάται από τους στόχους της χορηγίας και τη φύση της αντιστοιχίας. Η 
Volvo επένδυσε 30 εκατομμύρια δολάρια για μια τετραετή συμφωνία χορηγίας με την ‘Volvo 
Ocean Race’ και όταν ένα σκέλος του αγώνα συνάντησε δυσκολίες στις αρχές του 2006 
αναγκάστηκε να ορίσει διάφορες μορφές επικοινωνίας για να αποτρέψει οποιεσδήποτε 
αρνητικές συσχετίσεις. Η Volvo παρουσιάζεται ως κατάσκευαστής έμπιστων και ασφαλών 
αυτοκινήτων αλλά δυστυχώς τέσσερα από τα αυτοκίνητα του αγώνα απέτυχαν να 
εκπληρώσουν αυτή την άποψη λόγω τεχνικών προβλημάτων. Τα Βρετανικά ΜΜΕ πήραν μια 
κρίσιμη θέση και ανάγκασαν τον εμπορικό διευθυντή της επιχείρησης να εκδώσει μια δήλωση 
λέγοντας ότι μέχρι το τέλος του αγώνα ‘η συζήτηση θα ήταν γύρω από το πόσο δυνατά’ ήταν 
πραγματικά τα αυτοκίνητα (weaver, 2006).   

Ο αρνητικός συσχετισμός μπορεί επίσης να αφορά άλλους παράγοντες, ιδιαίτερα μακριά 
από τον πραγματικό ‘τομέα του παιχνιδιού’. Εντούτοις, ακόμα και με κάποια αντικοινωνική 
συμπεριφορά που οδηγεί σε κακή δημοσιότητα δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι θα υπάρξει 
αρνητική συσχέτιση. Πάλι αυτό εξαρτάται από τους επιδιωκόμενους στόχους και την σχετική 
αντιστοιχία. Στη λήξη της χορηγίας του επαγγελματικού ποδοσφαιριστή Σταν Κάλημορ (Stan 
Collymore) μετά από δυσμενής δημοσιότητα, η Reebok UK έστελνε ένα μήνυμα στο κοινό 
που κατάδείκνυε την αποσύνδεσή της με τον πρώην πελάτη της (Masterman, 2007). Εντούτοις, 
η δυσμενής δημοσιότητα κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής υπόθεσης του μπασκετμπολίστα 
Άλεν Άιβερσον ( ΗΠΑΦιλαδέλφεια ‘76), δεν απέτρεψε τους χορηγούς του της Reebok ΗΠΑ. 
Ενώ, δημόσια υποστήριξαν ότι δεν αγνοούν μια αντικοινωνική συμπεριφορά, στη συνεχή 
συσχέτιση τους με τον παίκτη κατεδείκνυαν ότι ήθελαν να διατηρήσουν μία επαφή με το 
κοινό τους (CNN, 2006). Η λήξη της χορηγίας, για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να οδηγήσει 
στην αρνητική δημοσιότητα (jobber, 2003).  
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Συνωστισμός χορηγιών (Sponsorship Clutter and overcommodification). 

Συνωστισμός της χορηγίας ονομάζεται ο υπερβολικός αριθμός άλλων μηνυμάτων που 
παρεμποδίζουν το μήνυμα του χορηγού και οδηγούν στην αντίληψη της 
υπέρεμπορευματοποίησης. Τα γεγονότα μπορούν, για παράδειγμα, να επιδείξουν πάρα 
πολλά αποθέματα διαφήμισης, όσα και μέσα χορηγίας όπως τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Ο 
τρόπος με τον οποίο η διαφήμιση μπορεί επίσης να επηρεάσει το περιβάλλον όπου λαμβάνει 
χώρα ένα γεγονός, είναι επίσης μια σημαντική εκτίμηση. Το τένις παρέχει ένα πλήθος 
παραδειγμάτων. Το Wimbledon περιορίζει τα εμπορικά του μηνύματα πολύ περισσότερο από 
το French Open στο Παρίσι, με λίγα επιτρεπόμενα εμπορικά ονόματα και μόνο για 
παρεχόμενα προϊόντα όπως το ρολόι Rolex, την καρέκλα εποπτών (Dunlop Slazenger) και τα 
ποτά Robinsons. Το γεγονός του Παρισιού έχει έναν μεγάλο αριθμό συνωστισμού 
διαφημίσεων σε διάφορα επίπεδα στους χώρους του, αν και τουλάχιστον εξασφαλίζει ότι 
οποιοσδήποτε και αν είναι το εμπορικό σήμα παράγεται ομοιόμορφα σε έναν πρασινόμαυρο 
χρώμα. Το Royal Albert Hall έχει αποδειχθεί ένα εντυπωσιακό αμφιθέατρο για την 
αντισφαίριση από τη στιγμή που η WCT οργάνωσε εκεί τα αθλητικά γεγονότα της στη 
δεκαετία του '80. Η πολιτική τους δεν ήταν να φέρουν οποιαδήποτε διαφήμιση στα εταιρικά 
κιβώτια. Εντούτοις, ένα επίκαιρο γεγονός εκεί, το φινάλε του Masters Tennis στον Delta Tour 
πρωταθλητών, δεν έχει καμία τέτοια πολιτική και διακοσμεί και τις τρεις σειρές του τόπου 
συνάντησης με διαφορετικούς διαφημιστές σε όλα τα χρώματα. Με αυτόν τον τρόπο διατρέχει 
τον κίνδυνο του υπέρ συνωστισμού χορηγών.  

Ο υπέρ συνωστισμός, επιτυγχάνεται επίσης, μέσα από τα ΜΜΕ. Η δραστηριότητα των 
ιστοχώρων και των δημόσιων σχέσεων μπορεί να υπερφορτιστεί από την πλευρά των 
πελατών. Ο κίνδυνος είναι ότι αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πάρα πολλά μηνύματα που 
αποτρέπουν ή παρεμποδίζουν την αναγνώριση και φυσικά μειώνουν την επιτυχία της 
αντιστοιχίας. Ένα υπέρεμπορευματοποιημένο γεγονός μπορεί να χαρακτηριστεί αρνητικά 
από το κοινό.  
 
Το καταχρηστικό μάρκετινγκ (ambush marketing):   

Ο κίνδυνος κατάχρησης είναι πολύ υψηλός. Υπάρχουν χορηγοί που έχουν αποφασίσει 
να αφήσουν τις χορηγίες τους και να υιοθετήσουν άλλες τακτικές μάρκετινγκ που σχετίζονται 
με τα μέσα χορηγίας τους, ως μια πιο οικονομική επιλογή. Η Nike παίρνει συχνά 
περισσότερους βαθμούς στις ψηφοφορίες για αναγνώριση χορηγικού γεγονότος και θυμάται 
από την adidas, ακόμα κι αν δεν είναι χορηγός (Έρευνα απόδοσης, 2003). Σαν χορηγός, η 
adidas διατρέχει έναν κίνδυνο όταν έμμεσα προσκαλεί τους ανταγωνιστές της να 
χρησιμοποιήσουν νέες πλατφόρμες επικοινωνιών. Πάντως αυτό που δεν μπορούν να 
μιμηθούν οι τακτικές κατάχρησης είναι η αντιστοιχία της χορηγίας δεν είναι χορηγοί και δεν 
έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την χορηγία για τους σκοπούς επικοινωνίας.  
 
Η σημασία της λειτουργικότητας  

Για αυτό το λόγο η δύναμη της αντιστοιχίας είναι κρίσιμη και μπορεί να είναι η διαφορά 
που απαιτείται από τον χορηγό για να κερδίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως 
αποτέλεσμα του να πάρει την χορηγία. Εδώ είναι που μπαίνει η σημασία της 
΄λειτουργικότητα .́  

Οι απαιτήσεις ενός χορηγού, οι στόχοι του, δεν μπορούν να καλυφθούν τόσο εύκολα, έτσι 
για να συμφωνήσει τελικά ένας χορηγός να χορηγήσει, ο ιδιοκτήτης δικαιωμάτων μπορεί να 
πρέπει να δημιουργήσει νέα προτερήματα που ταιριάζουν καλύτερα. Εδώ είναι που η 
λειτουργικότητα μπορεί να εξασφαλίσει ότι μια χορηγία είναι επί παραγγελία και κατάλληλη 
για να επιτύχει τους προβλεπόμενους στόχους.  Ενώ οποιαδήποτε από τα προτερήματα ενός 
γεγονότος μπορούν να τοποθετηθούν μαζί ώστε να διαμορφώσουν ένα προσαρμοσμένο 
σύνολο δικαιωμάτων χορηγίας, είναι ο συνυπολογισμός των δικαιωμάτων που είναι 

           Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 8ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος–Αυγουστος –Σεπτέμβριος 2008 10



πραγματικά λειτουργικά για τον χορηγό που θα καταστήσει μια χορηγία μοναδική 
(Masterman και Wood, 2006). Για την καλύτερη αντιστοιχία, ο χορηγός, η εικόνα του ή η 
ανάγκη του εμπορικού σήματος του να ενσωματωθεί σε μια χορηγία και ο τρόπος για να 
επιτευχθεί αυτό, είναι να διασφαλιστεί ότι ο χορηγός ή/και τα εμπορικά του σήματα, τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες του παρέχουν μια λειτουργία (Masterman, 2007). Αυτό δεν είναι 
πάντα δυνατό, αλλά η χορηγία πρέπει να είναι μια βιτρίνα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
ενός χορηγού ώστε να μπορούν να εντοπιστούν από αμοιβαίες στοχοποιημένες αγορές. 
Δεδομένου ότι οι στόχοι επικοινωνίας έχουν διατυπωθεί, η σχέση χορηγίας μπορεί επίσης να 
επεκταθεί.  

Μερικές λειτουργίες είναι πιο εύκολο να προσδιορίσουν από άλλες, για παράδειγμα `τα 
λουλούδια είναι μία προσφορά του…', `οι μπάλες έχουν δοθεί από…’. Άλλες λειτουργίες 
μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολο να προσδιοριστούν και όταν γίνουν πράξη μπορούν να 
εμφανιστούν κάπως μπερδεμένες. Πράγματι όσο μεγαλύτερη είναι η δημιουργικότητα στη 
λειτουργία, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για προσοχή στην εξασφάλιση αυτής της 
λειτουργίας ώστε να μην υπάρχει μπέρδεμα.  

    Όσο μπερδεμένο κι εάν φαίνεται αρχικά, η σαμπάνια Lanson παρέχει μια λειτουργία στα 
πρωταθλήματα αντισφαίρισης Wimbledon. Η γνήσια σαμπάνια σερβίρεται κατά τη διάρκεια 
του γεγονότος στους εταιρικούς φιλοξενούμενους και είναι επίσης διαθέσιμη για αγορά στα 
μπαρ του γεγονότος. Το Mumm έχει προηγουμένως παράσχει στους νικητές μπουκάλια για 
το διάσημο ψεκασμό σαμπάνιας των θεατών του αγώνα αυτοκινήτων F1. Ο ψεκασμός είναι 
από μόνος του μια σημαντική λειτουργία των αγώνων αυτοκινήτων γενικότερα (Masterman, 
2007). 

 Η Wembley National Stadium Ltd (WNSL) εξασφάλισε έναν αριθμό `ιδρυτών  
συνεργατών’ κατά τη διάρκεια της κατασκευής του νέου σταδίου. Μεταξύ τους υπάρχουν δύο 
παραδείγματα λειτουργίας. Η Microsoft υπέγραψε μια πενταετή συμφωνία τον Οκτωβρίου 
του 2005 πριν από την ολοκλήρωση του νέου σταδίου, για να παρέχει την τεχνολογική 
υποστήριξη κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την κατασκευή. Το NPower, ο ενεργειακός 
προμηθευτής, υπογράφηκε για να παρέχει ελεύθερο φωτισμό, συμπεριλαμβανομένης της 
αψίδας που πάνω από την κορυφή του σταδίου, για να φωταγωγεί αγώνες και άλλα 
γεγονότα. Σε μία προσπάθεια να προωθηθεί η σχέση ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της 
κατασκευής, η αψίδα άναψε την ημέρα που η  ομάδα κρίκετ της Αγγλίας κέρδισε τις τέφρες 
(ashes) τον Σεπτέμβριο του 2005 (Goodbody, 2005).    

Η τεχνολογία αποτελεί αυτήν την περίοδο μια έννοια κλειδί για την ανάπτυξη μιας 
καινοτόμου και αποτελεσματικής λειτουργίας χορηγών. Η τεχνολογία από το πλοίο στηνακτή 
(ship to shor) για τον αγώνα των γιοτ, έχει αποδειχθεί μία δημιουργική περίπτωση επίδειξης 
για διάφορους χορηγούς. Η SAP, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές λογισμικού 
παγκοσμίως, ήταν χορηγός και προμηθευτής της ασύρματης λειτουργίας για μια είσοδο της 
Νέας Ζηλανδίας στο πρωτάθλημα της Αμερικής, με αντάλλαγμα το λογότυπό τους στα πανιά 
των πλοίων. Αυτό ήταν ενδεχομένως μια λειτουργία διάσωσης και η SAP ήταν σε θέση να 
επιδείξει την τεχνολογία της σε ακραίες αποδόσεις  μέσω των ΜΜΕ καθώς επίσης και μέσω της 
δικιάς της εκμετάλλευσής. Τα κινητά τηλέφωνα είναι επίσης ένας τρόπος για την επίδειξη των 
προϊόντων. Η FIFA προσέλαβε την Swisscom το 2006 για να μεταδώσει και τους 64 αγώνες 
του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2006 ζωντανά στα κινητά μικροτηλέφωνα (Gibson, 2006). 

Η Samsung και η Swatch απόλαυσαν λειτουργικές περιπτώσεις στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, όπου ήταν οι προμηθευτές των ασύρματων ολυμπιακών 
εργασιών ‘Wireless Olympic Works’ (WOW) και των επίσημων χρονομέτρων αντίστοιχα. Η 
Samsung παρείχε τις αναγκαίες υπηρεσίες πληροφοριών μέσω των φορητών συσκευών που 
παραδόθηκαν στους επισήμους του γεγονότος, το προσωπικό και τα ΜΜΕ (Sunday Times, 
2004) κάτι που είχε ήδη κάνει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σωλτ Λέικ Σίτυ 
δύο χρόνια νωρίτερα. Με το να παρέχει κινητά τηλέφωνα με 3 λεπτά δωρεάν ομιλίας για το 
κοινό και τους αθλητές, υπολογίστηκε ότι παρείχε 13.500 λεπτά ομιλίας στις δύο εβδομάδες 
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του γεγονότος. Αυτή η λειτουργία βοήθησε να βελτιωθούν τα συστήματα επικοινωνιών και 
παρείχε μιας ζωτικής σημασίας υπηρεσία πληροφοριών για εκείνους τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Η Swatch παρείχε το συγχρονισμό για τους αθλητικούς αγώνες, αλλά και μία νέα 
υπηρεσία (‘On Venue Results’ (OVR)  ‘αποτελέσματα στον τόπο συναντήσεως’). Αυτή η 
λειτουργία κρίθηκε να είναι θεμελιώδης μετά από έναν λογιστικό έλεγχο των προηγούμενων 
παιχνιδιών, όπου η ακριβής μέτρηση και οι υπηρεσίες των σκορ παραχωρήθηκαν από 
διάφορους χορηγούς και προμηθευτές. Η Swatch ήταν σε θέση να είναι αποτελεσματικότερη 
και αποδοτικότερη με το να είναι ο μόνος προμηθευτής, ενώ ταυτόχρονα εισήγαγε και 
καταδείκνυε ότι η νέα τεχνολογία της θα μπορούσε να επιτρέψει άμεσες πληροφορίες 
αποτελεσμάτων σε 35 διαφορετικούς τόπους συναντήσεως ταυτόχρονα (Sunday Times, 2004).  

Ένα πιο ασυνήθιστο παράδειγμα λειτουργίας παρείχε η Motorola στο Super Bowl XXXIX 
στο Τζάκσονβιλ της Φλώριδας το 2005. Αντί να επιλεχθεί η αγορά ακριβής εθνικής 
διαφήμισης στην τηλεόραση Fox (μέσο κόστος $2.4 εκατομμυρίων για 30 δευτερόλεπτα 
παρουσίασης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με ένα ακροατήριο περίπου 90 εκατομμύριων 
θεατών), η Motorola αποφάσισε ότι θα είχε μια αποτελεσματικότερη απήχηση με τη 
δημιουργία ενός προϊόντος που θα έφερνε τα προϊόντα στα χέρια των πελατών τους. Η 
λειτουργία που παρείχαν στο γεγονός ήταν μια κούρσα εμποδίων για ζευγάρια οπαδών με 
σκοπό να συμμετέχουν στο NFL περίπτερο εμπειρίας. Ένας οπαδός  θα είχε κλειστά τα μάτια 
ενώ ο άλλος θα τον καθοδήγησε μέσω ενός νέου κινητού της Motorola ή ασύρματων κασκών. 
Στο ίδιο γεγονός οι Campbell, το εμπορικό σήμα σούπας, έφτιαξε μια σούπα 30 μέτρων και 
μοίρασε 100.000 δείγματα νέας και καυτής σούπας και τσίλι στους οπαδούς του παιχνιδιού 
‘Armchair Quarterback’ (Vranica, 2005). Και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες του γεγονότος 
ενίσχυσαν την εμπειρία οπαδών ενώ ταυτόχρονα επέτρεψαν στους χορηγούς τους να 
παρέχουν αξιόπιστες λειτουργίες που ενίσχυσαν στη συνέχεια τα αντίστοιχα μηνύματά τους 
στους ίδιους οπαδούς. 

Έρευνες δείχνουν ότι οι χορηγοί που εκμεταλλεύονται τα δικαιώματά τους είναι πιο 
επιτυχημένοι (Otker, 1998 Meenaghan και Shipley, 1999 Mintel, 2002). Στην πραγματικότητα 
η έρευνα δείχνει επίσης ότι η αποτελεσματικότητα της χορηγίας συσχετίζεται άμεσα με το 
βαθμό στον οποίο οι χορηγοί εκμεταλλεύονται τα δικαιώματά τους (Thompson και Quester, 
2000). Το κλειδί για την εκμετάλλευση είναι η αύξηση των λειτουργιών που έχουν οι χορηγοί 
στις χορηγίες τους  με άλλα λόγια, χορηγοί που λένε στο κοινό τι μπορούν να επιτύχουν τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες τους. Είναι επομένως επιβεβλημένο στους ιδιοκτήτες δικαιωμάτων 
να βρουν την λειτουργία των χορηγών τους στα δικαιώματα που τους χορηγούν και μετά να 
τους ενθαρρύνουν να τους εκμεταλλευτούν. Αυτό ωφελεί τον ιδιοκτήτη δικαιωμάτων με δύο 
τρόπους, α) που ένας επιτυχής χορηγός είναι πιθανότερο να ανανεώσει τη συμφωνία και η 
ανανέωση είναι λιγότερο ακριβή από το να βρεθεί ένας νέος χορηγός, και β) η εκμετάλλευση 
χορηγών αποτελεί θετική προώθηση για τον δέκτη της χορηγίας, το γεγονός, την ομάδα ή το 
άτομο, με έξοδα των χορηγών.  

Μερικά γεγονότα ενθαρρύνουν πολύ καλά τους χορηγούς τους. Έτσι για να ολοκληρωθεί 
αυτό το έγγραφο, η περιπτωσιολογική μελέτη που ακολουθεί παρουσιάζει τα επιτυχής 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα μεταξύ του μαραθωνίου της Βοστώνης και αρκετών από τους 
χορηγούς του και καταδεικνύει ότι και οι δύο πλευρές έχουν δουλέψει σκληρά για να 
ταιριάξουν. 
 
Περιπτωσιολογική μελέτη: Μαραθώνιος της Βοστώνης (Masterman, 2007; Μαραθώνιος της 
Βοστώνης, 2004, 2006; HP, 2004) 

Στις 17η Απριλίου 2006, η αθλητική ένωση της Βοστώνης (Boston Athletic Association 
BAA) οργάνωσε τον 110ο μαραθώνιο της Βοστώνης. Ο πρώτος αγώνας έγινε το 1897. Ο 
αγώνας ήταν αναμενόμενα ο παλαιότερος ετήσιος μαραθώνιος στον κόσμο και τα τελευταία 
χρόνια διοργανωτές και κάτοχοι δικαιωμάτων έχουν καταδείξει αντίστοιχη επιρροή στην 
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ανάπτυξη διάφορων σημαντικών σχέσεων με τους χορηγούς. Παραδείγματος χάριν, η 
Gatorade είναι 14 χρόνια χορηγός του αγώνα.  

Ο αγώνας του 2006 απαριθμούσε 18 χορηγούς και τρεις συνεργάτες ΜΜΕ σε μια δομή 
προγράμματος χορηγίας. Είναι διαφωτιστικό να εξετάσουμε στις οικονομικές υπηρεσίες John 
Hancock, των adidas και της Hewlett Packard για να δείξουμε πως το BAA έχει αναπτύξει 
σχέσεις για ισχυρότερες και όλο και περισσότερο επιτυχημένες χορηγίες. 
 
John Hancock  

Οι οικονομικές υπηρεσίες του John Hancock υποστηρίζουν τον αγώνα από το 1986, που 
παρείχε το πρώτο χρηματικό βραβείο. Συνεχίζει να χορηγεί ένα χρηματικό βραβείο που έχει 
αυξηθεί σε πάνω από 600,000 δολάρια,  συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων απόδοσης. 
Επιπλέον η επιχείρηση παρέχει ένα ευρύ φάσμα των οικονομικών υπηρεσιών στις κοινότητες 
που διαμορφώνουν τον αγώνα, δηλαδή οι Hopkinton, Ashland, Framlingham, Natick, 
Wellesley, Newton, Brookline και η Boston.  

H John Hancock είναι μία εταιρία της Βοστώνης και ήταν βασικός χορηγός κατά τη 
διάρκεια του γεγονότος ο μεγαλύτερος χορηγός σε αυτό το πρόγραμμα χορηγίας. Παρόλα 
ταύτα, προκειμένου να αυξηθεί η σχέση, διάφορες πρωτοβουλίες αναπτύχτηκαν κατά τη 
διάρκεια των 21 ετών. Ο χορηγός τώρα παρέχει την υποστήριξη των ΜΜΕ με οδηγούς μέσων, 
το υλικό Τύπου, το συντονισμό πιστοποίησης και επίσης διαχειρίζεται τον χώρο του τύπου 
(pressroom). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιεί τα δικά του κτήρια στη Βοστώνη 
μετασχηματίζοντας τα σε κέντρα αγώνων και 1900 από τους υπαλλήλων του 
προσλαμβάνονται ως εθελοντικοί αρωγοί του αγώνα. Τα τελευταία χρόνια η εταιρία παρέχει 
επίσης μια γιγαντιαία τηλεοπτική οθόνη κοντά στη γραμμή τερματισμού για τη δημόσια 
εξέταση του αγώνα. 

Ο χορηγός έχει επίσης εκμεταλλευτεί την χορηγία του. Διάφορες βασικές πρωτοβουλίες 
έχουν αναπτυχθεί με το BAA. Η κλινική `John Hancock Running and Fitness’, έχει ένα εθνικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που φέρνει τους κορυφαίους νικητές αγώνων στα σχολεία για 
επιδείξεις και εκπαίδευση. Ξεχωριστές συμμετοχές αθλητών προήλθαν από τους Κενυάτες 
Ibrahim Hussein και Moses  Tanui και την πορτογαλίδα Rosa Mota. Πιο τοπικά αναπτύχτηκε 
το κενυάτικο σχέδιο του μαραθώνιου της Βοστώνη. Πρόκειται για ένα σχολικό πρόγραμμα 
καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, που γιορτάζει το γεγονός ότι οι κενυάτικοι αθλητές ήταν οι 
κυρίαρχοι νικητές αγώνων. Οι εθελοντές υπάλληλοι της John Hancock και οι κενυατικοί 
πρωταθλητές των αγώνων, εκπαιδεύουν μαθητές στον κενυάτικο πολιτισμό, τη γλώσσα και τη 
γεωγραφία, βασιζόμενοι στο αφρικανικό τροπικό δασικό έκθεμα του ζωολογικού κήπου της 
Βοστώνης. Ένα άλλο τοπικό σχέδιο αναπτύχθηκε αρχικά το 1992  το πρόγραμμα 
`υιοθετείστεένανΜαραθωνοδρόμο’ (adoptaMarathoner), φέρνει τους καλύτερους Κενυάτες 
δρομείς σε επαφή με μαθητές σε μια συνάντηση πριν τον αγώνα. Αυτές οι νέες ιδέες 
αναπτύχθηκαν από κοινού για να αυξηθούν την ετήσια σχέση και ως εκμετάλλευση των 
δικαιωμάτων προκειμένου να επιτευχθούν περαιτέρω οι στόχοι της John Hancock για την 
ανάπτυξη εταιρικής συνειδητοποίησης και συγκεκριμένα την εσωτερική επικοινωνία της 
εταιρίας. 
 
Adidas 

Η Adidas είναι χορηγός των αγώνων από το 1987 και αυτή τη στιγμή είναι τα επίσημα 
υποδήματα και ενδυμασία, μια θέση που την ταξινομεί ένα επίπεδο πριν τον John Hancock. 
Μετά από 17 χρόνια αύξησε την υποχρέωσή του αποδέχοντας τα νέα δικαιώματα που 
παρέχουν τα χρονόμετρα και τους αριθμούς των δρομέων. Είχε ήδη παράσχει σε 7000 
εθελοντές και 1100 αντιπροσώπους ΜΜΕ σακάκια με τη φίρμα της.  

Το 1992 η adidas υποστήριξε χορηγικά το BAA και τον μαραθώνιο. Μετά από 12 χρόνια 
συμμετοχής το 1999, η adidas και η BAA προώθησαν το ετήσιο πρόγραμμα BAA Freedom και 
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επίσης μια ετήσια σειρά σεμιναρίου που βασίστηκε στην έκθεση του μαραθώνιου της 
Βοστώνης.  

Μια άλλη νέα και σημαντική πρωτοβουλία εκμετάλλευσης προτάθηκε το 2005 με μια 
διαφημιστική καμπάνια adidas, χρησιμοποιώντας το πιό πρόσφατο παπούτσι της ‘adistar 
control’, με την ονομασία `αυτό συμβαίνει μεταξύ των αγώνων’. Πρόκειται για μια 
δεκαπενθήμερη εκστρατεία που εκτέθηκε εκτενώς στην Βοστώνη πριν και κατά τη διάρκεια 
του μαραθώνιου και ήταν η μεγαλύτερη εκστρατεία οποιουδήποτε χορηγού μέχρι σήμερα. 
Πάλι αυτές οι νέες ιδέες και η εκμετάλλευση έχουν εισαχθεί σε σημεία κλειδιά κατά τη 
διάρκεια της σχέσης προκειμένου να αναπτυχτεί. 
 
Hewlett Packard 

H HP είναι χορηγός από το 1994 και έχει μια θέση στο επόμενο επίπεδο τοποθέτησης στη 
δομή του προγράμματος χορηγίας, μαζί με άλλους 15 χορηγούς. Στο δέκατο έτος της 
προσάρμοσε την τεχνολογία της για να παρέχει μια συναρπαστική νέα λειτουργία στο 
γεγονός. Προώθησε την ‘HP Athlete Search System’, ένα ασύρματο δίκτυο για να παρέχει 
στοιχεία που αφορούν τους συμμετέχοντες στους αγώνων ενώ έτρεχαν. Με την τοποθέτηση 
ενός τσιπ στα παπούτσια τους ή στις αναπηρικές καρέκλες τους, οι συμμετέχοντες μπορούσαν 
να εντοπιστούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό σήμαινε ότι οποιοσδήποτε, οπουδήποτε 
στον κόσμο θα μπορούσε να ακολουθήσει έναν αθλητή μέσω του προσωπικού του Η/Υ από 
την στιγμή που θα συνδεόταν στον ιστοχώρο των αγώνων. Επιπλέον, οι θεατές στον αγώνα θα 
μπορούσαν να σταματήσουν οποιοδήποτε από τους 75 εθελοντές υπαλλήλους της HP και να 
τους ζητήσουν να χρησιμοποιήσουν τα φορητά PC τσέπης HP iPAQ για να ακολουθήσουν 
έναν αθλητή. Η τεχνολογία επομένως παρείχε λειτουργικές πληροφορίες για τους 
διοργανωτές, τα ΜΜΕ και τους θεατές αγώνων καθώς και επίσης ήταν ένα κομμάτι της 
ψυχαγωγίας. Εξυπηρέτησε επίσης καλά στην επίδειξη της τεχνολογίας και των εμπορικών 
σημάτων της HP. 

Προκειμένου να προωθηθεί αυτή η τεχνολογία, η HP έπρεπε να συνεργαστεί με έναν 
άλλο χορηγό, την Verizon Wireless. Εδώ η συνεργασία μεταξύ των χορηγών παρείχε εταιρίες 
με προωθητικές ευκαιρίες και δείχνει τη δέσμευση και των δύο με την BAA.   
 
Περίληψη  

Πρέπει να είναι δυνατό για έναν ιδιοκτήτη δικαιωμάτων να παρέχει μοναδικά και 
λειτουργικά δικαιώματα από την στιγμή που έχουν συλλεχθεί οι ικανοποιητικές πληροφορίες 
από τον πιθανό χορηγό. Μια επιτυχής σχέση χορηγίας μεταξύ ενός εμπορικού σήματος και 
ενός γεγονότος, μιας οργάνωσης ή ενός ατόμου μπορεί να οδηγήσει σε μια θετική αλλαγή 
προς εκείνο το εμπορικό σήμα (Erdogan και Kitchen, 1988). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η 
θετική αντίληψη για το εμπορικό σήμα, οι χορηγοί πρέπει να είναι συγκεκριμένοι. Με άλλα 
λόγια ο χορηγός πρέπει όχι μόνο να είναι αξιόπιστος, άλλα και να κάνει και το κοινό στόχο 
να το καταλάβει και να κατανοήσει επίσης το δέσιμο που υπάρχει μεταξύ του ιδιοκτήτη των 
δικαιωμάτων και του χορηγού. Το κοινό πρέπει να είναι σε θέση να κάνει τη σύνδεση μεταξύ 
του χορηγού και αυτού που χορηγεί προκειμένου να το κατανοήσει. Ακόμα και όταν η 
σύνδεση δεν είναι τόσο εμφανής, ο χορηγός πρέπει να ενημερώσει το κοινό του για το νόημα 
και τη σύνδεση που υπάρχει. Ένας λειτουργικός ρόλος για το χορηγό βοηθά να επιτευχτεί κάτι 
τέτοιο.  
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Η Επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Φυσική 
Δραστηριότητα των Κατοίκων 
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 επένδυση του δημόσιου τομέα για την φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων 
συ νά δικαιολογείται από την άποψη του φαινόμενου επίδρασης χ
(tr ckledown effect), που αναφέρεται στην ικανότητα του γεγονότος να i
αυξηθούν τα επίπεδα αθλητισμού ή/και σωματικής δραστηριότητας (PA) 
στ υς οικοδεσπότες (Hindson, Gidlow, & Peebles, 1994 Hogan & Norton, ο

2 γμα, σε μια πρόσφατη αναφορά στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο υπέρμαχος 000). Για παράδει
διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων υπουργός της Αγγλίας πρότεινε ότι η φιλοξενία των 
θερινών αγώνων του 2012 θα ήταν `ο καταλυτής έμπνευσης των ανθρώπων κάθε ηλικίας και 
ταλέντου για πιο ενεργητικές ζωές (Jewell, 2003). Επιπλέον, το επίσημο έγγραφο κατάθεσης 
αίτησης διεξαγωγής των Ο.Α. του 2012 στο Λονδίνο ισχυρίστηκε  ότι θα προωθούταν η 
συμμετοχή σε επίπεδο βάσης’. Ένα ήδη υπεργυμνασμένο έθνος θα γινόταν πιο γυμνασμένο 
και υγιές (Λονδίνο 2012, 2005). Οι προηγούμενες αιτήσεις από το Πεκίνο το 2008 και το 
Βανκούβερ το 2010 αντηχούν παρόμοια συναισθήματα σχετικά με την ικανότητα του 
γεγονότος να παραδώσει μια αθλητική κληρονομιά. 

  ΗΗ

Η αξία του φαινόμενου επίδρασης γίνεται σημαντικότερη όταν η πόλη που φιλοξενεί 
τους αγώνες παρουσιάζει μεγάλες πληθυσμιακές αποχές στον αθλητισμό ή/και τη συμμετοχή 
σε σωματικές δραστηριότητες πριν από την οργάνωση του γεγονότος. Παραδείγματος χάριν, 
με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2010 που πλησιάζουν στο Βανκούβερ, μια 
πρόσφατη έρευνα για τους Καναδούς πολίτες διαπίστωσε ότι περίπου 7,3 εκατομμύρια 
άνθρωποι, ή 28 τοις εκατό των ενηλίκων συμμετείχαν σε κάποια μορφή αθλητισμού το 2005 
(Ifedi, 2008). Αυτός ο αριθμός είναι αισθητά κάτω από 8,3 εκατομμύρια ή 34 τοις εκατό το 1988 
και 9,6 εκατομμύρια, ή 45 τοις εκατό το 1992 (Ifedi).  

Μέχρι σήμερα, εντούτοις, γνωρίζουμε πολύ λίγα σχετικά με αυτά τα κατά ένα μεγάλο 
μέρος ανεκδοτικά φαινόμενα επίδρασης. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι έχουν 
πραγματοποιηθεί σχετικά λίγες αξιολογήσεις αθλητισμού και αντίκτυπου σωματικής 
δραστηριότητας σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να μην αναφέρουμε ότι οι 
αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί προτείνουν ότι τα αποτελέσματα τέτοιων 
γεγονότων στα επίπεδα δραστηριότητας των πληθυσμών οικοδεσποτών εμφανίζονται στην 
καλύτερη περίπτωση μόνο οριακά (Coalter, 2004, 2007 Murphy & Bauman).  

Η έλλειψη εμπειρικών στοιχείων που να επικυρώνουν την ικανότητα των Ολυμπιακών 
Αγώνων να αλλάζουν τα ποσοστά συμμετοχής των πολιτών στα αθλήματα προέρχεται από 
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μερικά μεθοδολογικά και θεωρητικά συγγράμματα που συνδέονται με αξιολογήσεις 
ανάλογου τύπου.  Συγκεκριμένα, οι ερευνητές θέλουν πιο ουσιαστικές μεθοδολογίες που 
στοχεύουν στην παροχή περισσότερων «αιτιωδών» στοιχείων και επιδεικνύουν την αληθινή 
«προσιτότητα» των φαινόμενων επίδρασης μέσα στους πληθυσμούς της φιλοξενούσας χώρας 
(Coalter, 2004 Murphy & Bauman, 2007). Επιπλέον, τα φαινόμενα επίδρασης δεν βασίζονται  
σε κάποια επεξηγηματική θεωρία ή πρότυπο της αλλαγής συμπεριφοράς υγείας (Coalter, 2007 
Murphy & Bauman). Έτσι περισσότερες θεωρητικές προσεγγίσεις μπορούν να βοηθήσουν στη 
μελέτη αυτών των φαινόμενων, να εξηγήσουν γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να 
κάνουν τους κατοίκους της φιλοξενούσας χώρας πιο ενεργούς. Επίσης μπορούν να υπάρξουν 
πρακτικές εξηγήσεις για το περιορισμένο ποσό τεκμηρίωσης στοιχείων του φαινόμενου 
επίδρασης. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές έχουν σημειώσει μια έλλειψη συντονισμένης 
προσπάθειας μεταξύ των υπευθύνων υγείας να κεφαλαιοποιήσουν στον ενθουσιασμό που 
σχετίζεται με τον αθλητισμό και δημιουργείται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και, στη 
συνέχεια, να τον χρησιμοποιήσουν για να προκαλέσουν αλλαγές στα επίπεδα σωματικής 
δραστηριότητας των πολιτών (Murphy & Bauman, 2007; Soteriades et al., 2006).  

Επομένως, βασιζόμενοι στις προαναφερθείσες μεθοδολογικές, θεωρητικές, και πρακτικές 
προκλήσεις που συνδέονται με την κατανόηση του φαινόμενου επίδρασης, ο σκοπός αυτού 
του άρθρου είναι:  

(ι) να μελετήσει τον υπάρχοντα όγκο της βιβλιογραφίας που εξετάζει τις συνέπειες 
δραστηριοτήτων οργάνωσης των αθλητικών μέγαγεγονότων  

(ii) να προτείνει τις εναλλακτικές μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις για τη 
μελέτη του φαινόμενου επίδρασης και  

(iii) να προσφέρει στρατηγικές για τον σχεδιασμό επεμβάσεων που οι επαγγελματίες 
υγείας θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να αυξήσουν την ικανότητα των Ολυμπιακών 
Αγώνων να επηρεάσουν τα επίπεδα δραστηριότητας μεταξύ των εθνών που τους φιλοξενούν.  
 
Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του φαινόμενου επίδρασης 

Υπάρχει κάποια πρόταση ότι το φαινόμενο επίδρασης όντος εμφανίζεται. Διάφορες 
αξιολογήσεις, μετά από τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, το Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1994, και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002, 
εξέθεσαν τις αυξανόμενες ιδιότητες μέλους αθλητικών λεσχών / οργανώσεων μεταξύ των 
κατοίκων περιοχών οικοδεσποτών και μηοικοδεσποτών (Hindson et al., 1994; sportscotland, 
2004; Sugden & Tomlinson, 1994).  Οι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι ανάλογα 
συμπεράσματα μπορούν να είναι λειτουργία βελτιωμένης πρόσβασης στην πρόσφατα 
αναπτυγμένη αθλητική υποδομή και υποδομή αναψυχής (Essex & Chalkley, 1998, Jones, 2001 
Lockhead, 2005), ή/και η επιτυχία εξεδρών που επιτυγχάνεται από τους αθλητές ενός έθνους 
(Hindson et al., Hogan & Nortan, 2004). Εντούτοις, αυτές οι πεποιθήσεις είναι συχνά 
βασισμένες απλώς στα αποτελέσματα δευτεροβάθμιων στοιχείων αξιολόγησης, όπου οι 
πολίτες δεν ερωτώνται εάν πρωταρχικά κάποιος από αυτούς τους παράγοντες επηρέασαν 
πραγματικά την απόφασή τους να γίνουν μέλη  αθλητικών λεσχών/ οργανώσεων.    

Υπάρχουν επίσης στοιχεία που προτείνουν ότι το φαινόμενο επίδρασης δεν είναι μια 
εγγυημένη συνέπεια των μεγάλων αθλητικών θεαμάτων. Παραδείγματος χάριν, τα στοιχεία 
πληθυσμού που συλλέχθηκαν, μετά τα παιχνίδια της Κοινοπολιτείας του Μάντσεστερ το 2002 
δεν αποκάλυψαν κανένα αντίκτυπο στη συμμετοχή σχετικά με τις αθλητικές δραστηριότητες 
ή την ιδιότητα μέλους αθλητικών λεσχών (MORI, 2004). Επιπλέον, οι ευρείες πληθυσμιακές 
έρευνες σωματικής δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκαν από κοινού με τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ βρήκαν μικρή αλλαγή στα επίπεδα δραστηριότητας των 
πολιτών πριν και μετά το γεγονός. Στην πραγματικότητα, οι Bauman, Armstrong, και Davies 
(2003) ανέφεραν ότι τα αυστραλιανά επίπεδα συμμετοχής σωματικής δραστηριότητας ήταν 
χαμηλότερα το 2000 (το έτος των Ολυμπιακών Αγώνων) από ό,τι το 1999 και το 1997. 
Σημείωσαν ότι το γεγονός εμφανίστηκε να έχει ελάχιστη ή καμία συμπεριφοριστική επίδραση 
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στο γενικό πληθυσμό αλλά μάλλον, επηρέασε θετικά την πρόθεση των λαών να αυξήσουν τα 
τωρινά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας τους.   

Όσον αφορά τη συμμετοχή των κατοίκων της φιλοξενούσας χώρας στις ολυμπιακές 
αθλητικές δραστηριότητες, μια ετήσια έρευνα που πραγματοποιείται ακριβώς δώδεκα μήνες 
μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000, αποκάλυψε αυξημένα ποσοστά για το 
βόλεϊ στην παραλία, το πόλο, και τον στίβο (Sweeny Sports Report, 2000/2001). Παρά την 
ύπαρξη αθλημάτων στα οποία οι αυστραλιανοί αθλητές υπερείχαν κατά τη διάρκεια των 
παιχνιδιών, αποτελέσματα της έρευνας πρότειναν ότι αυτές οι τάσεις δεν ήταν συνεχείς με την 
πάροδο του χρόνου (Sweeny Sports Report, 2000/2001). Επιπλέον, μια παρόμοια μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε από τον Veal (2003) αποκάλυψε ότι το έτος μετά τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Σίδνεϊ, αν και η συμμετοχή σε επτά ολυμπιακά αθλήματα αυξήθηκε, η συμμετοχή 
μειώθηκε σε εννέα άλλα. Τα αποτελέσματα του Veal ήταν παρόμοια για τον μηολυμπιακό 
αθλητισμό: ο συγγραφέας εξέθεσε μια γενική πτώση σε διάφορες δραστηριότητες, αλλά 
σημείωσε μια ουσιαστική αύξηση στην ψυχαγωγική άσκηση  μεταξύ των Αυστραλών μετά 
από το γεγονός.   

Ο Veal (2003) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματικά έχουν 
μια επίδραση ‘τεμπελιάς’ στα άτομα λόγω της εκτενούς τηλεοπτικής κάλυψης του γεγονότος. 
Με άλλα λόγια, αισθάνθηκε ότι οι ενθουσιώδεις είναι πιθανότερο να παρακινούνται παθητικά 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες από το να μιμούνται τις δραστηριότητες που βλέπουν. Το 
επιχείρημα του Veal  εμφανίζεται να στηρίζεται από μια πρόσφατη έρευνα για τους Καναδούς 
πολίτες, που διαπίστωσε ότι ενώ ο αριθμός ενηλίκων που προσέχουν τον αθλητισμό στην 
τηλεόραση υπερέβητε το 20 τοις εκατό μεταξύ 1998 και 2005, υπήρξε μια ταυτόχρονη πτώση 
στην αθλητική συμμετοχή κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου (Ifedi, 2008). Πράγματι, 
πολλοί άνθρωποι μπορούν να είναι ικανότεροι στη λήψη της απόφασης να αφήσουν την 
εργασία για να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους γεγονός στην τηλεόραση, σε 
αντιδιαστολή με την καταβολή προσπάθειας συμμετοχής στο εν λόγω άθλημα.     

  Παρά τα στοιχεία που παρουσιάζουν το αντίθετο (π.χ., Bauman et al., 2003; Veal, 2003; 
Hogan & Nortan, 2003), μερικοί Αυστραλοί κυβερνητικοί ανώτεροι υπάλληλοι παραμένουν 
ακλόνητοι στην πεποίθησή τους ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Σίδνεϊ οδήγησαν σε μια 
αύξηση ‘τεμπελιάς’ (Gordon & Αρσενικό ελάφι, 2001). Είναι λογικό να υποστηριχτεί ότι 
τέτοιες πεποιθήσεις παρέχουν την ώθηση για την από τα ανώτερα στα κατώτερα στρώματα 
προσέγγισης της Αυστραλίας στην ερασιτεχνική αθλητική ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτήν την 
προσέγγιση, η πλειοψηφία των διαθέσιμων κεφαλαίων δίνονται για την προώθηση και την 
ανάπτυξη της ελίτ του αθλητισμού. Η απόφαση του να γίνει η ελίτ των αθλητών μια 
χρηματοδοτική προτεραιότητα δικαιολογείται συχνά από τους νομοθέτες από το γεγονός ότι 
η επιτυχία αυτών των ατόμων θα εμπνεύσει τις μελλοντικές γενιές να ασχοληθούν με τον 
αθλητισμό, ή να γίνουν γενικότερα πιο ενεργητικές (McKay, 1991). Εντούτοις, έρευνες έχουν 
δείξει ότι οι από τα ανώτερα στα κατώτερα στρώματα στρατηγικές δεν μπορούν πάντα να 
είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για αύξηση του αθλητισμού γενικότερα σε έναν  
πληθυσμό. Για παράδειγμα, η διάθεση ενός δυσανάλογου ποσού χρηματοδότησης στους 
καλύτερους αθλητές, ή ευρέως η κοινοποίηση της αθλητικής επιτυχίας των καλύτερων 
αθλητών, έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει μόνο τους ανθρώπους που είναι ήδη συγκρατημένα 
ενεργοί σε συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες (Bell, 2006; SportScotland, 2004). Έτσι, 
εκείνοι για τους οποίους προοριζόταν η εκστρατεία χρηματοδότησης (δηλ., άτομα που δεν 
συμμετέχουν στον αθλητισμό) μπορεί να μην παρακινηθούν ποτέ να συμμετέχουν σε μια 
δραστηριότητα. Επομένως, ο βαθμός στον οποίο τα παιχνίδια αφήνουν μια μνήμη μικρής ή 
μεγάλης συμμετοχής, καθώς επίσης και οι παράγοντες που οδηγούν στην ανταπόκριση των 
ατόμων, απαιτεί περαιτέρω έρευνα.  

Επιπλέον, οι ερευνητές έχουν προτείνει ότι αντί να δραστηριοποιηθούν οι πολίτες για να 
γίνουν πιο ενεργοί, η αθλητική επιτυχία της ελίτ μπορεί πραγματικά να αποθαρρύνει μερικά 
άτομα από το να συμμετέχουν στον αθλητισμό (Hindson et al., 1994; Vanden Hueval & 
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Connelly, 2001). Σύμφωνα με Hindson και λοιπούς, η «επίδραση αποθάρρυνσης» 
(“discouragement effect”) εμφανίζεται όταν τα μέλη του γενικού πληθυσμού 
αντιλαμβάνονται τα επίπεδα απόδοσης των αθλητών ελίτ ως ανέφικτα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα άτομα μπορούν να γίνουν απαθή προς την αθλητική συμπεριφορά και να 
αποφασίσουν να μην ασχοληθούν. Για παράδειγμα, η επίδραση αποθάρρυνσης μπορεί να 
βοηθήσει να εξηγήσει το συμπέρασμα των Hogan και Norton (2001) για την σχέση μεταξύ της 
επιτυχίας των ελίτ αθλητών και των επιπέδων δραστηριότητας των κατοίκων οικοδεσποτών. 
Πιο συγκεκριμένα, οι συντάκτες διαπίστωσαν ότι η επιτυχία ολυμπιακών μεταλλίων μεταξύ 
των Αυστραλών αθλητών δεν εμφανίστηκε να μεταφράζεται σε οποιουσδήποτε τύπου 
φαινόμενου επίδρασης στα γενικά ποσοστά αθλητικής συμμετοχής. Σε απάντηση αυτού του 
αποτελέσματος, οι Hogan και Norton υποστηρίζουν ότι, «δεν πρέπει να δεχτούμε ότι η 
αθλητική επιτυχία ελίτ μεταφράζεται σε κίνητρο για να γίνει ενεργός ο υπόλοιπος πληθυσμός. 
Πρέπει να ξανασκεφτούμε αυτή την υπόθεση».  

Υπάρχουν συνολικά τρεις εξηγήσεις για την έλλειψη στοιχείων για την υποστήριξη του 
φαινόμενου επίδρασης. Κατ' αρχήν, η μελλοντική έρευνα πρέπει να θεωρήσει περισσότερες 
ουσιαστικές μεθόδους για να αξιολογηθεί η αληθινή έκταση ή η «προσιτότητα» των 
Ολυμπιακών Αγώνων στα επίπεδα δραστηριότητας των κατοίκων οικοδεσποτών (Murphy & 
Bauman, 2007). Αυτή τη στιγμή, η συλλογή δευτερογενή στοιχείων που υιοθετούνται σε 
προηγούμενες αναλύσεις δεν διαπίστωναν το βαθμό που ορισμένα μέλη ενός πληθυσμού 
οικοδεσποτών παρακινούνται και πραγματικά συμμετέχουν στις σχετικές συμπεριφορές 
σωματικής δραστηριότητας ως αποτέλεσμα του ίδιου του γεγονότος (Murphy & Bauman). Με 
άλλα λόγια, ουσιαστικές ερωτήσεις όπως «ποιοί», «τί», «πού», και «πότε» είναι ανάγκη να 
αξιολογηθούν σε σχέση με τον αντίκτυπο των Ολυμπιακών Αγώνων στα ποσοστά συμμετοχής 
του πληθυσμού στον αθλητισμό και την σωματική δραστηριότητα.  

Δεύτερον, οι θεωρητικές προσεγγίσεις για την μελέτη του φαινόμενου επίδρασης μπορούν 
να βοηθήσουν τους ακαδημαϊκούς και τους νομοθέτες να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχουν 
σχέση με το «γιατί» τα παιχνίδια μπορούν να παρακινήσουν τους κατοίκους οικοδεσπότες να 
γίνουν πιο ενεργοί. Συγκεκριμένα, οι επεξηγηματικές θεωρίες της αλλαγής συμπεριφοράς 
μπορούν να επεξηγήσουν ενδοατομικούς (π.χ., αίσθηση της εθνικής υπερηφάνειας), 
διαπροσωπικούς (π.χ., την επιθυμία μίμησης της συμπεριφοράς των ελίτ αθλητών), και 
θεσμικούς παράγοντες (π.χ., ενισχυμένη συνειδητοποίηση ενός αθλήματος μέσω της εκτενούς 
ειδησεογραφικής κάλυψης των παιχνιδιών), που είναι μοναδικές στην οργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, και μπορούν να παρακινήσουν τους κατοίκους οικοδεσπότες να 
αλλάξουν τα σχέδια δραστηριότητάς τους (Glanz, Rimer, & Lewis, 2002).   

Τρίτον, οι αντιπροσωπείες δημόσιας υγείας σπάνια εκμεταλλεύονται πλήρως τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες για να μεταφέρουν μηνύματα στο ευρύ κοινό σχετικά με τη σημασία 
του υγιούς τρόπου ζωής (Soteriades και λοιποί., 2006). Πράγματι, ανάλογοι οργανισμοί 
μπορούν να αρχίσουν να αυξάνουν την δυνατότητα των Ολυμπιακών Αγώνων να αλλάξουν 
τα επίπεδα δραστηριότητας των κατοίκων με την ανάπτυξη σχετικών επεμβάσεων σωματικής 
δραστηριότητας από κοινού με το γεγονός. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά 
οικολογικά πρότυπα της προώθησης υγείας ως πλαίσιο (c.f., McLeroy, Bibeau, Steckler, Glanz, 
1988 Sallis & Owen, 2002), οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να αναπτύξουν προγράμματα με 
ολυμπιακά θέματα (π.χ., σχολικά προγράμματα σπουδών, εκστρατείες Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας, τακτικές) στοχεύοντας στο άτομο, την κοινότητα, και τα θεσμικά επίπεδα 
συμπεριφοριστικής επιρροής. 

Η ακόλουθη συζήτηση θα ερευνήσει αναλυτικότερα κάθε μια από αυτές τις εξηγήσεις. 
Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν προτάσεις για την βελτίωση της έρευνας του φαινόμενου 
επίδρασης στο μέλλον. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περιγραφή εκτιμήσεων για τον 
σχεδιασμό ουσιαστικότερων και πιο θεωρητικά κατευθυνόμενων μελετών που εξετάζουν αυτό 
το φαινόμενο. Σε αυτό το σημείο, ο ρόλος που οι επαγγελματίες της υγειάς στην ανάπτυξη της 
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ικανότητας των Ολυμπιακών Αγώνων να προσελκύσουν την συμμετοχή του ευρύ πληθυσμού 
σε αθλητικές δραστηριότητες, συζητούνται.  
 
Προτάσεις για τη μελλοντική έρευνα του φαινόμενου επίδρασης 

Προκειμένου να παρουσιαστούν περισσότερα «απτά» στοιχεία για την «προσιτότητα» 
του φαινόμενου επίδρασης, κάποιοι ερευνητές (π.χ., Coalter, 2004, 2007; Murhpy & Bauamn, 
2007) αναζητούν βελτιωμένες μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις σε αυτόν τον τομέα 
έρευνας. Συγκεκριμένα, φαίνεται να υπάρχει ανάγκη για ουσιαστικότερη και πιο θεωρητικά 
αποδεδειγμένη έρευνα του φαινόμενου επίδρασης, με σκοπό να εξετάσει τις ακόλουθες 
ερωτήσεις:  

1. Ποιός (δηλ., ποια μέλη ενός πληθυσμού) θα αλλάξει τα επίπεδα δραστηριότητάς του με 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες;  

2. Ποιές δραστηριότητες θα επηρεάσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες/θα αλλάξουν μεταξύ των 
κατοίκων οικοδεσποτών;  

3. Πού (δηλ., σε ποιες γεωγραφικές περιοχές) θα επηρεαστούν τα ποσοστά συμμετοχής των 
κατοίκων οικοδεσποτών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες;  

4. Πότε (δηλ., τι ώρα: πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά το γεγονός;) θα επηρεάσουν τα 
ποσοστά συμμετοχής των κατοίκων οικοδεσποτών οι Ολυμπιακοί Αγώνες;)  

5. Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να κάνουν τους κατοίκους οικοδεσπότες πιο 
ενεργούς;   

Αναλυτικότερα, σχετικά με το «Ποιος» θα αλλάξει τα επίπεδα δραστηριότητάς για τις 
τάσεις του φαινόμενου επίδρασης τείνει να απεικονίσει την επιρροή ενός γεγονότος σε έναν 
ολόκληρο πληθυσμό (Murphy & Bauman, 2007). Εντούτοις, είναι λογικό να υποστηριχτεί ότι 
οι συνέπειες σχετικές με την δραστηριότητα των Ολυμπιακών Αγώνων μπορούν να 
διαφέρουν πολύ στα διαφορετικά τμήματα ενός πληθυσμού (π.χ., νεολαία και ενήλικοι, 
αρσενικό και θηλυκό, εκείνοι που είναι ενεργοί αυτήν την περίοδο και αυτοί που δεν είναι). 
Παρόλη αυτή την  πιθανή πραγματικότητα, τα αποτελέσματα από τις έρευνες μαζικής 
συμμετοχής οργανώνονται σπάνια από οποιαδήποτε κοινωνικοδημογραφικά ή 
χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των κατοίκων οικοδεσποτών. Μια εξαίρεση σε αυτήν την τάση 
είναι η μελέτη του Bauman και των συνεργατών του (2003), η οποία συνέκρινε το γενικό 
επίπεδο σωματικής δραστηριότητας ανδρών και γυναικών πριν και μετά από Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000. Οι συντάκτες διαπίστωσαν ότι οι αυστραλιανοί άνδρες είχαν 
ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής πριν και μετά από το γεγονός. Πράγματι, η 
μελλοντική έρευνα πρέπει να προσπαθήσει να σκιαγραφήσει τα στοιχεία του φαινόμενου 
επίδρασης βασισμένα στα επιλεγμένα κοινωνικοδημογραφικά (δηλ., φύλο, ηλικία, εισόδημα) 
χαρακτηριστικά των πολιτών.  

Ορισμένα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς (δηλ., προηγούμενα ή τρέχοντα επίπεδα / 
συνήθειες σωματικής δραστηριότητας) μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον προσδιορισμό 
των κατοίκων που είναι πιθανότερο να αλλάξουν τα σχέδια δραστηριότητάς τους σε 
απάντηση ενός αθλητικού μεγάλου γεγονός. Όπως αναφέραμε πρωτύτερα, οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες μπορούν μόνο να εμπνεύσουν εκείνους που είναι ήδη κάπως ενεργοί στις 
συμπεριφορές σχετικές με τον αθλητισμό. Παραδείγματος χάριν, μια μελέτη επιρροής ενός 
πολύ κοινοποιημένου χρυσού μεταλλίου στα ποσοστά συμμετοχής της Σκωτίας, διαπίστωσε 
ότι η επιτυχία άσκησε μέγιστη επίδραση στους πολίτες που δραστηριοποιούνταν ήδη στον 
αθλητισμό (αθλητισμόςΣκωτία, 2004). Κατά συνέπεια, είναι δυνατό οι Ολυμπιακοί Αγώνες να 
τείνουν να καταστήσουν τους ήδη ενεργούς ανθρώπους πιο ενεργούς, σε αντιδιαστολή με τη 
δραστηριοποίηση των απολύτως στατικών ατόμων να υιοθετήσουν τουλάχιστον κάποια 
μορφή σωματικής δραστηριότητας στην ζωή τους. Αυτή η πιθανή τάση επιτρέπει την 
περαιτέρω εξέταση της βιβλιογραφίας.  

Επιπλέον, λίγες μελέτες έχουν εξετάσει την επιρροή των Ολυμπιακών Αγώνων στα 
επίπεδα δραστηριότητας περιθωριοποιημένων πληθυσμών όπως τα ανάπηρα άτομα, οι 
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φτωχοί, ή τους οι πρόσφατα μετανάστες. Αν και τα μέλη αυτών των ομάδων θα μπορούσαν 
να γίνουν εμπνευστές για να αυξήσουν τα επίπεδα δραστηριότητάς τους, δεν μπορούν ποτέ 
να το κάνουν πραγματικά λόγω μιας έλλειψης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις, προγράμματα, ή 
λόγω κάποιου άλλου περιοριστικού παράγοντα. Εν τούτοις, οι ερευνητές θα έπρεπε να 
αρχίσουν να ερευνούν τις θετικότερες κοινωνικές και σχετικές με την υγεία συνέπειες που οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες θα μπορούσαν να έχουν για τους περιθωριοποιημένους ανθρώπους. Ενώ 
προηγούμενες μελέτες έχουν εξετάσει τις αρνητικές κοινωνικές επιδράσεις των Ολυμπιακών 
Αγώνων όπως τις αναγκαστικές εξώσεις κατοίκων χαμηλού εισοδήματος (π.χ., Olds, 1998), οι 
ερευνητές έχουν ακόμα να μελετήσουν την ικανότητα του γεγονότος να διευκολυνθεί η 
μετάβαση των μεταναστών σε έναν νέο πολιτισμό (ίσως μέσω της συμμετοχής σε μια αθλητική 
δραστηριότητα), να παρασχεθεί νέα αθλητική υποδομή στέγασης για εκείνους με λίγα μέσα, ή 
να παρακινηθούν οι ανάπηροι να συμμετέχουν στον ολυμπιακό αθλητισμό. Πρέπει επίσης να 
σημειωθεί ότι ουσιαστικά καμία έρευνα μέχρι σήμερα δεν έχει εξετάσει την επίδραση του 
φαινόμενου επίδρασης για τους Παραολυμπιακούς  σε επίπεδα σωματικής δραστηριότητας 
των κατοίκων οικοδεσποτών που είναι ανάπηροι ή αρτιμελείς.  
 
Ποιές δραστηριότητες θα επηρεάσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες  μεταξύ των κατοίκων 
οικοδεσποτών;  

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία για να προτείνουν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
είναι πιθανότερο να επηρεάσουν έναν τύπο σωματικής δραστηριότητας  σχετικής 
συμπεριφοράς και όχι έναν άλλο (π.χ., αθλητισμός ή συμπεριφορά σωματικής 
δραστηριότητας γενικά). Προηγούμενες μελέτες του φαινόμενου επίδρασης έχουν βρει μόνο 
οριακές αυξήσεις συμμετοχής για ένα πλήθος διαφορετικών δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένου: την συμμετοχή σε μια αθλητική λέσχη/οργάνωση (π.χ., Hindson et 
al., 2004), το χρονικό διάστημα συμμετοχής στη μέτρια και σφριγηλή δραστηριότητας των 
προηγούμενων επτά ημερών (π.χ., Bauman και λοιποί), την συμμετοχή στον ολυμπιακό 
αθλητισμό (π.χ., αθλητική έκθεση Sweeny, 2000/2001), την συμμετοχή στον μηολυμπιακό 
αθλητισμό (Veal, 2003) και, την συμμετοχή στην ψυχαγωγική δραστηριότητα του 
περπατήματος (Veal, 2003). Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να προσδιορίσει τους 
συγκεκριμένους τύπους δραστηριοτήτων όπου η πλειοψηφία ενός πληθυσμού οικοδεσποτών 
(ή τμημάτων της) εμπνέεται να συμμετέχει ως αποτέλεσμα των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Ελλείψει οποιουσδήποτε εμπειρικού στοιχείου ή θεωρητικής αιτιολόγησης, κάποιος θα 
μπορούσε να υποθέσει ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν σε έναν 
ολυμπιακό άθλημα, σε αντιδιαστολή με μια άλλη δραστηριότητα επειδή αυτό προάγεται και 
ενισχύεται κατά τη διάρκεια του γεγονότος.  

Επιπλέον, οι ερευνητές πρέπει να προσέξουν όταν επιλέγουν, και καθιστούν λειτουργικές 
δραστηριότητες για τις οποίες καταδεικνύουν στοιχεία του φαινόμενου επίδρασης. Για 
παράδειγμα, εάν ο στόχος μιας μελέτης είναι να αποδειχτεί ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
οδηγούν τελικά τους ανθρώπους στη ‘συμπεριφοριστική δράση’, μπορεί να είναι παράλογο 
να επιλεχτούν αναπληρωματικά μέτρα σωματικής δραστηριότητας όπως η συμμετοχή σε μια 
αθλητικής λέσχης ή μια οργάνωση. Αυτές οι εκβάσεις δεν μεταφράζονται αυτόματα σε 
αυξανόμενη συμμετοχή, δεδομένου ότι τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε μία αθλητική 
λέσχη χωρίς καν να συμμετάσχουν πραγματικά σε μια δραστηριότητα. 

Ίσως οι ερευνητές πρέπει να επανεξετάσουν το να βασίζονται μόνο στα ποσοστά 
συμμετοχής των συμμετεχόντων (δηλ., πραγματική συμπεριφορά) ως την μόνη αποδεκτή 
μορφή «στοιχείων» για το φαινόμενο επίδρασης. Τα δευτεροβάθμια στοιχεία συμμετοχής 
μπορούν να μην είναι ένας ακριβής δείκτης του αυξανόμενου ή μειωμένου επιπέδου 
δραστηριότητας μέσα στους πληθυσμούς οικοδεσποτών. Ουσιαστικά, αυτά τα στοιχεία 
καθιστούν δύσκολο να αποδοθούν οποιεσδήποτε αλλαγές στα επίπεδα δραστηριότητας 
κατοίκων οικοδεσποτών άμεσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παραδείγματος χάριν, ένα 
πρόσωπο μπορεί να αποφασίσει να συμμετέχει σε ένα άθλημα πολύ αργότερα αφότου 
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πραγματοποιήθηκε μια έρευνα, ή μπορεί να έχει σταματήσει τη συμμετοχή του σε μια 
δραστηριότητα αλλά να έχει προσθέσει μια άλλη. Υπό αυτήν τη μορφή, εκτός από τη 
χρησιμοποίηση της συμμετοχής ως έκβαση της έρευνας του φαινόμενου επίδρασης, οι 
μελετητές πρέπει να αρχίσουν να ερευνούν την επιρροή γεγονότων σε περισσότερα ενδιάμεσα 
ψυχοκοινωνικά προηγούμενα της σωματικής δραστηριότητας (π.χ., βελτιωμένους τρόπους 
συμπεριφοράς ή/και πεποιθήσεις για τον αθλητισμό/υγεία, αυξανόμενη αποτελεσματικότητα 
για να αλλάξει κάποιος τα επίπεδα δραστηριότητας ως αποτέλεσμα του γεγονότος, αντιληπτή 
πρόσβαση στην πρόσφατα αναπτυγμένη αθλητική υποδομή, προθέσεις να συμμετέχει σε μια 
νέα δραστηριότητα).  

«Πού» οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα επηρεάσουν τα ποσοστά συμμετοχής των κατοίκων 
οικοδεσποτών;  

Η έρευνα έχει προτείνει τον βαθμό στον οποίο οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να 
επηρεάσουν τα επίπεδα δραστηριότητας των λαών που μπορεί να ποικίλουν βασισμένα στη 
γεωγραφική εγγύτητα των κατοίκων οικοδεσποτών του γεγονότος (Bauman και λοιποί., 2003 
Waitt, 2003). Η ελλοχεύουσα πεποίθηση εδώ είναι ότι όσο πιο κοντά ζουν οι πολίτες σε σχέση 
με το γεγονός, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχουν να γοητευθούν και να παρακινηθούν να 
αλλάξουν τα σχέδια δραστηριότητάς τους. Παραδείγματος χάριν, o Wiatt διαπίστωσε ότι τα 
επίπεδα έκστασης, ενθουσιασμού, και στάσης (συμπεριλαμβανομένου των πεποιθήσεων για 
τις θετικές κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις) για στους Ολυμπιακούς Αγώνες ποίκιλαν 
μεταξύ των αυστραλιανών πολιτών ανάλογα με το πόσο κοντά έζησαν οι πολίτες στο 
επίκεντρο του γεγονότος. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας διαπίστωσε ότι οι πολίτες στις δυτικές 
αυστραλιανές κοινότητες (πχ., εκείνοι που έζησαν κοντά εκεί όπου τα γεγονότα επρόκειτο να 
οργανωθούν) στήριξαν τα πιο υψηλά επίπεδα ενθουσιασμού έναντι των κατοίκων που 
έζησαν στις βόρειες κοινότητες (πχ., εκείνοι που ζουν σε «μη εκτεθειμένες» περιοχές). Όσον 
αφορά τις σχετικές συμπεριφορές σωματικής δραστηριότητας, ο Bauman και άλλοι εξέτασαν 
την επιρροή της  εγγύτητας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στις αλλαγές στα ποσοστά 
συμμετοχής σωματικής δραστηριότητας και την πρόθεση να γίνει κάποιος πιο ενεργός. Κατά 
ενδιαφέροντα τρόπο, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι Αυστραλοί που έζησαν σε κοντινές 
πόλεις διεξαγωγής ολυμπιακών αγώνων, ήταν πιθανότερο να έχουν θετικές προθέσεις να 
συμμετέχουν σε σωματικές δραστηριότητες το 1999 και το 2000 από εκείνους που κατοικούν 
στις πιο μακρινές πόλεις.  

Είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ο λόγος για τον οποίο η  διαβίωση κοντά σε ένα γεγονός 
μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό του φαινόμενου επίδρασης.  

Αντ' αυτού, μερικοί θα υποστήριζαν ότι εκείνοι που ζουν στις ολυμπιακές πόλεις 
αναπτύσσουν αρνητική στάση απέναντι στο γεγονός λόγω της αυξανόμενης κοινωνικής 
συμφόρησης και του `θορύβου’ που έχουν (Fredline & Faulkner, 1998). Αυτές οι στάσεις 
μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν αρνητικά τις αποφάσεις των λαών να γίνουν πιο 
ενεργοί επηρεασμένοι από το γεγονός. Από την άλλη μεριά, οι συνέπειες μέσα στις ολυμπιακές 
πόλεις μπορούν να αποδοθούν στην βελτιωμένη πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις 
μετά το γεγονός (Lockhead, 2005), ή στην αίσθηση της κοινοτικής ευφορίας που 
συγκεντρώνεται από τη φιλοξενία των παιχνιδιών (Waitt, 2003). Πράγματι, απαιτείται 
περισσότερη έρευνα για να αποκαλυφτεί η αληθινή φύση της σχέσης μεταξύ της εγγύτητας 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες και των αυξανόμενων επιπέδων δραστηριότητας στους 
πληθυσμούς οικοδεσποτών. 
 
Πότε οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα επηρεάσουν τα ποσοστά συμμετοχής των κατοίκων 
οικοδεσποτών;  

Οι συνέπειες σχετικές με την δραστηριότητα των Ολυμπιακών Αγώνων μπορούν να είναι 
χρονικά εξαρτώμενες. Για παράδειγμα, ο Waitt (2003) ανέφερε ότι το επίπεδο ενθουσιασμού 
των πολιτών για τη φιλοξενία του γεγονότος αυξήθηκε σταθερά από το 1998, και έφθασε «στην 
ευφορία» κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες οργανώθηκαν 
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το Σεπτέμβριο του 2000. Με τον ίδιο σχεδόν τρόπο, οι κάτοικοι οικοδεσποτών μπορούν να 
παρακινηθούν όλο και περισσότερο για να αλλάξουν τα υπάρχοντα επίπεδα δραστηριότητάς 
τους καθώς τα παιχνίδια που πλησιάζουν. Εντούτοις, τέτοια κίνητρα μπορεί να μη 
μεταφραστούν ποτέ σε πραγματικές συμπεριφορές (π.χ., Bauman και λοιποί, 2003), ούτε 
οποιαδήποτε αυξανόμενα επίπεδα συμμετοχής θα συνεχιστούν απαραίτητα με την πάροδο 
του χρόνου (αθλητική Sweeny έκθεση, 2000/2001).  

Υπάρχει τουλάχιστον ένας λόγος για την έλλειψη γνώσης σχετικά με τη χρονική φύση του 
φαινόμενου επίδρασης. Συγκεκριμένα, πολλές από τις αξιολογήσεις μέχρι σήμερα έχουν 
μετρήσει τα επίπεδα δραστηριότητας των κατοίκων οικοδεσποτών μόνο μήνες πριν και μετά 
από ένα γεγονός (Bauman και λοιποί., 2003 Veal, 2003). Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα 
πρότυπα Transthoretical της αλλαγής συμπεριφοράς υγείας, η αλλαγή συμπεριφοράς ως 
απάντηση σε μια επέμβαση γίνεται σπάνια άμεσα, αλλά αντί αυτού, τείνει να εμφανιστεί πιο 
βαθμιαία (Prochaska & Diclemente, 1983). Θεωρητικά έπειτα, οι κάτοικοι οικοδεσπότες δεν 
μπορούν να επιλέξουν να αλλάξουν τα σχέδια δραστηριότητάς τους πριν περάσουν χρόνια 
μετά την οργάνωση των ολυμπιακών αγώνων. Συνεπώς, η μελλοντική εργασία που ερευνά τα 
στοιχεία του φαινόμενου επίδρασης, πρέπει να προσπαθήσει να υιοθετήσει μακροπρόθεσμα 
ερευνητικά σχέδια που να αντιλαμβάνονται σχετικές συμπεριφορές σωματικής 
δραστηριότητας πολύ πριν, κατά τη διάρκεια, και πολύ μετά το πέρας των Ολυμπιακών 
Αγώνων (Βell, 2006). 
 
Γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορούν να καταστήσουν τους κατοίκους οικοδεσπότες πιο 
ενεργούς;  

Οι ερευνητές έχουν σημειώσει ότι τα φαινόμενα επίδρασης δεν βασίζονται σε 
οποιοδήποτε επεξηγηματική θεωρία ή μοντέλο αλλαγής συμπεριφοράς υγείας (Coalter, 2004 
Murphy & Bauman, 2007). Για να εξεταστεί αυτό το θεωρητικό χάσμα στη λογοτεχνία, οι 
μελετητές πρέπει να εφαρμόσουν τις ενδοατομικού επιπέδου συμπεριφοριστικές θεωρίες όπως 
η θεωρία προγραμματισμένης συμπεριφοράς (Theory of Planned Behaviour) του Ajzen (1991), 
όταν επιδιώκουν να κάνουν κατανοητό το λόγω εμφάνισης του φαινόμενου επίδρασης.  

Για παράδειγμα, εάν οι κάτοικοι οικοδεσπότες κρατήσουν ευνοϊκή στάση απέναντι στις 
επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων (π.χ., το γεγονός θα ενισχύσει την εθνική υπερηφάνεια), 
στις τιμές (π.χ., οι Αγώνες ενθαρρύνουν την παγκόσμια ειρήνη μέσω του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού), και εμπειρικές πτυχές (π.χ., είναι συναρπαστικό το να βλέπεις Ολυμπιακούς 
Αγώνες να δημιουργούν εθνικούς αθλητικούς ήρωες), μπορούν να είναι ικανότεροι να 
αλλάξουν τα σχέδια τους σε απάντηση στο γεγονός (c.f., Majid και λοιποί., 2007). Αρκετά 
πιθανά, η σχέση μεταξύ αυτών των τοποθετήσεων και των ποσοστών συμμετοχής μπορεί να 
επηρεαστεί από ορισμένους ψυχολογικοκοινωνικούς (π.χ., αποτελεσματικότητα για να 
αυξηθούν τα επίπεδα τρέχουσας δραστηριότητας), δημογραφικούς (π.χ., γένος, 
κοινωνικοοικονομική θέση, κατοικία), και τα (π.χ., προηγούμενη και τρέχουσα συμμετοχή στις 
επιλεγμένες δραστηριότητες) χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των κατοίκων οικοδεσποτών.  

Επιπλέον, οι θεωρίες διαπροσωπικού επιπέδου αλλαγής της συμπεριφοράς όπως η 
κοινωνική γνωστική θεωρία (Bandura 1977) ή η κοινωνική θεωρία εκμάθησης (Bandura, 1967) 
μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην επεξήγηση των συνεπειών της δραστηριότητας που είναι 
σχετική με την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα πιο 
σημαντικά σημεία των θεωριών του Bandura, είναι ότι πολλές νέες συμπεριφορές μαθαίνονται 
(π.χ., μοντελοποιούνται) με την παρατήρηση άλλων αναφορών, και βεβαιώνοντας το βαθμό 
στον οποίο αυτές οι ενέργειες ενισχύονται ή τιμωρούνται. Παραδείγματος χάριν, ένας 
κάτοικος οικοδεσπότης μπορεί να εμπνευστεί να κάνει σκι αφού δει έναν αθλητή να 
αγωνίζεται και κερδίζει ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο. Εντούτοις σύμφωνα με τον Bandura, 
η παρατήρηση μιας συμπεριφοράς και μιας ανταμοιβής που ακολουθεί μπορεί να μην είναι 
αρκετές να παρακινήσουν κάποιον σε δράση. Θεωρούσε ότι η συμπεριφορά είναι πιθανότερο 
να εμφανιστεί όταν, εκτός από την παρατήρηση της συμπεριφοράς, το άτομο αναπτύσσει μια 
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αίσθηση αποτελεσματικότητας για να εκτελέσει τον εν λόγω στόχο. Πιο απλά, ανεξάρτητα από 
τη βεβαίωση μιας ηρωικής απόδοσης, είναι απίθανο ότι ένα άτομο θα ακολουθήσει ένα 
άθλημα ή θα γίνει πιο ενεργό εκτός εάν αισθάνεται βέβαιο για την δυνατότητά του να το 
ακολουθήσει. Πράγματι, το επίπεδο αποτελεσματικότητας ενός ατόμου για τη συμμετοχή του 
σε μια συγκεκριμένη ολυμπιακή αθλητική δραστηριότητα μπορεί να προβλέψει εάν 
αποθαρρύνεται (π.χ., Hindson και λοιποί, 1994 Payne και λοιποί, 2003), ή ενθαρρύνεται (π.χ., 
αθλητισμόςΣκωτία, 2004) για να αρχίσει τον αθλητισμό βασισμένος στην απόδοση ενός 
αθλητή κατά τη διάρκεια των Αγώνων.   

Τέλος, οι ερευνητές πρέπει να ερευνήσουν το ρόλο που οι θεσμικού επιπέδου θεωρίες 
αλλαγής της συμπεριφοράς υγείας μπορούν να διαδραματίσουν στην επεξήγηση του 
φαινόμενου επίδρασης.  

Για παράδειγμα, οι Caville και Bauman (2004) υποστηρίζουν ότι οι εκστρατείες μαζικών 
επικοινωνιών που προωθεί την σωματική δραστηριότητα, θα μπορούσε να επηρεάσει τους 
πολίτες σε πολλά επίπεδα, που κυμαίνονται από την αρχική συνειδητοποίηση για μια 
δραστηριότητα έως την εκτέλεση της συμπεριφοράς. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η πραγματική αλλαγή συμπεριφοράς δεν είναι ούτε μια πιθανή, ούτε μια 
απαραίτητη έκβαση τέτοιων εκστρατειών. Αντ' αυτού, οι Caville και Bauman υποστήριξαν ότι 
οι εκστρατείες των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας είναι αποτελεσματικότερες στον επηρεασμό 
των ενδιάμεσων μεταβλητών που συνδέονται με τις συμπεριφορές σωματικής δραστηριότητας 
όπως είναι οι κοινωνικοί κανόνες, οι στάσεις, οι πεποιθήσεις, η αποτελεσματικότητα και οι 
προθέσεις.  

Με τον ίδιο σχεδόν τρόπο, η παρακολούθηση των Ολυμπιακών Αγώνων μπορούν να 
αλλάξουν τη συνειδητοποίηση, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις, ή τις προθέσεις των κατοίκων 
οικοδεσποτών σχετικά με τις συμπεριφορές σχετικές με τον αθλητισμό, αλλά δεν κάνουν ποτέ 
πραγματικά τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα για έτη μετά από το 
γεγονός (Bauman και λοιποί, 2003). Όπως προηγουμένως αναφέρεται, αυτή η υπόθεση 
προτείνει ότι ίσως η επίδειξη της επιρροής των Ολυμπιακών Αγώνων στα ψυχοκοινωνικά 
συστατικά της σωματικής δραστηριότητας (δηλ., συμπεριφορές, πεποιθήσεις, και προσωπική 
αποτελεσματικότητα) αποτελεί επαρκή στοιχείο του φαινόμενου επίδρασης. Επιπλέον, 
στοιχεία που συνεχώς παρουσιάζουν την ανικανότητα των Ολυμπιακών Αγώνων να 
επηρεάσουν συμπεριφορές που πραγματικά συνδέονται με σωματική δραστηριότητα, 
μεταφράζεται στο ότι η οργάνωση του γεγονότος, από μονό του, δεν είναι αρκετή για να 
παραδώσει μια κληρονομιά αθλητικής συμμετοχής στους πληθυσμούς οικοδεσποτών. Σε 
απάντηση αυτής της έννοιας, η επόμενη ενότητα περιέχει τακτικές που οι επαγγελματίες της 
υγείας θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την αύξηση των δυνατών επιπέδων 
δραστηριότητας των πιθανών κατοίκων οικοδεσποτών.  
 
Επιπτώσεις του φαινόμενου επίδρασης για τους επαγγελματίες της υγείας   

Ο Soteriades και λοιποί (2006) πρότειναν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για την προώθηση μηνυμάτων υγιεινού τρόπου ζωής στον πληθυσμό, 
και μπορούν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους κάθε ηλικίας να γυμναστούν. Εντούτοις, οι 
Murphy και Bauman (2007) υποστήριξαν ότι ένας λόγος που υπάρχουν περιορισμένα 
στοιχεία του φαινόμενου επίδρασης, είναι ότι `ο τομέας της υγείας έχει γενικά αποτύχει να 
δεσμεύσει με τις ευκαιρίες που παρέχονται από τα μεγάλα γεγονότα για να εμπορευτούν το 
μήνυμα της σωματικής δραστηριότητας (σελ. 199). Πράγματι, τα αυξανόμενα επίπεδα 
δραστηριότητας μέσα στους πληθυσμούς οικοδεσποτών είναι πιθανότερο να προκύψουν από 
τις συνδυασμένες επιδράσεις της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, και της εφαρμογής 
του αθλητισμού και των επεμβάσεων σχετικών με την σωματική δραστηριότητα (Coalter, 2004; 
Murphy & Bauman, 2007; Soteriades και λοιποί, 2006). Εντούτοις, λίγοι επαγγελματίες υγείας 
έχουν χρησιμοποιήσει την μοναδική ευκαιρία φιλοξενίας των Ολυμπιακών Αγώνων για να 
σχεδιάσουν, να εκτελέσουν, και να αξιολογήσουν τα προγράμματα που ενθαρρύνουν τους 
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κατοίκους να γίνουν πιο ενεργοί. Λίγα από αυτά είναι γνωστά για τον αντίκτυπο των 
Αγώνων στην ανάπτυξη προγραμμάτων προώθησης υγείας για τον πληθυσμό (Soteriades και 
λοιποί, 2006).  

Η ουσιαστικότερη και θεωρητικά οδηγημένη έρευνα που εξετάζει το φαινόμενο 
επίδρασης μπορεί να ενημερώσει την ανάπτυξη προγραμμάτων που στόχευαν στην αύξηση 
των επιπέδων ενεργοποίησης  των κατοίκων οικοδεσποτών. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από 
ανάλογες έρευνες, οι επεμβάσεις μπορούν να σχεδιαστούν για την στοχοποίηση 
συγκεκριμένων τμημάτων του πληθυσμού οικοδεσποτών (σε ορισμένους χρόνους και θέσεις σε 
όλο το έθνος), τα οποία είναι πιθανότερο να εμπνευστούν από το γεγονός για να συμμετέχουν 
σε μια δραστηριότητα. Αυτές οι επεμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στο να κάνουν τους 
κατοίκους που σκοπεύουν να αυξήσουν τα επίπεδα δραστηριότητάς τους σε απάντηση στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, να το πράξουν πραγματικά.  

Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των εκστρατειών προώθησης των σχετικών με την 
σωματική δραστηριότητα διαδοχικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι επαγγελματίες της 
υγείας πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα μηνύματά τους εστιάζουν σε συγκεκριμένες 
συμπεριφορές (π.χ., αυξανόμενη αθλητική συμμετοχή νέολαίας, αυξανόμενη ψυχαγωγική 
δραστηριότητα περπατήματος μεταξύ μεγαλύτερων ατόμων). Επίσης, μπορεί να είναι σώφρον 
για αυτές τις εκστρατείες να καθοδηγηθούν από τα κοινωνικά οικολογικά πρότυπα της 
προώθησης υγείας (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988; Sallis και λοιποί., 2006). Μέσα σε 
αυτήν την ευρέως υιοθετημένη προσέγγιση για την διευκόλυνση των εκστρατειών προώθησης 
υγείας, η συμπεριφορά ελέγχεται σαν να έχει επιπτώσεις και να επηρεάζεται από πολλαπλά 
επίπεδα επιρροής (McLeroy και λοιποί). Παραδείγματος χάριν, σε μεμονωμένο επίπεδο, 
μηνύματα των ΜΜΕ σε σχέση με τον ολυμπισμό (π.χ., τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο, 
διαφημίσεις διαδικτύου) μπορούν να αναπτυχθούν για να βελτιώσουν τις τοποθετήσεις, τις 
πεποιθήσεις, την αποτελεσματικότητα και τις αξίες των κατοίκων οικοδεσποτών σχετικά με 
μια ιδιαίτερη αθλητική συμπεριφορά ή μια συμπεριφορά σχετική με σωματική δραστηριότητα 
(δες Caville & Bauman, 2004).  

Τα προγράμματα με Ολυμπιακά θέματα μπορούν επίσης να στοχεύσουν στους 
κοινωνικούς παράγοντες επιπέδων εντός των κοινοτήτων οικοδεσποτών. Όπως 
προηγουμένως αναφέρθηκε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους 
κατοίκους οικοδεσπότες με μοντέλα που μπορούν να τους εμπνεύσουν για να καταπιαστούν 
με αθλητικές δραστηριότητες ή συμπεριφορές σωματικής δραστηριότητας. Υπό αυτήν τη 
μορφή, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να σκεφτούν να σχεδιάσουν προγράμματα που 
συνδέουν τους ολυμπιακούς αθλητές με προκαθορισμένα μέλη του πληθυσμού. Σύμφωνα με 
Payne και λοιπούς (2003), για την επιτυχία ανάλογων προγραμμάτων, ο κοινός στόχος πρέπει 
να θεωρήσει ότι το μοντέλο πρότυπο είναι σχετικό και προσιτό (ακόμη και σε σχέση με τους 
παράγοντες όπως την φυλή και το φύλο). Επίσης, ο Payne και οι λοιποί πρότειναν ότι ο 
βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι μιμούνται τα πρότυπα μοντέλα εξαρτάται από τις 
προσωπικές αντιλήψεις και την προσδοκία έκβασης αποτελεσματικότητας. Άλλη μια φορά, τα 
άτομα πρέπει να θεωρήσουν ότι είναι σε θέση να έχουν μια συμπεριφορά και ότι υπάρχει μια 
σημαντική πιθανότητα η συμπεριφορά αυτή  να οδηγήσει σε συγκεκριμένη, επιθυμητή 
έκβαση (Payne και λοιποί). Τέλος, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι τα αθλητικά πρότυπα δεν 
απεικονίζουν πάντα το ολυμπιακό ιδανικό, από τη στιγμή που πολλοί αθλητές συμμετέχουν 
σε αποκλίνουσες συμπεριφορές (βία, εξαπάτηση, και κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών) μέσα 
και έξω από τον Αγώνα. Επομένως, οι επαγγελματίες της υγείας πρέπει να είναι προσεκτικοί 
κατά την επιλογή των αθλητών για χρήση σε εκστρατείες και προγράμματα διαμόρφωσης.  

Επιπλέον, οι επαγγελματίες της υγείας μπορούν να σκεφτούν την συνεργασία τους με 
σχολεία για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα σπουδών φυσικής αγωγής 
σχετικό με τον ολυμπισμό. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών θα μπορούσε να έχει ως σκοπό να 
διδάξει στους σπουδαστές τις απαραίτητες  δεξιότητες για την εκτέλεση ορισμένων 
ολυμπιακών αθλητικών συμπεριφορών, αυξάνοντας, ενδεχομένως, με αυτόν τον τρόπο την 
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πιθανότητα να συμμετάσχουν πραγματικά σε μια δραστηριότητα (π.χ., Gollwitzer, 1999). 
Επιπλέον, οι διοργανωτές γεγονότων και οι δημόσιοι αξιωματούχοι της υγείας μπορούν να 
προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ότι οι κάτοικοι οικοδεσπότες έχουν πρόσβαση στις 
αθλητικές υποδομές, και ότι δεν χρησιμοποιούνται απλώς για να υποστηρίξουν τους 
μεγάλους αθλητές μετά το γεγονός (Eitzen, 1996). Συχνά, μετά το πέρας των Ολυμπιακών 
Αγώνων, η αθλητική υποδομή διατηρείται για τη φιλοξενία επαγγελματικών αθλημάτων ή 
άλλων διεθνών γεγονότων.  

Τέλος, σε νομοθετικό επίπεδο, οι δημόσιοι οργανισμοί αθλητισμού και ψυχαγωγίας 
μπορούν να πιέσουν τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν την αυξανόμενη οικονομική επένδυση 
στον αθλητισμό σε επίπεδο βάσης και τις οργανώσεις αναψυχής ως τμήμα για την φιλοξενία 
της εκδήλωσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τέτοιες πολιτικές πρέπει να ισχύσουν για τη 
διαδικασία προσφοράς, και να εφαρμοστούν όχι μόνο από την στιγμή που οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες αναθέτονται σε ένα κράτος (Coalter, 2004). Αν και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της 
συζήτησης έχει προσφέρει στρατηγικές για τον σχεδιασμό και  τις σχετικές επεμβάσεις 
σωματικής δραστηριότητας, οι επαγγελματίες της υγείας θα χρειαστεί απαραίτητα να 
αξιολογήσουν εάν οι προσπάθειες της εκστρατείας τους εκπληρώνουν τους ανάλογους 
στόχους.  
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Επιστημονικό Άρθρο  
  
Το Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτίου Αφρικής 2010 
Πίτερ Χόκεϊ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
συγκεκριμένη μελέτη βασίζεται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για 
στατιστικά στοιχεία και την επεξεργασία τους για τις συμμετέχουσες 
χώρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου της Νοτίου 
Αφρικής. Είναι γενικά δύσκολο για τους δασκάλους να βρουν 
σχετικά και ενδιαφέροντα δεδομένα τα οποία θα προκαλούν το 
ενδιαφέρον των μαθητών. Τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζονται 

εδώ έχουν ένα καθολικό ενδιαφέρον καθώς παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με την 
χώρα της Νοτίου Αφρικής και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Η μελέτη 
αυτή αφορά παιδιά των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί 
και σε ανωτέρου επιπέδου τάξεις.  

Η 
Ο σκοπός είναι να παρέχουμε δυνατότητες για υπολογισμούς, αναπαραστάσεις, 

εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υφίσταται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 
φιλοξενία του επόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στην Νότια 
Αφρική, ως το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το οποίο θα λάβει χώρα στην 
αφρικανική ήπειρο, τιμή για την χώρα που πριν περίπου 10 χρόνια απαλλάχτηκε 
από τον όνειδο των φυλετικών διακρίσεων. Οι ποδοσφαιρόφιλοι  όλου του κόσμου 
ήδη προχωρούν σε αξιολογήσεις, αλλά καθώς το ποδόσφαιρο δεν είναι ευρέως 
δημοφιλές στην Νότια Αφρική, πολλά συμπεράσματα βασίζονται σε λανθάνουσες  
αντιλήψεις και/ή σε  ψεύτικες πληροφορίες.  

Την ίδια στιγμή υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός ανάμεσα σε όλα τα στρώματα 
του πληθυσμού της Νότιου Αφρικής. Το ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο στα σχολεία 
έχει αυξηθεί. Αρχικά μόνο στα  σχολεία που παίζεται το ράγκμπι είχαν εντάξει ένα 
μάθημα ποδοσφαίρου στο αθλητικό τους προγραμματισμό. Το γυναικείο 
ποδόσφαιρο έχει και αυτό με την σειρά του αυξημένη συμμετοχή. 

Η χρυσή ευκαιρία για τους μαθηματικούς βασίζεται στον πλούτο των ασκήσεων 
των Μαθηματικών και της Στατιστικής οι οποίες θα μπορούσαν θα προκύψουν μέσω 
της πραγματοποίηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ενδιαφέρον των μαθητών, όχι 
μόνο της Νοτίου Αφρικής αλλά και όλης της Υφηλίου, θα υψωνόταν, εξ αιτίας της 
σπουδαιότητας και του ενδιαφέροντος για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του 
πλανήτη. 
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Είναι στις προθέσεις μου, μέσω αυτού του άρθρου, να παράσχω υλικό το οποίο 

θα μπορούσε, κατά τις καλύτερες προθέσεις, να εξυπηρετήσει διττό σκοπό: να 
χρησιμοποιήσω αυτήν την μοναδική ευκαιρία για να προωθήσω τα δύο μου πάθη 
που είναι από την μία η  χώρα μου και τα μαθηματικά. 

Στα πρόσφατα ταξίδια μου, έχω ήδη αντιληφθεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον για 
την Νότια Αφρική. Άτομα τα οποία προέρχονται από χώρες όπως οι Η.Π.Α. και το 
Μεξικό, και τα οποία προηγουμένως δεν είχαν ποτέ ακούσει για την ύπαρξη της 
χώρας της Νοτίου  Αφρικής, προσφάτως ρωτούσαν για την χώρα, και δη για το 
Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010.  

Στο πρώτο μισό του παρόντος άρθρου θα επικεντρωθούμε σε ενδιαφέροντα 
στατιστικά δεδομένα για την Νότια Αφρική. Κατά το δέυτερο ήμισυ, θα εστιάσουμε 
σε στατιστικά του Ποδοσφαίρου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε δέκα 
στάδια των εννέα επαρχιών της Νοτίου Αφρικής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ας  ξεκινήσουμε κοιτάζοντας τα δεδομένα των εννέα επαρχιών. Ο πληθυσμός 
είναι σε εκατομμύρια. Οι ακόλουθες ασκήσεις θα είναι οι ενδεδειγμένες 
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα δεδομένα: 

1. Ζωγραφίστε ένα διπλό γράφημα στο οποίο να αναπαραστώνται τα 
παραπάνω δεδομένα  

2. Υπολογίστε το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού σε κάθε επαρχία 
3. Ποιός είναι ο μέσος όρος του πληθυσμού στις εννέα επαρχίες; 
 
Τα ακόλουθα στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις κατηγοριοποιήσεις στην Νότια 
Αφρική μπορούν να προκαλέσουν ουσιώδες ενδιαφέρον.
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Πίνακας 1. 
Στατιστικά 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Eastern Cape 3,31 3,60 6,91 
Free State 1,46 1,50 2,96 
Gauteng 4,89 4,64 9,53 
KZN 4,81 5,12 9,93 
Limpopo 2,52 2,84 5,36 
Mpumalanga 1,72 1,78 3,50 
Northern Cape 0,54 0,55 1,09 
North West 1,72 1,65 3,37 
Western Cape 2,36 2,38 4,74 
Σύνολο 23,33 24,06 47,39 
 
 
Πίνακας 2 
Πληθυσμός 
Ομάδα 

πληθυσμού  
Άνδρες  Γυναίκες Σύνολο 

 Number 
Αριθμός  

% επί του 
συνολικού 
πληθυσμού 

Αριθμός % επί του 
συνολικού 
πληθυσμού 

Αριθμός % επί του 
συνολικού 
πληθυσμού 

Αφρικανοί 18,66 79,6 19,10 79,40 37,66 79,5 
Έγχρωμοι 2,06 88 2,14 8,9 4,20 8,9 
Ινδιάνοι/Ασι
άτες 

0,57 2,4 0,59 2,5 1,16 2,5 

Λευκοί  2,14 9,2 2,23 9,3 4,37 9,2 
Σύνολο 23,33 100 24,06 100 47,39 100 

 
Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα μπορούσαν να τεθούν για τον Πίνακα  2 
 
1. Κάντε ένα κυκλικό διάγραμμα που να αναπαριστώνται τα δεδομένα στην 

τελευταία στήλη  του πίνακα (π.χ. το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού) 
2. Εφαρμόστε το ποσοστό ανά πληθυσμιακής ομάδας του Πίνακα 1 για να 

υπολογίσετε τον αριθμό σε κάθε ομάδα στο Δυτικού Ακρωτηρίου. 
3. Πιστεύετε ότι αυτοί οι αριθμοί θα αποτελέσουν ακριβείς εκτιμήσεις; 
 
Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Νοτίου Αφρικής βαίνει σταθερά 

μειούμενος από το 2001. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τον εκτιμώμενο ρυθμό 
πληθυσμιακής αύξησης σε ποσοστιαία κλίμακα. 
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Πίνακας 3. 
 Εκτιμώμενοι ετήσιοι ρυθμοί σε όρους ποσοστών 

 2001  
με 

2002 

2002  
με 

2003 

2003 2003 
με με 

2004 2004 

2004 2004 
με με 

2005 2005 

2005 2005 
με με 

2006 2006 
Άνδρες 1,27 1,24 1,21 1,20 1.09 
Γυναίκες 1,23 1,20 1,16 1,14 1,02 
Σύνολο 1,25 1,22 1,19 1,17 1.00 
 
Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα μπορούσαν να τεθούν με βάση τον παραπάνω πίνακα: 

1. Απεικονίστε τα δεδομένα που παρουσιάζονται παραπάνω σε τρία διακριτά 
γραφήματα. 

 Τα ακόλουθα δύο γραφήματα αναδύουν ενδιαφέρον 
Γράφημα 1 
Προσδωκόμενο Επίπεδο Ζωής Την Στιγμή Της Γεννήσεως Ανά Επαρχία, 2001-
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφημα 2 
 Συνολικά Ποσοστά Θνησιμότητας Ανά Επαρχία, 2001-2006 
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Τα παραπανω γραφήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την θέτηση 

των επόμενων ερωτημάτων 
1. Χρησιμοποιείστε το γράφημα 1 για να βρείτε τον  μέσο όρο προσδόκιμου 

ζωής και για τα δύο φύλλα σε KZN 
2. Χρησιμοποιείστε το γράφημα 2 για να φτιάξετε τον μέσο όρο 

θνησιμότητας στην Νότιο Αφρική  
3. Χρησιμοποιείστε το γράφημα 2 για  να βρείτε το ποσοστό θνησιμότητας 

για την επαρχία Gauteng 
4. Βρείτε την διαφορά στο μέσο όρο προσδόκιμου ζωής για τους 

άνδρες/γυναίκες/ και τα δύο φύλα στο ΚΖΧ και στο Western Cape 
 
 

 
 
 

1. Συμπληρώστε τον πίνακα δείχνοντας το ποσοστιαίο κέρδος που 
πραγματοποιεί η τράπεζα για κάθε νόμισμα. 

2. Πόσα Γιεν θα πουλήσει η τράπεζα για R 1000; 
3. Πόσα Ράντ ένας Ευρωπαίος ταξιδιώτης λαμβάνει από την τράπεζα για 

400 Ευρώ (€); 
 
 Η ευκαιρία να επεξηγήσετε την μεταβλητότητα του Ραντ επίσης παρουσιάζεται.  
Ένα γράφημα  που απεικονίζει την ισοτιμία Ραντ/Ευρώ για τους τελευταίους 12 
μήνες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για διάφορες ασκήσεις. 
  
Γράφημα 3. 
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 Μηνιαίος μέσος όρος της ισοτιμίας Ραντ-Ευρώ έναν χρόνο  
 

Ραντ ανά  Ευρώ 
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9
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Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα μπορούσαν να τεθούν: 

1. Διαβάστε από το γράφημα τον μέσο όρο της ισοτομίας για κάθε μήνα και 
απεικονίστε αυτό το δεδομένο σε μορφή πίνακα 

2. Εάν 7000 Ραντ ανταλλάσονταν σε Ευρώ τον Φεβρουάριο, πόσα Ευρώ 
έχουμε; 

3. Ποιό ήταν το εύρος της ισοτιμίας από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο; 
4. Ποιός ήταν ο μέσος όρος της ισοτιμίας από τον Ιανουάριο μέχρι τον 

Νοέμβριο; 
 

5. Εάν ο μέσος όρος της ισοτιμίας για το έτος ήταν 9.4, ποιά ήταν η ισοτιμία 
τον Δεκέμβριο; 

6. Υποθέστε ότι η μέση ισοτιμία για τους πρώτους έξι μήνες ήταν ίση με την 
μέση ισοτιμία με τους τελευταίους έξι μήνες, ποιά θα ήταν τότε η ισοτιμία 
για τον Δεκέμβριο; 

  
Ο ακόλουθος πίνακας επιεκονίζει την προσδοκώμενη δαπάνη και το 

προσδοκώμενο εισόδημα από τους φιλοξενούμενους του Παγκοσμίου Κυπέλλου: 
 
 
Πινακας 5. 
 Προσδοκώμενη δαπάνη και εισόδημα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010) 

Δαπάνη Ποσό % Εισόδημα Ποσό % 
Κατασκευή Γηπέδων Ρ 15 00  Πωλήσεις 

Εισιτηρίων 
Ρ 3180  

Κατασκευή δικτύου 
Η/Υ 

Ρ 750  Έπαθλα Ρ 387  

Τοπική Συγκοινωνία Ρ 92  Χορηγείες Ρ 965  
Γραφεία ΦΙΦΑ Ρ 340  Τηλεοπτικά 

δικαιώματα  
Ρ 15 000  

Ασφάλεια  Ρ 247     
Εισιτήρια  Ρ 58     
Επίσημα Γεγονότα Ρ 217     
Στέγαση Επισήμων  Ρ 65     
Διαφήμιση  Ρ 90     
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Υποστηριχτικές 
Υπηρεσίες  

Ρ 182     

Σύνολο      
 
Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

1. Υπολογείστε την συνολική δαπάνη και το εισόδημα 
2. Υπολογείστε το αναμενόμενο κέρδος 
3. Υπολογείστε το αναμενόμενο ποσοστό κέρδους  
4. Κατονομάστε άλλες πτυχές της οικονομίας της Νοτίου Αφρικής που θα 

επωφεληθούν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. 
5. Ζωγραφείστε ένα ιστόγραμμα της δαπάνης 

 
Το 2010 στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα χρησιμοποιηθούν 10 γήπεδα ποσοσφαίρου σε 
όλη την Νότια Αφρική. Το μεγαλύτερο από αυτά θα είναι στην Πόλη του 
Ποδοσφαίρου στο Γιοχάνσμπουργκ. 
 
Η εκτιμώμενη χωριτικότητα για κάθε ένα από τα γήπεδα φάινεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
  Πίνακας 6. 
 Εκτιμώμενη χωρητικότητα για κάθε γήπεδο 

Πόλη Στάδιο Εκτιμώμενη 
Χωρητικότητα 

Bloemfontein Free State Stadium 42 000 
Cape Town African Renaissance Stadium 68 800 
Durban King Senzangakhona Stadium 70 000 
Johannesburg Ellis Park Stadium 70 000 
Johannesburg Soccer City 94 700 
Nelspruit Mbombela Stadium 40 000 
Polokwane Peter Mokaba Stadium 40 000 
Port Elizabeth Nelson Mandela Bay Stadium 50 000 
Pretoria Loftus Versfeld Stadium 55 000 
Rustenburg Royal Bafokeng Sports Palace 40 000 
 

Οι ερωτήσεις μπορούν για ακόμη μία φορά να περιλαμβάνουν την κατασκευή 
ενός γραφήματος μπάρας, υπολογισμό ποσοστιαίων χωρητικοτήτων και ερωτήσεις 
για τις τιμές των εισιτηρίων.  
 
Παράδειγμα : 

Σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι στην Cape Town υπάρχουν δύο τιμές για τα 
εισιτήρια, των R 350 ή Rx, και τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις των εισιτηρίων 
είναι R 31,040,000. Δεδομένου ότι το στάδιο ήταν γεμάτο, και ότι οι 34,000 θέσεις  
πωλήθηκαν με τιμή διάθεσης εισιτηρίου R 350, βρείτε το κόστος του άλλου 
εισιτηρίου.    

O ακόλουθος πίνακας παρέχει μια ενδοσκόπηση για την κατανομή του 
πληθυσμού για κάθε μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο 
το 2010 (απογραφή Νοτίου Αφρικής, 2001) 
 
 Πίνακας 7 
Κατανομή Πληθυσμού 
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Νούμερο Πόλη / Προορισμός  Πληθυσμός Population 
1 Johannesburg, Gauteng 3 225 812 
2 Durban, KwaZulu Natal 3 090 117 
3 Cape Town, Western Cape 2 893 251 
4 East Rand, Gauteng 2 480 282 
5 Pretoria, Gauteng 985 984 
6 Port Elizabeth, Eastern Cape 1 005 776 
7 Bloemfontein, Free State 645 441 
8 Thoyandou, Limpopo 584 469 
9 Nelspruit, Mpumalanga 474 800 

10 Rustenburg, North West 395 539 
 
 Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα μπορούσαν να τεθούν χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 
του Πίνακα 6. 

1. Αναμένεται ότι ο τοπικός πληθυσμός θα γεμίσει το 40% του 
συγκεκριμένου τοπικού γηπέδου. Υπολογείστε (κάνοντας χρήση του 
Πίνακα 7) τον αριθμό των τοπικών πόλεων που θα αναμένεται να 
παρακολουθήσουν τα παιχνίδια στο Durban, το Cape Town και την 
Pretoria. 

 
2. Τώρα υπολογείστε το ποσοστό που έχει ο τοπικός πληθυσμός σε κάθε  μία 

από τις παραπάνω πόλεις.  
Έτσι, Παράδειγμα  

1. Durban 280000
100
4070000 =×  

2. %06.9
1

100
3090117
280000

=×

 
 
Δύο τελικοί πίνακες θα είναι σίγουρα ενδιαφέροντες:  
 

           Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 8ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος–Αυγουστος –Σεπτέμβριος 2008 35



Πίνακας 8 
Οι 12 Καλύτερες Ομάδες Όλων Των Εποχών  
Στατιστικά- Παιχνίδια Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου 
Στατιστικά στοιχεία για τις 12 χώρες που έχουν συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο από 
την έναρξη του θεσμού. Οι πληροφορίες αφορούν παίκτες (Π), νίκες (Ν),ισοπαλίες(Ι), 
ήττες(Η), τέρματα υπέρ(Υ), τέτματα κατά (Κ), και συνολικοί βαθμοί (Β) 
Θέση Χώρα Π Ν Ι Η Υ Κ Β 

1 Βραζιλία 80 53 14 13 173 78 120 
2 Γερμανία (Δ. 

Γερμανία) 
 

78 
 

45 
 

17 
 

16 
 

162 
 

103 
 

107 
3 Ιταλία 66 38 16 12 105 62 92 
4 Αργεντινή 57 29 10 18 100 69 68 
5 Αγγλία 45 20 13 12 62 42 53 
6 Γαλλία 41 21 6 14 86 58 48 
7 Ισπανία 40 16 10 14 61 48 42 
8 Γιουγκοσλαβία  37 16 8 13 60 46 40 
9 Ουρουγουάη 38 15 8 14 61 52 38 

10 Ρωσία/Σοβιετική 
Ένωση 

34 16 6 12 60 40 38 

11 Σουηδία 38 14 9 15 66 60 37 
12 Ολλανδία 32 14 9 9 56 36 37 

 
Πίνακας 9. 
 ΦΙΦΑ Στατιστικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 
Έτος Φιλοξ. χώρα Πρωταθλήματα  Ομάδες Παιχνί- 

δια 
Τέρματα Αποπε

-
φθέντα 

Θεατές 

1930 Ουρουγουάη  Ουρουγουάη  13 18 70 1    589,300 
1934 Ιταλία Ιταλία 16 17 70 1    361,000 
1938 Γαλλία Ιταλία 15 18 84 4    376,000 
1950 Βραζιλία Ουρουγουάη 13 22 88 0 1,044,763 
1954 Ελβετία Δ. Γερμανία 16 26 140 3    872,000 
1958 Σουηδία Βραζιλία 16 35 126 3    819,402 
1962 Chile Βραζιλία 16 32 89 6    892,812 
1966 Αγγλία Αγγλία 16 32 89 5 1,464,944 
1970 Μεξικό Βραζιλία 16 32 95 0 1,690,890 
1974 Δ. Γερμανία Δ. Γερμανία 16 38 97 5 1,809,953 
1978 Αργεντινή  Αργεντινή 16 38 102 3 1,685,602 
1982 Ισπανία Ιταλία  24 52 146 5 2,108,723 
1986  Μεξικό Αργεντινή 24 52 132 8 2,393,031 
1990  Ιταλία  Δ. Γερμανία 24 52 115 16 2,516,354 
1994  ΗΠΑ  Βραζιλία 24 52 141 15 3,587,088 
1998  Γαλλία  Γαλλία 32 64 171 22 2,775,400 
2002 Κορέα/ 

Ιαπωνία 
 Βραζιλία 32 64 161 17 2,705,566 

2006  Γερμανία  Ιταλία 32 64 147 28 3,367,000 
 
 
Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές θα πρέπει να τους διδαχθεί να πειραματισθούν με 
'chart wizard' και να αναπαραστήσουν τα εμφανιζόμενα δεδομένα. Τα γραφήματα 
μπάρας, ιστογράμματα, διαγράμματα διασποράς, διαγράμματα πίτας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να επεξηγήσουν το πως τα δεδομένα στον Πίνακα 8 & 9 
μπορούν να αναπαρασταθούν. 
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Παραδείγματα: 
Διάγραμμα πίτας των 12 καλυτέρων χωρών, αριθμός των γκολ. 
Διάγραμμα διασποράς που να αναπαραστάνουν τα σουτ με πθανότητα επιτυχίας/ 
τα σουτ με πιθανότητα αποτυχίας. 
Γραφήματα μπάρας της παρακολούθησης του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. 
Ιστόγραμμα των συνολικών τερμάτων που επιτεύχθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. 
 
  
Αναφέται στην εικόνα 3 Το γήπεδο ποδοσφαίρου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για την αναάπτυξη των ακόλουθων μαθηματικών προσόντων. 
 
 
* Μετατρέποντας τις μετρήσεις  
* Μετρώντας  
* Χρησιμοποιώντας  το Πυθαγόρειο Θεώρημα 
 
Σημείωση: 1  ίντσα = 2.54 εκ 1 πόδι  = 12  ίντσες 1 γιάρδα= 3  πόδια  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για διεθνή παιχνίδια το μήκος του γηπέδου πρέπει να είναι εντός του εύρους 
110-120 γιάρδων, και το πλάτος πρέπει να είναι μεταξύ 70-80 γιάρδων. 

Το γήπεδο είναι συμμετρικό γύρω από την μεσαία γραμμή. Στο μεσαίο σημείο 
της μεσαίας γραμμής του γηπέδου είναι το σημείο της σέντρας από όπου ξεκινάει το 
παιχνίδι. 

Όταν μία ομάδα «χτυπάει» σέ-ντρα, οι παίχτες της απέναντι πλευράς πρέπει να 
παραμένουν σε μία απόσταση των 10 γιάρδων από το σημείο της σέντρας. Ο 
κεντρικός κύκλος σηματοδοτεί αυτήν την απόσταση. 

Σε κάθε τελική οριογραμμή του γηπέδου υπάρχει ένα τέρμα. Τα δοκάρια έχουν 
απόσταση μεταξύ τους 8 γιάρδεν και ύψος 8 πόδια. Τα δίκτυα συνήθως 
τοποθετούνται πίσω από τα δοκάρια του τέρματος. Δύο πλαίσια είναι μαρκαρισμένα 
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μπροστά από το τέρμα. Το μικρότερο είναι γνωστό ως πλαίσιο των 6 γιάρδων ή 
περιοχή του τέρματος. Το εξωτερικό κουτί  λέγεται περιοχή πέναλντι ή πλαίσιο 18 
γιάρδων. 

Μια μικρή καμπύλη του κύκλου (η επονομαζόμενη περιοριζόμενη καμπύ-λη) 
επίσης χαράσσεται στο χείλος της περιοχής του πέναλντι. Το κέντρο του τόξου είναι 
το σημείο του πέναλντι, και η ακτίνα του είναι 10 γιάρδες. Αυτό σηματοδοτεί μια 
περιοχή αποκλεισμού για όλους τους παίχτες εκτός από τον αυτόν που αναλαμβάνει 
να εκτελέσει την «εσχάτη των ποινών». Το σημείο του πέναλντι βρίσκεται ακριβώς 
στο μέσον και 12 γιάρδες μπροστά από το τέρμα. Σε κάθε γωνία του γηπέδου 
υπάρχει μία μικρή έκταση ενός τετάρτου του κύκλου με ακτίνα 1 γιάρδα και από 
εκεί, εκτελούνται τα κόρνερς. 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες θα ήταν κατάλληλες για μεμονωμένη και /ή για 
ομαδική εργασία: 

Σε μια κόλλα Α4, κάντε ένα ακριβές αντίγραφο ενός γηπέδου ποδοσφαίρου. 
Μετατρέψτε όλα τα μήκη σε μέτρα με ακρίβεια ενός δεκάτου του μέτρου. Η κλίμακα 
που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε είναι 1εκατοστό:5 μέτρα. Θα χρειαστείτε έναν 
διαβήτη και ένα (set-square) για αυτήν την δραστηριότητα. 

Μετρήστε την απόσταση από την μία γωνία του γηπέδου στην διαγω-νίως 
απέναντί της. Δώστε την σωστή απάντηση με προσέγγιση χιλιοστού.   

Τώρα υπολογίστε την απόσταση (σε γιάρδες) της διαγωνίου χρησι-μοποιώντας το 
Πυθαγόρειο Θεώρημα. 

Xρησιμοποιείστε τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα (β) και (γ) για να κρίνετε 
πόσο ακριβές είναι το σχέδιό σας. Εάν υπάρχει κάποια διαφορά, σχολιάστε αν 
νομίζετε ότι είναι σημαντική και που μπορούν τα λάθη να βρίσκονται. 

Υπολογείστε την περιοχή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, δίνοντας την απάντησή 
σας σε τεραγωνικά, στο πληριέστερο τετραγωνικό μέτρο. 
Παραδείγματα Γεωμετρικού Σχήματος 
Χρησιμοποιώντας σχήματα, οι μαθη-τές θα εντυπωσιαστούν με την μορφή της 
μπάλας ποδοσφαίρου, που μοιάζουν με ένα «κόλουρο εικο-σάεδρο» - ένα πολύγωνο 
με 60 κάθετες και 23 πλευρές, 12 από τις οποίες είναι πεντάγωνα (5πλευρα) και 20 
εξάγωνα (6πλευρα). Υπάρχουν 32 ομάδες οι οποίες θα ανταγωνιστούν στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδο-σφαίρου του 2010, ίδιος με τον αριθμό επιφανειών που 
υπάρχει σε μια ποδοσφαιρική μπάλα. 
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Η παρούσα εργασία δεν επιτρέπει περαιτέρω επεξηγήσεις του πως τα 

μαθηματικά μπορούν να χρησι-μοποιηθούν σε θέματα τα οποία σχετίζονται με το 
Παγκόσμιο Πρωτά-θλημα Ποδοσφαίρου. Παρόλα ταύτα, κάποιες προτάσεις θα 
μπορούσαν να συμπεριλάβουν ασκήσεις με τα ακόλουθα: 
-  Προβλήματα μεταφοράς. 
-  Προβλήματα πιθανότητας (νίκη/ήττα). 
-  Προβλήματα πιθανότητας (πιθανότητες τελικού αποτελέσματος). 
-  Άλλα προβλήματα χρησιμοποιώντας την έκταση του γηπέδου ποδοσφαίρου. 
- Προβλήματα τα οποία περιέχουν ακολουθίες. 
- Προβλήματα που αφορούν την ανταλλαγή νομισμάτων και την αγο-ρά 
καταναλωτικών προϊόντων στην Νότια Αφρική. 
 
Όπως καταλάβατε, οι δυνατότητες είναι πραγματικά ατελείωτες. 

 
Βιβλιογραφία 
www.southafrica.info 
www.en.wikipedia.org 
www.World-Cup-info.com 
IEB grade 9 Common Task Assessments 2005 
www.mongabay.com 
www.planetworldcup.com 
www.soccerstats.com 
Mid-Year Population Estimates South Africa 2006 
www.statssa.gov.sa 
www.worldcupjapankorea.com 
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη  
  
  
Η επαγγελματική ταυτότητα της αθλητικής βιομηχανίας 
διασκέδασης  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ο αυστραλιανό ποδο-σφαιρικό πρωτάθλημα (AFL -Australian Football 
Le gue), όπως και κάθε επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου δίνει 
με άλη σημασία στην επιλογή των παιχτών του. Το άρθρο αυτό 
αν φέρεται στους τρόπους με τους οποίους η επαγγελματική ταυτότητα 

των ποδοσφαιριστών του αυστραλιανού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος (AFL -
Australian Foo ball League) διαμο-ρφώνεται από τις ανησυχίες για την ανάπτυξη 
διαφορετικών πτυχών του σώματος, του μυαλού και της ψυχής των νεαρών ανδρών 
που θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές της  AFL.   

 

a
γ
α

t

Η εργασία που παρουσιάζεται στην παρούσα στήλη (βλέπε Peter Kelly & 
Christopher Hickey “Professional identity in the global sports entertainment 
industry: Regulating the body, mind and soul of Australian Football League 
footballers” Journal of Sociology, προς δημοσίευση) βασίστηκε στις αντιλήψεις του 
Michel Foucault για την προσοχή του εαυτού (care of the self), επιτρέποντας έτσι την 
ανάλυση του πώς οι σχέσεις δύναμης, οι κανονισμοί και οι τεχνικές της ηγεσίας 
αλληλεπιδρούν στην προσπάθεια ανάπτυξης του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Τα 
ζητήματα αυτά ερευνούνται μέσω μιας ανάλυσης ορθολογιστικών ικανοτήτων και 
τεχνικών που ενημερώνουν πρα-κτικές προσδιορισμού ταλέντου, πρακτικές 
μάνατζμεντ των παικτών και το μάνατζμεντ του ρίσκου (risk management) σε σχέση 
με αυτές τις πρακτικές και άλλες διαδικασίες στην AFL.  

Όπως τονίζουν οι συγγραφείς, οι δυνατότητες για κάποιον να παίξει 
ποδόσφαιρο είναι σαφώς μεγαλύτερες από το να κάνει σταδιοδρομία στο άθλημα 
αυτό. Οι απαιτήσεις, φυσικές και ψυχολογικές, και ο ανταγωνισμός στο σύγχρονο 
διεθνοποιημένο περι-βάλλον της αθλητικής ψυχαγωγίας, δεν διευκολύνουν την 
κατάσταση.  

Σημειώνουμε σε αυτό το σημείο ότι η ALF είναι μια πολύ σημαντική αθλητική 
ψυχαγωγική επιχείρηση της Αυστραλίας και άρα πρέπει να κάνει αντίστοιχα 
σημαντικές οργανωτικές επιλογές. Ενδεικτικά, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι τα 
ετήσια της εισοδήματα ξεπερνούν τα 640 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, ενώ η 

  ΤΤ

           Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 8ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος–Αυγουστος –Σεπτέμβριος 2008 40



πλειονότητα των παικτών της (331), που δεν είναι από τους πιο καλοπληρωμένους, 
το 2005  είχαν εισόδημα μεταξύ 100 και 400 χιλιάδες δολάρια Αυστραλίας. Παρόλα 
ταύτα, το πιο σημαντικό στοιχείο για να μπορέσει ένας ποδοσφαιριστής της ALF να 
ζήσει είναι η σωματικές του ικανότητες και οι αντοχές του στον χρόνο, μιας και 
μιλάμε για μία ομάδα με πολύ απαιτητικές σωματικές αντοχές από τους παίκτες της.  

Ο τρόπος διαχείρισης, οι τραυμα-τισμοί, οι μισθολογικές διαβαθμίσεις, οι 
διαδικασίες εμπορικών συναλλαγών, είναι επίσης πολύ σημαντικοί παράγοντες για 
την δημιουργία της ανάγκης προσδιορισμού νέων μορφών τρόπων επιλογής για τις 
ποδοσφαιρικές ομάδες, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς. 

Η ανάλυση δίνει έμφαση στους τρόπους που η ανταγωνιστική πίεση της AFL, 
δημιουργεί μια απαίτηση για νέες μορφές γνώσης προσδιορισμού και ανάπτυξης 
ποδοσφαιρικών ταλέντων και διαχείρισης των κινδύνων από την άποψη της 
στρατολόγησης και της διαχείρισης των παικτών. Αυτή η ζήτηση παράγει στη 
συνέχεια μια προσπάθεια γνώσης για την αναγνώριση των ταλέντων και των 
κίνδυνων που αντανακλά μια τέτοια επιλογή.  

Σε ένα όλο και περισσότερο διεθνοποιημένο περιβάλλον MME-αθλητισμού-
μάρκετινγκ, ο αθλητισμός γίνεται πολύ περισσότερα από ένα απλό παιχνίδι. Η 
ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχείρηση του ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με τους 
οργανισμούς και φορείς που συσχετίζονται με αυτήν δημιουργούν για τους παίκτες 
ευκαιρίες καλών αμοιβών αλλά και τεραστίων ευθυνών.  

Το άρθρο βασίζεται πιο συγκε-κριμένα σε μια έρευνα που έγινε το 2004-2005 από 
την ερευνητική μονάδα του AFL, εξετάζει την εμφάνιση και την εξέλιξη μιας 
επαγγελματικής ταυτότητας για τους ποδοσφαιριστές AFL, η οποία αποτελεί την 
κύρια πηγή πληροφοριών γι’αυτήν την εργασία.  Η συλλογή των στοιχείων έγινε με 
συνεντεύξεις από τρεις διαφορετικούς φορείς της ALF: α) τους εμπορικούς 
αντιπροσώπους της  ALF, β) τους προπονητές και το προσωπικό, και γ) τους παίκτες.  

Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι ένας επαγγελματίας πρέπει να είναι σί-γουρος, 
συγκεκριμένος στην εργασία του και τις κινήσεις του. Άλλωστε κάθε επαγγελματίας, 
ανάλογα με τον κλάδο του, έχει και δημιουργεί διαφορετικές σχέσεις με τον εαυτό 
του και τους άλλους.  

Οι ομάδες της ALF ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το μάνατζμεντ των 
ρίσκων που σχετίζεται με την πρόσληψη παικτών στο περιορισμένο περιβάλλον μιας 
ομάδας (λίστες παικτών, μισθολογικοί φραγμοί). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι 
σίγουρα δύσκολο να διατηρήσεις και να μανατζάρεις ένα μείγμα κατάλληλων 
ατόμων και ακόμα  πιο δύσκολο να ρισκάρεις σε αυτήν σου την επιλογή. Οι 
στατιστικές που συνδέονται με τα ταλέντα (ύψος, βάρος, αντίδραση, ταχύτητα) 
βοηθούν. Έπειτα συνεντεύξεις διεξάγονται με τους πιθανούς παίκτες, με τις 
οικογένειες τους, με τους δασκάλους, τους προηγούμενους εργο-δότες τους  και τους 
προπονητές των μελλοντικών παικτών. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτή η 
μακροσκελής διαδι-κασία επιβάλετε για την σωστή επιλογή ενός παίκτη. Βλέπουμε 
ότι η επιλογή ενός ταλέντου βασίζεται σε πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά από την 
ικανότητα του να παίζει καλή και σωστή μπάλα. Όταν όμως επρόκειτο για την 
σκιαγράφηση αυτών των χαρακτη-ριστικών, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 
της έρευνας καταλήγουν σε στερεότυπα ή γενικότητες.  

Το σίγουρο είναι ότι η συνεχής αναζήτηση εργαλείων και τεχνικών για την 
σωστή επιλογή ενός παίκτη, μειώνει κατά πολύ τα ρίσκα που συνδέονται με μια 
‘κακή’ επιλογή.  

           Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 8ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος–Αυγουστος –Σεπτέμβριος 2008 41



 

Επιστημονικό Βιβλίο 
 
Οικονομικά, Αβεβαιότητα και Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ο εγχειρίδιο που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος αποτελεί το τρίτο βιβλίο της 
σειράς « Νέοι Ορίζοντες στα Οικο-νομικά του Αθλητισμού» και ταυτόχρονα την 
πιο σύγχρονη ακα-δημαϊκή προσπάθεια σε ότι αναφορά το ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο και τα οικονομικά αυτού (βλέπε Loek Groot, “Economics, 
Uncertainty and European Football - Trends in Competitive Balance”, 2008, 

Edward Elgar Publishing Limited). 

  ΤΤ
Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο αυτό αφορά την μέτρηση της ανταγωνιστικής ισορροπίας 

(competitive balance) στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο συγγραφέας μας θυμίζει ότι 
ανταγωνιστική ισορροπία, σε έναν αθλητικό αγώνα ή σε ένα πρωτάθλημα γενικότερα, 
υπάρχει όταν ο βαθμός της αβεβαιότητας του αποτελέσματος είναι υψηλός. Στην 
πραγματικότητα, το εγχειρίδιο επικεντρώνεται αποκλει-στικά και μόνο στην έννοια της 
ανταγωνιστικής ισορροπίας, εισάγο-ντας την και καταλήγοντας σε αυτήν μέσα σε έξι 
κεφάλαια. 

Από αυτά, το πρώτο κεφάλαιο εξηγεί 
πώς μπορεί να μετρηθεί η ανταγωνιστική 
ισορροπία και ποιες τεχνικές 
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση 
ποδοσφαιρικών δεδομένων. Οι 
πληροφορίες και οι τεχνικές που 
παραθέτονται στο πρώτο αυτό κεφάλαιο 
θα βοηθήσουν νέους ερευνη-τές των 
οικονομικών του ποδοσφαί-ρου να 
ξεκινήσουν τις δικές τους αναλύσεις. 

Το 2ο κεφάλαιο συζητά για την φύση 
της ανταγωνιστικής ισορροπίας και 
πραγματεύεται τους παράγοντες εκείνους 
που επηρεάζουν το επίπεδο αυτής, όπως ο 
μέσος όρος των γκολ ανά παιχνίδι, ενός 
μη αλάνθαστου αλλά αμερόληπτου 
διαιτητή, όπως επίσης και το πλεονέκτημα 
(ή μειονέκτημα) έδρας στο ποδόσφαιρο. 
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Δείχνεται χαρακτηριστικά ότι όσο μικρότερος είναι ο μέσος όρος των επιτευχθέντων γκολ ανά 
παιχνίδι, όσα περισσότερα διαιτητικά λάθη, αλλά και όσο πιο ισχυρό το πλεονέκτημα έδρας, 
τόσο υψηλότερη θα είναι η ανταγωνιστική ισορροπία. 

Ακολούθως, τα κεφάλαια 3-5 αφιερώνονται στην παρουσίαση τριών νέων δεικτών 
μέτρησης της αντα-γωνιστικής ισορροπίας. Ο δείκτης της ‘Έκπληξης’ (Κεφάλαιο 3) και ο 
δείκτης ‘Ποιότητα Ομάδος’ (Κεφάλαιο 4), μετράνε στατικά, κατά την διάρκεια της 
αγωνιστικής χρονιάς, την ανταγωνιστική ισορροπία. Έπειτα, ένας δείκτης συσχέτισης 
(Κεφάλαιο 5) παρουσιάζεται για την μέτρηση δυναμικής, ανεξάρτητα της χρονικής περιόδου, 
ανταγωνιστικής ισορροπίας. Αυτό που εννοεί ο συγγραφέας σχετικά με την δυναμική 
ανταγωνιστική ισορροπία, με απλά λόγια, είναι ότι σε βάθος χρόνων, η κατάταξη των ομάδων 
στην βαθμολογία αλλάζει όλο και σπανιότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι τρεις δείκτες 
μέτρησης παρουσιάζουν μια γενική πτώση της ανταγωνιστικής ισορροπίας σε όλες τις 
ανεπτυγμένα ποδοσφαιρικά ευρωπαϊκές χώρες.  

Τέλος, το 6ο κεφάλαιο αναλύει την αγορά και την σχέση των τηλεοπτικών με την ευημερία 
των ποδοσφαιρικών εταιρειών του σήμερα και παρουσιάζει προτάσεις για αναδιοργάνωση 
της υπάρχουσας τηλεοπτικής κατάστασης. 

Σύμφωνα με τον συγγραφέα η έννοια της ανταγωνιστικής ισορροπίας θα έπρεπε να 
απασχολεί και να προβληματίζει όλους όσους ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. 
Αυτό γιατί, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει μια γενικότερη πτώση της στατικής 
ανταγωνιστικής ισορροπίας στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με εξαίρεση ίσως 
το ισπανικό. Παρόλο αυτά, η πραγματική πτώση της ανταγωνιστικής ισορροπίας εξαιτίας του 
ανοίγματος της ψαλίδας μεταξύ ισχυρών και λιγότερο ισχυρών ομάδων, ‘κρύβεται’ πίσω από 
την πτώση του μέσου όρου σκοραρίσματος ανά παιχνίδι. Ο συγγραφέας θεωρεί πως ο 
παραπάνω λόγος είχε μια θετική επίδραση στο να μην υπάρξει επιπλέον πτώση της 
ανταγωνιστικής ισορροπίας. Ένα άλλο στοιχείο που ο συγγραφέας θεωρεί ότι θα επιδράσει 
αρνητικά στην ανταγωνιστική ισορροπία (προς όφελος του ισχυρού) είναι το σενάριο της 
παρουσίας 5ου διαιτητή με την ταυτόχρονη βοήθεια του βίντεο για τις αμφισβητούμενες 
φάσεις. Το σενάριο αυτό, με βάση τα λεγόμενα των της FIFA και UEFA, θα κάνει πιο 
θεαματικό το παιχνίδι, αυξάνοντας τον μέσο όρο των γκολ ανά αγώνα, λειτουργώντας έτσι 
υπέρ της ισχυρής ομάδας και κατά συνέπεια χαμηλώνοντας το επίπεδο της ανταγωνιστικής 
ισορροπίας. 

Αν και το βιβλίο είναι καλογραμμένο και παρά το γεγονός ότι για να διαβαστεί, βασικές, 
τουλάχιστον, γνώσεις οικονομικών είναι απαραίτητες, το σημαντικότερο πλεονέκτημά του, 
κατά τον γράφων, είναι η σαφέστατη στάση του συγγραφέα για το θέμα της ανταγωνιστικής 
ισορροπίας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στάση, που ναι μεν είναι αμφιλεγόμενη και θα βρει 
επικριτές, αλλά που από την άλλη είναι ξεκάθαρη και προσφέρει ‘φαγητό για σκέψη’ για τον 
αναγνώστη. Ο συγγραφέας, λοιπόν, διακρίνει την τάση προς ολοκληρωτική 
‘αμερικανοποίηση’ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και προτείνει την επιστροφή ‘στις παλιές 
καλές μέρες’ όπως χαρακτηριστικά δηλώνει. Η πρότασή του είναι ότι μιας και η τηλεόραση 
είναι ο βασικότερος οικονομικός παράγοντας που οδήγησε στην εμπορευματοποίηση του 
ποδοσφαίρου, αυτή θα πρέπει να είναι και η ‘σημαιοφόρος’ για την επιστροφή στα ‘παλιά 
καλά χρόνια’. Η αφαίρεση των εμπορικών μεριδίων που σχετίζεται με τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα θα έχει, κυρίως, αρνητική επίδραση στις ισχυρότερες ποδοσφαιρικές ομάδες και 
συνεπώς επίδραση στην ανταγωνιστική ισορροπία σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Αυτό, ακολούθως, θα οδηγήσει τις ομάδες να βασίζονται στις τοπικές αγορές για αύξηση των 
κερδών τους, κυρίως από τα εισιτήρια. Από την στιγμή που υπάρχουν φυσικά όρια στην 
χωρητικότητα των γηπέδων, οι ‘ανισορροπίες’ μεταξύ των ομάδων θα μειωθούν. Ο 
συγγραφέας θεωρεί ότι η πρόταση αυτή εγγυάται την εξασφάλιση ανταγωνιστικής 
ισορροπίας και ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με όλες τις ιδιοσυγκρασίες του, θα πορευτεί 
όπως στο παρελθόν. 
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Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο σε οικονομολόγους που 
ασχολούνται με τα του ποδοσφαίρου, φοιτητές του αθλητικού μάνατζμεντ με οικονομική 
κατεύθυνση, αλλά και σε όσους αναζητούν εναλλακτικές πρακτικές για την ‘σωτηρία’ της 
ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής παράδοσης. 
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 8ο Διεθνές συνέδριο με θέμα ‘Αθλήματα: 
Απόψεις Οικονομικών, Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ, που οργανώθηκε από 
τον Πανελλήνιο Οργανισμό Αθλητικών Οικονομολόγων και Μάνατζερ σε 
συνεργασία με την μονάδα έρευνας αθλητισμού του Αθηναϊκού Ινστιτούτου 

Εκπαίδευσης και Έρευνας 29-30 Μαΐου του 2008.  
Στην συνέχεια παραθέτουμε το πρόγραμμα του εν λόγω συνεδρίου.   
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Officer, General Secretariat of Sport, Hellenic Ministry of Culture, 
Greece.  

14. Dr. Margarita Kefalaki, Researcher, ATINER.  
  

Conference Program 
 Thursday, May 29th, 2008 
(The time for each session includes a 10 minutes coffee break) 
  
08:00-08:15 Registration  
  
08:15 – 8:30- Welcome and Opening Remarks  
Dr. Gregory T. Papanikos, President, PASEM & ATINER. 
  
08:30-10:00 SESSION I 
 Chair:  Papanikos, G.T., President PASEM & ATINER 

1.  Anagnostopoulos, C., Lecturer, University College Birmingham, U.K. 
Website marketing opportunities in professional football: the case of the 
Greek Super League.  

2. Hamil, S., Lecturer, University of London, U.K. & Walters, G., Lecturer, 
University of London, U.K. The Corporate Governance of South African 
Football: A Case-Study of the Emergence of a Modern Football Industry in a 
Developing Economy.  

3. Orejan, J., Assistant Professor, Winston Salem State University, USA. A 
Descriptive History of Football and Tactics Used in Football Association 
(soccer) from 1863 to the Present.  

4. VanBlarcom, B., Professor, Acadia University, Canada. Assessing Incremental 
Economic Impacts of an Indoor Soccer Facility on a Local Economy.  

 
10:00-11:30 SESSION II 
Chair:  Roufagalas, J., Professor, Troy University, USA & Academic Member, 
ATINER. 

1.    Kefalaki, M., Researcher, Athens Institute for Education and Research, 
Greece. Mega Sports Events and Public Relations.  

2. Sohodol Bir, C., Lecturer, Bahcesehir University, Turkey, Atif Bir, A., 
Professor, Bahcesehir University, Turkey & Akgoz Eker, B., Researcher, 
Bahcesehir University, Turkey. Sport Sponsorship as Distinctive Competence 
of Marketing Communication Strategies: The Case of Turkcell.  

3. Tzanoudaki, S., PhD Student, Edinburgh College of Art, UK. The Olympic 
City and its Post-Utopian Function. (Thursday, May 29th, 2008)  

 
11:30-13:00 SESSION III 
Chair: Kefalaki, M., Researcher, Athens Institute for Education and Research, Greece. 

1. Lee, Y.R., Student, Cheju National University, South Korea. A Study on the 
Participation Motive and Degree of Satisfaction of Sports Event Participants.  

2. Lim, H.J., Student, Cheju National University, South Korea & Hong, S.H., 
Assistant Professor, Cheju National University, South Korea. A Study on 
Satisfaction among Event Participants with a Cross-Cultural View: Focusing 
on Individualism-Collectivism and Power Distance.     

 
13:00-14:30 LUNCH 
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 Friday, May 30th, 2008 
(The time for each session includes a 10 minutes coffee break) 
  
08:30-10:00 SESSION IV 
Chair: Pappas, N., Professor, Sam Houston State University, USA. 

1. Panagouleas, T., Researcher, Sheffield Hallam University, U.K. & 
Kokolakakis, T., Researcher, Sheffield Hallam University, U.K. An 
Investigation into Sport Participation by the Use of Econometric Modelling 
and Descriptive Methods.  

2. Potwarka, L., Ph.D. Student, University of Waterloo, Canada & McCarville, 
R., Professor, University of Waterloo, Canada. An Examination of the 
Olympics’ Impacts on the Physical Activity Levels of Host Nations: Evidence, 
Future Research, and Implications for Health Professionals.  

3. Kamal, A.A., Lecturer, University of Malaysia, Malaysia. The Effect of 
Shoulder Flexibility Towards The Performance Among Golfers.  

4. Hall. C., Assistant Professor, Grambling State University, USA & Tucker, D., 
Chair, Norfolk State University, USA. Developing Leadership in Sport 
Management.  

 
10:00-11:30 SESSION V 
Chair:   Anagnostopoulos, C., Lecturer, University College Birmingham, U.K. 

1. Kontaxaki, N., Academic Member, ATINER & Executive Officer, General 
Secretariat of Sport, Hellenic Ministry of Culture, Greece.. Service Quality in 
Sport Sector.  

2. Ghiami Rad, A., Academic Staff Member, Azad University, Iran & 
Moharramzadeh, M., Academic Staff Member, Urmiya University, Iran. The 
Comparative Study of Sport Marketing Opportunity Building Methods of 
Iran & Turkey.  

3. Masterman, G., Fellow/Head of Sport Sciences, Northumbria University, 
U.K. Sports sponsorship: The importance of Fit and Function.  

4. Mohan, L., North Carolina State University, USA & Gustke, L., Associate 
Professor, North Carolina State University, USA. The Influence of Destination 
Image on Attendance at Hockey Road Games.  

 
11:30-13:00 SESSION VI 
Chair:  Kontaxaki, N., Academic Member, ATINER & Executive Officer, General 
Secretariat of Sport, Hellenic Ministry of Culture, Greece. 

1. Akan, L.S., Researcher, Ankara University, Turkey. The Effect of an 8-Week 
Step-Aerobic Program on the Body Composition of Sedentary Women.  

2. Pappas, N., Professor, Sam Houston State University, USA. Eastern and 
Western Antecedents for the Modern Olympic Games.  

 
13:00-14:30 LUNCH 
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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) 
 

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