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δόσφαιρο.  

αρόν τεύχος επικεντρώ-
αι, μεταξύ άλλων, στην 
ασία, στις ευκαιρίες  
ι στα ‘κρυφά χαρτιά’ 
υ προσφέρει το αθλητικό 
ρκετινγκ στον αθλητι-
 συγκεκριμένα στο πο-

Η Αθλητική Επικαιρότητα αναφέρεται 
στην μεγάλη σημασία που δίνουν τα 
ΜΜΕ, και ειδικότερα η τηλεόραση, 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αναλυτικό-
τερα, το άρθρο αναφέρεται στην ενδυ-
νάμωση της σχέσης της τηλεόρασης με 
τον βασιλιά των σπορ σε σχέση με ό, τι 
ίσχυε μέχρι και το 2008-09, μετά την 
επίτευξη της συμφωνίας για την κε-
ντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δι-
καιωμάτων της Super League. 

Το πρώτο Επιστημονικό Άρθρο 
αναλύει τους λόγους που η αθλητική 
χορηγία είναι σήμερα μία από τις 
σημαντικότερες πηγές εσόδων στο 
χώρο του αθλητισμού, και τους λόγους 
για τους οποίους οι επιχειρηματίες 
επιλέγουν την αθλητική χορηγία ως 
τρόπο προώθησης των προϊόντων ή 
των εταιρειών τους. Η παρούσα μελέτη 
ασχολείται με την οικονομική επίδρα-
ση των χορηγιών στο χώρο του 
αθλητισμού μελετώντας στοιχεία των 
πέντε μεγαλύτερων ομάδων του 
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που φανε-
ρώνουν την μεγάλη επιρροή της 
χορηγίας, τόσο στην οικονομική 
πρόοδο όσο και στην  ευρωστία τους.  

Το δεύτερο Επιστημονικό Άρθρο 
αναφέρεται στην σημασία της τμη-
ματοποίησης της αγοράς και επομένως 
στον καθορισμό και προσδιορισμό 
μιας συγκεκριμένης στρατηγικής μά-
ρκετινγκ για μια ομάδα κατανα-
λωτών. Με την εφαρμογή αυτής της 

τακτικής,  όπως το άρθρο υποστηρίζει, 
η αθλητική βιομηχανία μπορεί να 
αυξήσει τους πελάτες,  και κατά συνέ-
πεια τα κέρδη της.   

Από τον 

Το τρίτο, και τελευταίο Επιστη-
μονικό Άρθρο αυτού του τεύχους, 
μελετά τους οικονομικούς παράγοντες 
των μελετών βιωσιμότητας στο 
αθλητικό μάρκετινγκ,  μέσω έρευνας 
με την βοήθεια αθλητικών διευ-
θυντικών στελεχών και μέλη 
επιτροπών αθλητικού μάρκετινγκ του 
Ιράν και της Τουρκίας.  Τα αποτε-
λέσματα της συγκεκριμένης έρευνας 
δείχνουν σημαντικές διαφορές στους 
οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτι-
στικούς παράγοντες που σχετίζονται 
με την βιωσιμότητα του αθλητικού 
μάρκετινγκ στο Ιράν και στην 
Τουρκία. 

Στη στήλη της Επιστημονικής 
Σκέψης αναλύεται ο ρόλος της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) 
στην αθλητική βιομηχανία. Ο όρος 
ΕΚΕ, σε σχέση με την αθλητική 
βιομηχανία, αποτελεί πρόσφορο πεδίο 
για μελλοντικές ερευνητικές προ-
σπάθειες, κάτι που, εμφατικά, σημει-
ώνεται (και) από τους συγγραφείς της 
παρούσας μελέτης.  

Στην στήλη του επιστημονικού 
βιβλίου παρουσιάζεται το σύγγραμμα 
των Μάθιου Νίκολσον & Ρουσέλ Χόϊ, 
με τίτλο “Αθλητισμός και Κοινωνικό 
Κεφάλαιο”.  Το βιβλίο αυτό αποτελεί 
μια εκτενή έρευνα όσον αφορά την 
σχέση μεταξύ του αθλητισμού και του 
κοινωνικού κεφαλαίου, χρησιμο-
ποιώντας περιπτωσιολογικές ανα-
φορές και έρευνες από διαφορετικές 
χώρες στον κόσμο.   

 
 

 Τ
ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΈΈκκδδοοσσηηςς  
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ΤΤηηλλεεόόρραασσηη  κκααιι  
εελλλληηννιικκόό  

τεπαγγελμα
 

ετά την επίτευξη της 
συμφωνίας για την 
κεντρική διαχείριση 
των τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων της 
Super League, η 

αγορά δίνει σημαντικότατη αύξηση της 
αξίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ως 
τηλεοπτικό προϊόν, σε σχέση με ό,τι 
ίσχυε μέχρι και την περίοδο 2008-2009. 
Αυτή η σπουδαία εξέλιξη, εν μέσω 
μάλιστα μιας οικονομικής κρίσης που 
άγγιξε όλους τους κλάδους σε όλα τα 
επίπεδα, σηματοδοτεί μια νέα αποχή για 
την ποδοσφαιρική επιχειρηματικότητα. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός 
και η Ξάνθη δεν συμμετέχουν στο σχήμα 
αυτό, μιας και Ολυμπιακός θεώρησε ότι 
αδικείται από τον κατάμερισμό των 
χρημάτων.  

επαγγελματιικκόό  πποοδδόόσσφφααιιρροο  

Η συμφωνία, λοιπόν, για κεντρική 
διαχείριση των τηλεοπτικών δικαι-
ωμάτων των ομάδων της Super League 
θα τους αποφέρει, μαζί με τα συμβόλαια 
που έχουν με την ΕΡΤ, ο Ολυμπιακός και 
η Ξάνθη, σχεδόν €60 εκ. ετησίως. Αυτό 
σημαίνει σχεδόν σαράντα φορές 
περισσότερα σε σχέση με το 1991. Πιο 
αναλυτικά, η συμφωνία με την ForthNet 
(για την NOVA)  και τον ΣΚΑΙ 
προβλέπει την καταβολή €46,4 εκ. για τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα για τις 14 από 
τις 16 ΠΑΕ. Η ForthNet θα δίνει €35 εκ. 
σε κάθε αγωνιστική περίοδο. Επιπλέον, 
το ποσό των €700,000 ετησίως θα 
εισπράττουν οι 14 ομάδες από τα 

τηλεοπτικά δικαιώματα του εξωτερικού, 
και €1,5 εκ. από τα τηλεοπτικά δι-
καιώματα για την Κύπρο. Σε αυτά προ-
στίθενται και τα €2,5 εκ. ανά έτος που θα 
δώσει η κρατική τηλεόραση για να 
προβάλει, τα τέσσερα πιο εμπορικά 
παιχνίδια του Ολυμπιακού. Σε ό, τι 
αφορά τις δύο ΠΑΕ που δεν συμ-
μετέχουν στη κεντρική διαχείριση, ο μεν 
Ολυμπιακός θα εισπράττει €7,5 εκ., η δε 
Ξάνθη €2,5 εκ., σε ετήσια βάση. Επι-
πλέον, αν και μέχρι το 2008-2009, τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα για τους αγώνες 
του Ολυμπιακού πωλούνταν στο 
εξωτερικό ανά παιχνίδι, ο στόχος για το 
2009 είναι να πουληθούν ως «πακέτο», 
με αντίτιμο της τάξης των €200,000.  

Οι οικονομικές δυνατότητες των 
ΠΑΕ διαφοροποιούνται σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια. Η εμπειρία του 
2001 με την κατάρρευση του ADS θα 
πρέπει να αποτελέσει τον «μπούσουλα» 
για μια σοφότερη επένδυση των 
χρημάτων αυτών από τις ΠΑΕ. Φυσικά, 
το τοπίο είναι διαφορετικό (βλέπε UEFA, 
Super League) και ο έλεγχος, μαζί με τις 
πιέσεις από τους παραπάνω αρμόδιους 
φορείς, θα αποτελέσουν τους καθορι-
στικούς παράγοντες για ένα καλύτερο 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελ-
λάδα. 

 
 
 
 
 

 Μ

 

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα 
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  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  ΑΑ
  
  
  

ΗΗ  ΑΑθθλληηττιικκήή  ΧΧοορρηηγγίίαα  ττωωνν  ΠΠέέννττεε  
ΜΜεεγγααλλύύττεερρωωνν  ΔΔυυννάάμμεεωωνν  ττοουυ  
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΠΠοοδδοοσσφφααίίρροουυ  
 
του  ΠΠααννααγγιιώώττηη  ΔΔ..  ΑΑλλεεξξόόπποουυλλοουυ,,  ΛΛέέκκττοορραα  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΠΠεελλ//σσοουυ,,  
Τμήμα  Οργάνωσης  κα
  
 

ς χορηγία, ορίζεται η 
επιχειρηματική σχέση 
ανάμεσα σε έναν 
πάροχο κεφαλαίων, 
παραγωγικών μέσων ή 
υπηρεσιών, και σε ένα 

γεγονός ή οργανισμό, ο οποίος 
προσφέρει, σε αντάλλαγμα, ορισμένα 
δικαιώματα και μια συνεργασία που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό 
πλεονέκτημα. Η ‘’φιλανθρωπική’’ συ-
μπεριφορά, που επικρατούσε στις δε-
καετίες του ‘60 και του ‘70 αντικατα-
στάθηκε στις μέρες μας από μια πιο 
εμπορική προσέγγιση. Η χορηγία πλέον 
αντιπροσωπεύει έναν από τους ταχύ-
τερα αναπτυσσόμενους κλάδους του 
Marketing (Meenaghan, 1999).  

Τμήμα Οργάνωσης καιι  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  

Θεωρείται ότι υπάρχει πια μεγα-
λύτερη εκτίμηση στις επιχειρήσεις για τα 
οφέλη από την ανάληψη μιας χορηγίας 
(Pascoe, 1999). 

Το βάρος και η αποτελεσματικότητα 
της χορηγίας στα αθλήματα, ως μέσο 
προβολής και διαφήμισης, όπως επίσης 
και η αυξανόμενη, οικονομική και 
προωθητική υποστήριξη της χορηγίας 
προς τα σπορ, την κατέστησε μια άκρως 
ανταποδοτική επιλογή (Ασημακό-

πουλος, 1993). Η χορηγία δεν είναι ούτε 
δωρεά, ούτε φιλανθρωπία, ούτε ευεργε-
σία, καθώς και οι τρεις αυτές χειρο-
νομίες είναι μονομερείς αλτρουιστικές 
πράξεις.  

Η χορηγία δεν είναι ούτε επι-
χορήγηση, είναι ένας αμφίδρομος 
κοινωνικός θεσμός που στηρίζεται στην 
αρχή της υγιούς και αμοιβαίας 
ανταποδοτικότητας (Κουτούπης, 1996). 
Έτσι η αθλητική χορηγία διαφορο-
ποιείται από την κοινωνική χορηγία 
καθώς: 

 Αποτελεί μια μορφή χρηματο-
δότησης, με αντιπαροχή, προβολής 
μεταξύ κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 
ή και επαγγελματιών σε επιχειρη-
ματικό, εμπορικό ή επικοινωνιακό 
επίπεδο. 

 Απουσιάζει κάθε στοιχείο κοινω-
νικότητας, εκτός και αν υπάρξουν 
συνέργιες κοινωνικής ευθύνης. 

 Η προβολή του χορηγού είναι 
ιδιαίτερα έντονη, απευθύνεται στον 
οικονομικό άνθρωπο, αυτόν που 
αγοράζει και πουλά. 

 
 
 

 Ω
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Μεθοδολογία 
 

Η παρούσα έρευνα παρακολουθεί 
την οικονομική επίδραση των χορηγιών 
στο χώρο του αθλητισμού, και δη στο 
ποδοσφαίρο. Τα στοιχεία επικεντρώ-
νονται στις big five του ευρωπαϊκού 
ποδοσφαίρου και λήφθησαν από την 
διεθνή βιβλιογραφία, φανερώνοντας τη 
μεγάλη επιρροή της χορηγίας, τόσο για 
την οικονομική εξέλιξη όσο και  για την 
ευρωστία τους.  

Σύμφωνα με το βιβλίο Sport-
business in numbers, 2007, και στις δύο 
κατηγορίες των πέντε μεγάλων δυνά-
μεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου 
(Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, 
Ισπανία) ο τομέας των χορηγιών από-
φέρει, αν όχι το μεγαλύτερο, ένα άκρως 
ικανοποιητικό ποσοστό των συνολικών 
εσόδων τους. Το στοιχείο αυτό επαλη-
θεύεται και από την απομονωμένη 
μελέτη συγκεκριμένων ομάδων των big 
five, όπου και εκεί αποδεικνύεται ότι οι 
χορηγίες επιδρούν καταλυτικά στην 
συνολική οικονομική τους εικόνα, 
γεγονός που αποδεικνύεται και με 
νούμερα στην έρευνα της Deloitte, όσον 
αφορά τις είκοσι πλουσιότερες ομάδες 
της Money League, τον Φεβρουάριο του 
2007. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου 
case study, μελετήθηκαν πέντε δείγματα 
από τη συγκεκριμένη έρευνα, ένα από 
κάθε λίγκα των big five. Το δείγμα δεν 
είναι τυχαίο, αφού αποτελείται από τις 
πέντε πρωταθλήτριες των αντίστοιχων 
λιγκών για το έτος 2005/06.  
 
Έρευνα 
 

Στον αθλητισμό, σε παγκόσμια 
κλίμακα, κυριαρχεί η τάση του 
αυξανόμενου ανταγωνισμού, της εντο-
νότερης ενασχόλησης με τον τομέα 
αυτό, καθώς και της αναζήτησης 
υψηλότερης και καλύτερης επίδοσης. Η  

 

τάση αυτή επιφέρει την βαθμιαία 
διάβρωση των στάσεων, των αξιών και 
των δομών του αθλητικού ιδεώδους, του 
ερασιτεχνισμού, και την υποκατάστασή 
τους από αξίες και δομές, τις  από-
καλούμενες ως "επαγγελματικές". Σε 
όλες τις χώρες του κόσμου, ο αθλητισμός 
μετατρέπεται από περιθωριακό και όχι 
ιδιαίτερα “αξιακό” θεσμό, σε βασικό, 
και αποκτά για πολλούς ανθρώπους 
θρησκευτικό σχεδόν νόημα, αφού 
αποτελεί την κυριότερη δραστηριότητα 
που δίνει νόημα στη ζωή τους και από 
την οποία αντλούν ευχαρίστηση, βάσει 
της οποίας συγκροτούν την ταυτότητά 
τους. 
  Ο αθλητισμός, ως κοινωνική και 
φυσική δραστηριότητα, έχει γνωρίσει 
αυτή την ανάπτυξη, κυρίως κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα να 
έχει γίνει μια σημαντική οικονομική 
δραστηριότητα με μεγάλα οικονομικά 
μεγέθη που συνδέονται με αυτόν, όπως 
θα δούμε παρακάτω, στην στατιστική 
ανάλυση των big five. Μέσα στα πλαίσια 
της παγκοσμιοποίησης και της δια-
σύνδεσης του αθλητισμού, με μεγάλο 
φάσμα οικονομικών συμφερόντων, ήταν 
αναμενόμενη η ανάπτυξη της αθλητικής 
χορηγίας, η οποία είναι σχεδόν συνυ-
φασμένη με το αθλητικό Marketing.  

Ο αθλητισμός χαρακτηρίζεται από 
το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, την 
συμμετοχή και την δέσμευση του κοινού 
προς αυτόν και, συνεπώς, αποτελεί 
ιδανικό περιβάλλον για χορηγικές 
δραστηριότητες (Brooks, 1994). Οι 
χορηγίες έχουν σημαντική εξέλιξη διε-
θνώς και προβλέπεται πως τα σχετικά 
κονδύλια θα αυξάνονται συνεχώς καθώς 
η νέα τεχνολογία κάνει την χορηγία 
ακόμα πιο αποτελεσματική. Επίσης, η 
ικανότητα της χορηγίας να προσεγγίζει 
τους καταναλωτές στον ελεύθερο χρόνο 
τους, παρακολουθώντας για παρά-
δείγμα έναν αγώνα ποδοσφαίρου στο 
γήπεδο και ταυτόχρονα δεκάδες 
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 διαφημιστικά μηνύματα από χορηγούς 
των ομάδων και του γηπέδου, δεν 
μπορεί να ανταγωνιστεί τον παραδο-
σιακό τρόπο διαφήμισης και προσδίδει 
στην χορηγία ακόμη ένα πλεονέκτημα. 

Σε έρευνα που είχε πραγμα-
τοποιήσει η εταιρεία multispot και την  

οποία έχει εισάγει στο brochure στο site 
της σχετικά με τη στάση του κοινού 
απέναντι στη χορηγία, τα αποτελέσματα 
φανερώνουν μια ξεκάθαρη προτίμηση 
στον συγκεκριμένο θεσμό, όπως 
παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα που 
παρατίθεται:

  
 

   

59% 27% 6% 6% 3%

πολύ θετική μάλλον θετική μάλλον αρνητική πολύ αρνητική Δ/Α

Στάση απέναντι στο θεσμό της χορηγίας

   
 
Σύμφωνα με τον Ασημακόπουλο (1997) 
και τους Grimmins και Horn, οι 
κυριότεροι λόγοι που κάνουν την 
αθλητική χορηγία αποτελεσματική 
μέθοδο προώθησης προϊόντων, είναι οι 
παρακάτω: 
 

 Υπάρχει ένας διαφημιστικός κορε-
σμός του καταναλωτή που προέ-
ρχεται από τον όλο και πιο σύντομο 
‘’κύκλο ζωής’’ των νέων προϊόντων, 
καθώς και τον διαρκώς μικρότερο 
χρόνο των διαφημιστικών μηνυμά-
των. Έτσι η διαφήμιση ATL (Above 
The Line) που στοιχίζει ακριβά και 
δεν είναι πια τόσο ανταποδοτική, δεν 
μπορεί από μόνη της να καλύψει τις 
ανάγκες τους για προώθηση. 

 Η δημιουργία πολλών τηλεοπτικών 
καναλιών είχε σαν επακόλουθο το 
φαινόμενο του zapping το οποίο 
αχρηστεύει μεγάλο μέρος του διαφη-
μιστικού προϋπολογισμού των 
επιχειρήσεων . 

 Μετά την απαίτηση του κατανα-
λωτικού κοινού και των κοινωνικών 
κινημάτων, οι κυβερνήσεις επιβάλ-

λουν συνεχώς καινούργιους περιο-
ρισμούς, τόσο στο περιεχόμενο των 
διαφημιστικών μηνυμάτων, όσο και 
στη παραγωγή τους. Έτσι οι 
επιχειρήσεις ψάχνουν για τρόπους 
προώθησης που διαφεύγουν των 
κυβερνητικών περιορισμών. 

 Η ανάγκη εξεύρεσης δαπανών για 
κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλη-
τικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό 
με τις συχνές οικονομικές κρίσεις σε 
πολλές χώρες, οδήγησε στη 
νομοθέτηση φορολογικών απαλλα-
γών για χορηγούς τέτοιων δρα-
στηριοτήτων. Αυτή η κατάσταση 
έδωσε ακόμη ένα κίνητρο στις 
επιχειρήσεις, που πάντα ψάχνουν 
για οικονομικότερους τρόπους 
προβολής τους. 

 Η διαφήμιση εικόνας, για μια μεγάλη 
σειρά από προϊόντα, η ανάγκη για 
ολοκληρωμένη επικοινωνία με τον 
καταναλωτή ή έμπορο, και η απαίτη-
ση της κοινωνίας για μεγαλύτερη 
υποστήριξη των κοινωνικών δραστη-
ριοτήτων από τον επιχειρηματικό 
κόσμο. 



 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος Τεύχος 2ο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009 
    

9

 Η χορηγία συνδέει, με θετικούς 
συνειρμούς, το προϊόν με το 
χορηγούμενο γεγονός, το οποίο ήδη 
ο θεατής – καταναλωτής, εκτιμάει και 
παρακολουθεί (Grimmins και  
Horn,1996). 

 
Οι χορηγίες μπορούν να διατη-

ρήσουν την καλή φήμη της επιχείρησης, 
την κατανόηση της εικόνας της, την 
επανάληψη της ταυτότητας της και την 
εξοικείωση του κόσμου με το όνομά της, 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την 
διαφήμιση που κάνει η επιχείρηση. Ο 
αθλητισμός, και ιδιαίτερα το ποδό-
σφαιρο, δημιουργεί μια απελευθέρωση 
συναισθημάτων, στην οποία βασίζεται 
και η δουλεία των διαφημιστών που 
εκμεταλλεύονται την συγκεκριμένη 
κατάσταση για καλύτερα αποτελέσματα, 
καθώς το πάθος και η ένταση που 
κυριαρχεί την ώρα ενός ποδοσφαιρικού 
αγώνα, παρασύρει τον καταναλωτή να 
ταυτιστεί αβίαστα με το προϊόν. 
Κάποιοι υποστηρίζουν πως με κανένα 
τρόπο μια πινακίδα στο γήπεδο ή μια 
φανέλα παίκτη με το brand της εταιρείας 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως 
τις άλλες μορφές επικοινωνίας.  

Βέβαια ειδικές έρευνες έχουν δείξει 
ότι οι πιθανότητες να πετύχει η 
επικοινωνιακή πολιτική μιας εταιρείας 
και να απορροφηθεί το μήνυμα της 
εταιρείας–χορηγού είναι πολύ υψηλό-
τερες, μέσω της χορηγίας, σε σχέση με τις 
παραδοσιακές μεθόδους προωθητικών 
ενεργειών όπως η διαφήμιση, οι 
δημόσιες σχέσεις και η προώθηση 
πωλήσεων (Arthur et al, 1998).  Ένας 

από τους λόγους που αυτό συμβαίνει 
είναι γιατί οι θεατές επιλέγουν να 
παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο α-
θλητικό γεγονός και εστιάζουν όλη την                                 
προσοχή τους σε αυτό. Έτσι, η παρα-
κολούθηση δεν είναι ακούσια, όπως σε 
άλλες περιπτώσεις, όπως για παρά-
δειγμα χαζεύοντας τηλεόραση, και 
συνεπώς η εταιρεία –χορηγός αναγνωρί-
ζεται σε πολύ υψηλότερο βαθμό. Επίσης, 
η μνήμη παίζει σημαντικό ρολό στην 
επίδραση του διαφημιστικού μηνύματος 
στον θεατή – πιθανό καταναλωτή (Belch 
and Belch, 1995), η οποία επηρεάζεται 
και από το ενδιαφέρον του θεατή για το 
θέαμα που παρακολουθεί. Συνεπώς το 
ποδόσφαιρο είναι το καταλληλότερο 
μέσο, καθώς έχει λατρευτεί, λατρεύεται 
και θα συνεχίσει να λατρεύεται από το 
μεγαλύτερο κομμάτι του αντρικού 
κοινού, και όχι μόνο.    

Η σχέση ποδοσφαίρου και χορηγίας 
βέβαια δεν είναι μονόδρομος. Είναι 
αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως ένας 
χορηγός έχει πολλά οφέλη από την 
προβολή των προϊόντων του από 
μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου 
καθώς ενισχύεται το brand του και ο 
φίλαθλος, ασυνείδητα, ταυτίζεται με το 
προϊόν καθώς το αντιλαμβάνεται από-
λυτα συνυφασμένο με την αγαπημένη 
του ομάδα. Υπάρχει όμως και η άλλη 
πλευρά του νομίσματος, αφού η χορη-
γία για το ποδόσφαιρο, είναι τόπος 
εξασφάλισης οικονομικής ευημερίας και 
ευρωστίας, ‘’επιτρέποντας’’ έτσι στον 
βασιλιά των σπορ να διαχειρίζεται 
υπέρογκα χρηματικά ποσά. 
 

 
 
 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ             ΧΟΡΗΓΙΑ Αμφίδρομη σχέση
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Στατιστική Ανάλυση 
 

 
Η παγκόσμια αθλητική βιομηχανία 
απασχολεί περισσότερους από  4,5 
εκατομμύρια εργαζομένους με εύρος 
δραστηριοτήτων, τέτοιο ώστε να  
κατατάσσεται στην 25η θέση ανάμεσα 
στις υπόλοιπες βιομηχανίες. Το 
αθλητικό θέαμα αντιπροσωπεύει, 
περίπου, το 3% του παγκόσμιου 
εμπορίου και μοιράζεται σε αθλητικές 
χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και 
εισιτήρια. Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν 
το 42% της δαπάνης, η Ευρώπη το 36% 
και οι υπόλοιπες χώρες, το 22%.  
Η στατιστική ανάλυση που 
παρατίθεται, αφορά σε τμήμα του 
36%, καθώς αναφέρεται στις big five, 
οι οποίες αποτελούν την υπερδύναμη 
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στο 
σχεδιάγραμμα που παρατίθεται 
(σχήμα 1), παρουσιάζεται συγκριτικά 
η κατανομή των εσόδων των πέντε 
κορυφαίων ευρωπαϊκών λιγκών, στην 
οποία ο τομέας των χορηγιών  

καταλαμβάνει εξέχουσα θέση την 
αγωνιστική περίοδο 2005/06. Την ίδια 
εικόνα παρατηρεί κανείς μελετώντας 
τις δεύτερες κατηγορίες των 
συγκεκριμένων χωρών. Ο τζίρος των 
χορηγιών, για το 2005/0, κατέχει ένα 
ικανοποιητικό ποσοστό στα συνολικά 
έσοδα των λιγκών, όπως διαφαίνεται 
και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα 
(σχήμα 2). Στα παρακάτω 
σχεδιαγράμματα (σχήματα3, 4) 
απεικονίζονται μεμονωμένα οι τζίροι 
των πέντε χωρών που εξετάζονται 
στην συγκεκριμένη περιπτωσιολογική 
μελέτη και για τις δύο κατηγορίες, για 
την περίοδο 2005/06. 
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Σχήμα 1. Πηγή: sport business in numbers, 2007 
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Σχήμα 2. Πηγή: sport business in numbers, 2007 
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Σχήμα 3. Πηγή: sport business in numbers, 2007 
 

144

33

58

25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Αγγλία (Championship) Ιταλία (Serie Β) Γερμανία (Bundesliga 2) Γαλλία (Ligue 2)

εκ/€

 
Σχήμα 4. Πηγή: sport business in numbers, 2007 
 
  
 

Το δείγμα των πέντε πρωτα-
θλητριών του 2005/06, που 
αναφέρεται στην μεθοδολογία, 
παρουσιάζεται γραφικά παρακάτω 
(σχήμα 5), παρουσιάζοντας τα κέρδη 
των ομάδων από τον τομέα των 
χορηγιών αλλά και την ποσοστιαία 
συμβολή του στο συνολικό τζίρο τους.  

Είναι άξια μνείας να αναφερθεί 
πως το μικρότερο ποσοστό κερδών 
από τον τομέα των χορηγιών, που 
παρουσιάζεται στην Ίντερ και στην 
Λιόν, είναι άκρως ικανοποιητικό κα-
θώς αποτελεί το ¼ των συνολικών 
εσόδων των ομάδων! 
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Σχήμα 5. Πηγή: Money League, Deloitte 2007 
 
 
 
Συμπεράσματα 
 

 Ο αθλητισμός αναμφισβήτητα αποτε-
λεί σήμερα ένα ισχυρότατο εργαλείο 
marketing, το οποίο δίνει τη δυνα-
τότητα σε εταιρείες και προϊόντα να 
ενδυναμώσουν τα brand names τους. 
Η στροφή των διαφημιζόμενων προς 
οτιδήποτε αθλητικό, είναι πλέον 
πασιφανής, και δεν μπορεί παρά να 
αποτελέσει σημαντικό όπλο για τη 
συνέχεια. 

 
 Η χορηγία, ως είδος διαφήμισης, έχει 
αυξηθεί εντυπωσιακά τα τελευταία 
χρόνια και αποτελεί χρήσιμο εργα-
λείο προώθησης για τις διάφορες 
επιχειρήσεις (Shadler and Shani, 
1993, Shank, 2002)  

 
 Τα τελευταία χρόνια όλο και 
περισσότερες επιχειρήσεις συμμετέ-
χουν, ως χορηγοί, σε αθλητικές 
εκδηλώσεις. Μερικοί από τους 
κυριότερους λόγους της ανάπτυξης 

αυτής είναι ( Ασημακόπουλος και 
Παπαχαρίσης 1997) :  
Α. η τάση των κυβερνήσεων, σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης, να 
περικόπτουν τον προϋπολογισμό για 
τον αθλητισμό καθιστώντας διαφο-
ρετικές  πηγές αναγκαίες για τη στη-
ριξη του. 
Β. ο κορεσμός του χώρου της 
διαφήμισης  
Γ. η εξέλιξη τόσο του επαγγελματικού, 
όσο και του μαζικού λαϊκού αθλητι-
σμού 
Δ. ο αυξημένος ανταγωνισμός των 
επιχειρήσεων, και κατ’ επέκταση, η 
ανάγκη για διαφήμιση της εικόνας 
της εταιρίας ( image advertising) και  
η επικοινωνία με νέες αγορές- 
στόχους. 
Ε. η ανάπτυξη της εμπορικότητας των 
διοργανώσεων 
 
 Οι περισσότεροι ερευνητές ( Erdogan 

& Kitchen, 1998, Rowely, 1998, 
Thwaites & Carruthers, 1998, Vignali, 
1997) συμφωνούν ότι οι κυριότεροι 
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λόγοι για τους οποίους οι επιχειρη-
ματίες επιλέγουν την αθλητική 
χορηγία ως τρόπο προώθησης των 
προϊόντων ή των εταιριών τους είναι 
οι εξής:  
Α. η προβολή της κοινωνικής 
προσφοράς και του κοινωνικού image 
της εταιρίας 
Β. η σταθεροποίηση και η αύξηση της 
γνώσης του ονόματος της εταιρίας 
(brand awareness)  
Γ. η δημιουργία ενός συγκεκριμένου 
συνειρμού στη σκέψη της αγοράς – 
στόχου σε σχέση με το προϊόν ή το 
όνομα της εταιρίας 
Δ. η επικοινωνία με νέες αγορές- 
στόχους 
Ε. η δημιουργία μιας θετικής εικόνας 
της επιχείρησης 
Στ. η αύξηση των πωλήσεων της 
εταιρίας.  
 
 Οι Otker και Hayes 1987 σημείωσαν 
ότι οι επιχειρήσεις δραστηριο-
ποιούνται στον χώρο των χορηγιών 
με τρεις στόχους: 

 
Α. να αυξήσουν την αναγνωρι-
σιμότητα της επιχείρησης ή του 
προϊόντος  
Β. να βελτιώσουν την εικόνα της 
επιχείρησης ή του προϊόντος  
Γ. να αντιμετωπίσουν τους αντα-
γωνιστές  
 
 Η αθλητική χορηγία αποτελεί μία 
από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων 
στο χώρο του αθλητισμού. Ο Grobler 
(2001) τόνισε, ότι τα ποσά που 
δαπανώνται για αθλητικές χορηγίες 
διεθνώς, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 
65% της παγκόσμιας αγοράς. Ο 
Stotlar (2001) τόνισε ότι, στις Η.Π.Α., 
όπου ο θεσμός της χορηγίας βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη, τα μεγέθη 
είναι εντυπωσιακά. Το 1991, οι 
χορηγίες των επιχειρήσεων της 
Βόρειας Αμερικής υπολογίζεται ότι 

ανήλθαν σε 4,1 δις$, ποσό που το 
2000 έφτασε τα 8,7 δις$, 
σημειώνοντας μία άνοδο της τάξεως 
του 14% σε σχέση με την προη-
γούμενη χρονιά. Παρομοίως, το 1999 
το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε 
από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ήταν 
της τάξεως των 6,54 δις$, ενώ σε 
παγκόσμιο επίπεδο έφτασε τα $ 28,2 
δις (Eastham 2001). 

 
 Στην αγγλική Premier League οι 
χορηγίες καταλαμβάνουν το 25% των 
συνολικών εσόδων, αποφέροντας 
κέρδη της τάξης των 500 εκ/€ το 2006 
(Sportsbusiness in numbers 2007). H 
πρωταθλήτρια της κατηγορίας, 
Chelsea, την ίδια χρονιά αποκόμισε 
από τις χορηγίες 61,5 εκ/ €, δηλαδή 
το 28% των συνολικών εσόδων της.    
( Deloitte, 2007) 

 
 Στην ιταλική Serie A, το 14% των 
εσόδων της χρονιάς 2006 προήλθε 
από τις χορηγίες, ποσοστό που σε 
χρηματικούς όρους αντιστοιχεί σε 
188 εκ/€. (Sportsbusiness in numbers 
2007) Η πρωταθλήτρια 2006 Inter, 
ανέβαζε το συνολικό budget της κατά 
47 εκ/€ από τις χορηγίες, δηλαδή 23 
% στο σύνολο των εσόδων της 
(Deloitte, 2007) 

 
 Το 2006, η Bundesliga 1 εισέπραξε 
από τις χορηγικές της συμφωνίες 360 
εκ/€, δηλ. το 30% των συνολικών της 
εσόδων. (Sports-business in numbers 
2007). Η Bayern (πρωταθλήτρια 2006) 
αποκόμισε από τον συγκεκριμένο 
οικονομικό κλάδο  109,8 εκ/€, δηλα-
δή 54% στα συνολικά κέρδη (Deloitte, 
2007) 

 
  Στη Ισπανική Primera Liga, το 37% 
των συνολικών εσόδων προήλθε από 
τον τομέα των χορηγιών, ποσοστό 
που αντιστοιχεί σε 432 εκ/€ 
(Sportsbusiness in numbers 2007). Η 
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ομάδα της Barcelona που στέφθηκε 
πρωταθλήτρια την αντίστοιχη χρονιά 
(2006) αποκόμισε 88,4 €/εκ από τους 
χορηγούς της, δηλαδή 34% στο 
σύνολο των κερδών της (Deloitte, 
2007) 

 
 Το 18% των εσόδων της Ligue 1, το 

2006, προέκυψε από τις χορηγίες, 
ποσοστό που αναλογεί σε 161 εκ/€ 
(Sportsbusiness in numbers 2007). Η 
Lyon, που κέρδισε τον τίτλο της 
πρωταθλήτριας την ίδια χρονιά 
αποκόμισε 32,1 €/εκ από τον τομέα 
των χορηγιών, 25% δηλαδή στο 
σύνολο (Deloitte, 2007) 

 
 
Βιβλιογραφία 
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www.hrima.gr 
www.sportbusinessassociates.com 
www.multispot.eu 
* η έρευνα της εταιρείας multispot, 
Sports Marketing and Advertising 
βρίσκεται μέσα στο brochure της 
εταιρείας 
www.soccerassociation.com 
www.deloitte.com 
www.sportsnewbusiness.gr 
www.brandfinance.com 
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ΗΗ  ττμμηημμααττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ααθθλληηττιικκήήςς  
ααγγοορράάςς  
  
των Τάκη Γιαννόπουλου, κκααθθηηγγηηττήή,,  ππααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΜΜππρροοκκ,,  ΚΚααννααδδάάςς    
& Μαργαρίτας  Κεφαλάκη, εεππιισσττηημμοοννιικκόό  σσυυννεερργγάάττηη,,  ΑΑ..ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..  ΑΑθθήήννααςς    
  

   συστηματική σωματική           
άσκηση και δραστηριότητα         
που γίνεται με συγκε-   
κριμένο τρόπο και ειδική 
μεθοδολογία, για την επί-

τευξη της καλύτερης δυνατής σωματικής 
απόδοσης, και ενσωματώνει, επίσης, την 
έννοια του ανταγωνισμού, ονομάζεται 
αθλητισμός. Ο κοινωνικός αυτός θεσμός 
αντικατοπτρίζει την δεδομένη κατά-
σταση της κοινωνίας και το επίπεδο του 
πολιτισμού της και μπορεί να πάρει 
ερασιτεχνική ή επαγγελματική μορφή. Ο 
ερασιτεχνικός αθλητισμός περιέχει 
περισσότερο την έννοια του χόμπι για 
τους δρώντες, ενώ ο επαγγελματικός 
γίνεται, κυρίως, με σκοπό την επίτευξη 
του κέρδους. Σε αυτό το άρθρο θα 
αναφερθούμε στον επαγγελματικό αθλη-
τισμό, δίνοντας έμφαση στο άθλημα του 
ποδοσφαίρου.  

Ο Έσνερ (Euchner, 1993) έχει τονίσει 
ότι οι επαγγελματικές αθλητικές ομάδες 
αποτελούν κομμάτι ενός δυναμικού 
τομέα αναψυχής και ψυχαγωγίας της 
οικονομίας. Ένα από αυτά είναι το 
ποδόσφαιρο, από τα πλέον σημαντικά 
αθλήματα στον κόσμο, λόγω του 
μεγάλου αριθμού ανθρώπων που 
ασχολούνται σε αυτό και βέβαια λόγω 
των κερδών που αποφέρει σε πολλούς 
παράγοντες (ενδιαφέρει πάνω από 1,5 
δισεκατομμύριο ανθρώπους και 
απασχολεί περισσότερους από 200 
εκατομμύρια ενεργούς παίκτες (στοιχεία 

Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, 
Ε.Π.Ο). Είναι λογικό η μεγάλη αυτή 
βιομηχανία να χρησιμοποιεί, ή να 
πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις σύγ-
χρονες μεθόδους οργάνωσης, διοίκησης 
και μάρκετινγκ. 

Σε αυτό το άρθρο η τμηματοποίηση 
της αγοράς προτείνεται ως η πρακτική 
μάρκετινγκ που ταιριάζει αναμφι-
σβήτητα στον επαγγελματικό αθλητισμό, 
και πιο συγκεκριμένα στο άθλημα του 
ποδοσφαίρου. Αυτή η ανάλυση πραγμα-
τοποιείται σε τέσσερις διαφορετικές 
ενότητες, συμπεριλαμβανομένου της 
εισαγωγής. Στο δεύτερο μέρος παρου-
σιάζονται και αναλύονται οι έννοιες του 
μάρκετινγκ και της πρακτικής της 
τμηματοποίησης της αγοράς (market 
segmentation). Στο τρίτο μέρος συγκε-
κριμενοποιείται η έννοια της στον 
επαγγελματικό αθλητισμό. Τέλος, στο 
τέταρτο και τελευταίο μέρος, προτεί-
νονται συγκεκριμένες μορφές τμηματο-
ποίησης που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν στην ελληνική ποδο-
σφαιρική βιομηχανία. 
 
Αθλητικό Μάρκετινγκ : 
τμηματοποίηση της αγοράς  
 

Το αθλητικό μάρκετινγκ διαθέτει 
μοναδικά χαρακτηριστικά και εκτιμή-
σεις που δεν βρίσκουμε στα περισσότερα 
είδη μάρκετινγκ. Ο Παρκχάουζ 
(Parkhouse, B., 1996), χαρακτηρίζει το 

Η

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  ΒΒ
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αθλητικό μάρκετινγκ ως τον προσδιο-
ρισμό των χαρακτηριστικών που 
συνδέονται με την οργάνωση και το 
προϊόν και την ενσωμάτωση αυτών των 
χαρακτηριστικών στην ανάπτυξη, την 
τοποθέτηση, και την παράδοση των 
αθλητικών προϊόντων διαμέσου προω-
θητικών στρατηγικών και στρατηγικών 
που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης στις επιλεγμένες αγορές 
στόχους.     

Η πιο γνωστή πλευρά του 
μάρκετινγκ που σχετίζεται με τον 
αθλητισμό χαρακτηρίζεται ως μάρκε-
τινγκ του τρόπου ζωής (lifestyle 
marketing). Ο Χανάν (Hanan, 1980) 
προσδιορίζει αυτό το είδος μάρκετινγκ 
ως μία στρατηγική που διεισδύει στην 
αντίληψη μιας αγοράς, επαναλαμβα-
νόμενα σχέδια τοποθετήσεων, δρα-
στηριοτήτων και προωθητικών στρατη-
γικών, που ταιριάζουν με αυτά τα 
σχέδια.   

Σύμφωνα με τον Σάαφ (Schaaf, 
1995), στο πλαίσιο του αθλητικού 
μάρκετινγκ, το προϊόν είναι η ψυχα-
γωγία του ανταγωνισμού (αβεβαιότητα 
της νίκης μιας ομάδας), ή ένα 
προϊόν (μία υπηρεσία) που είναι 
συνδεδεμένο με τον ενθουσιασμό του 
γεγονότος, ή και τα δύο αυτά μαζί. Το 
βέβαιο είναι ότι οι αθλητικές ομάδες 
διαθέτουν ένα ευρύ κοινό και ενεργούν 
σε συνθήκες ανταγωνισμού μιας πιο 
ευρείας αγοράς ψυχαγωγίας (Grauer, 
1989). Αυτός ο ανταγωνισμός επεκτεί-
νεται στο κοινό της τηλεόρασης.  

Τα αθλήματα σήμερα, μιλώντας 
ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρό, είναι λιγό-
τερο συνδεμένα με μια συγκεκριμένη 
αγορά. Οι οπαδοί μιας ποδοσφαιρικής 
ομάδας μπορούν να την ακολουθήσουν 
και σε άλλες πόλεις ή χώρες. Η 
τηλεόραση, και γενικότερα η νέα 
τεχνολογία, απλά επιταχύνει τη διαδι-
κασία μετατόπισης των οπαδών στην 
ευρωπαϊκή αθλητική κοινότητα (Daniel 

S. Mason, 1999). Στην πραγματικότητα, 
η πώληση των δικαιωμάτων για 
τηλεοπτική αναμετάδοση του γεγονότος 
αποτελεί το πιο σημαντικό προϊόν για 
τις επαγγελματικές αθλητικές ενώσεις 
(Noll, 1982), και βέβαια έναν πολύ 
σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού. 

Οι βιομηχανίες αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου στις μέρες μας είναι 
πολλές και ελκυστικές, έτσι οι αθλητικοί 
οργανισμοί καλούνται να αντιμετω-
πίσουν μία ανταγωνιστική αγορά. Το 
γεγονός αυτό τις οδηγεί, ή θα έπρεπε να 
τις οδηγήσει, σε μία αλλαγή του τρόπου 
με τον οποίο αντιμετωπίζουν την αγορά. 

Όσο οι ευκαιρίες συμμετοχής στα 
αθλήματα αυξάνονται, ο ανταγωνισμός 
μεταξύ των αθλητικών εταιριών αυξά-
νεται αντίστοιχα (Casper, J., 2007). Η 
ανάγκη για σωστό αθλητικό μάρκετινγκ 
γίνεται έτσι εντονότερη. Για 
παράδειγμα, παρόλο που τα έξοδα αθλη-
τικών αγαθών για συμμετοχικά αθλή-
ματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
ξεπέρασαν τα $45 δισεκατομμύρια 
δολάρια το 2003 (SGMA: Sporting 
Goods Manufacturers Association, 
Οργανισμός Κατάσκευαστών Αθλητι-
κών Αγαθών, 2005), πολλά παραδοσιακά 
συμμετοχικά αθλήματα, όπως το τένις, 
δεν φέρουν καμία αύξηση στα έξοδα των 
καταναλωτών και στην συχνότητα συμ-
μετοχής τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
(TIA: Tennis Industry Association, 
Οργανισμός Βιομηχανιών του Τένις). Ο 
λόγος είναι ότι οι αναλυτές της 
βιομηχανίας του τένις γνωρίζουν καλά 
ποιοι είναι οι πελάτες τους, άλλα όχι 
τόσο σε τι διαφέρουν μεταξύ τους. Αυτό 
γίνεται γιατί η λογική της τμημα-
τοποίησης που ακολουθεί, συμβαδίζει με 
το μαζικό μάρκετινγκ (mass marketing), 
τακτική που δεν αποφέρει κέρδη 
ανάλογα με όσα θα απέφερε μια σωστή 
τμηματοποίηση της αγοράς.   

Προς το παρόν, αν και ο 
ανταγωνισμός δεν έχει εμποδίσει τις 
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αθλητικές βιομηχανίες να προσφέρουν 
ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών, 
έχει δημιουργήσει μικρότερα τμήματα 
καταναλωτών τα οποία προσδιορί-
ζονται από τις υπάρχουσες κατανα-
λωτικές τάσεις. Έτσι οι αθλητικοί 
μάνατζερ δεν επιδιώκουν πλέον τον 
προσδιορισμό μικρότερων τμημάτων 
καταναλωτών, αλλά δίνουν περισσότερο 
βάρος στην αύξηση της επιρροής τους 
στους ήδη υπάρχοντες πελάτες, όπου 
μπορούν να στοχοποιήσουν νέους 
‘οπαδούς’ (Ross Stephen D., 2007). 
Παρόλη την αναγκαιότητα μιας τέτοιας 
τακτικής, ένας αθλητικός οργανισμός 
δεν θα έπρεπε απλά να προσπαθεί να 
προσδιορίζει τα διάφορα γκρουπ των 
μελών του, αλλά, επιπλέον, θα έπρεπε να 
κατευθύνεται προς την ανάπτυξη 
στρατηγικών μάρκετινγκ που ταιριά-
ζουν σε αυτές τις διαφορετικές ομάδες. 
Αυτή η διαδικασία προσδιορισμού 
συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς 
σύμφωνα με κάποια κριτήρια, ονομά-
ζεται τμηματοποίηση της αγοράς.  

Αν και η πρακτική της τμημα-
τοποίησης υπάρχει από τότε που ο 
άνθρωπος άρχισε να εμπορεύεται αγαθά, 
ξεκίνησε γύρω στο 1950, με την 
δημοσίευση του άρθρου του Γουέντελ 
Σμιθ (Wendell Smith), που εδραιώθηκε 
ως σημαντικός παράγοντας για την 
οργάνωση των δραστηριοτήτων μάρκε-
τινγκ μιας εταιρείας. Στις μέρες μας, 
πολλές εταιρείες αφιερώνουν ένα 
σημαντικό κομμάτι από το χρόνο και 
τους πόρους τους, που αντιστοιχούν 
στον σχεδιασμό του μάρκετινγκ, στην 
τμηματοποίηση αγορών και τον 
προσδιορισμό των πιο ελπιδοφόρων 
τρόπων τμηματοποίησης.  

Για την επίτευξη της τμημα-
τοποίησης της αγοράς υποθέτουμε ότι οι 
πελάτες είναι διαφορετικοί και ότι οι 
περισσότερες αγορές, αν όχι όλες, 
αποτελούνται από μικρότερες ομάδες 
πελατών με κοινά χαρακτηριστικά. Πιο 

συγκεκριμένα, η τμηματοποίηση της 
αγοράς είναι μια διαδικασία διαχω-
ρισμού της αγοράς σε συγκεκριμένες 
ομάδες πελατών με παρεμφερείς ανά-
γκες, αγοραστική συμπεριφορά, και προ-
σδιοριστικά χαρακτηριστικά. Από τη 
στιγμή που η αγορά θα τμηματοποιηθεί, 
τα πιο σημαντικά τμήματα επιλέγονται, 
και γίνεται μία αξιολόγηση των 
απαιτήσεων τους. Οι ειδικοί του 
μάρκετινγκ, χρησιμοποιούν συγκεκρι-
μένα κριτήρια για να βοηθήσουν στην 
επιλογή τομέων, οι οποίοι είναι οι πιο 
ελκυστικοί για τις εταιρίες τους. Όμως, 
παρόλο ότι η αντίληψη της τμημα-
τοποίησης φαίνεται αρκετά απλή, η 
διαδικασία υλοποίησης της μπορεί να 
αποδειχθεί ιδιαίτερα περίπλοκη.  

Ο διαχωρισμός της αγοράς σε 
σημαντικούς, επικερδείς, τομείς αποτελεί 
μία από τις πιο δύσκολες άλλα και 
βασικές ενέργειες του μάρκετινγκ. Η 
κύρια δυσκολία έγκειται στο ότι από τη 
μία μεριά υπάρχουν άπειροι τρόποι 
τμηματοποίησης μιας αγοράς και από 
την άλλη δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 
διαδικασίες για να καθοδηγήσουν την 
προσπάθεια τμηματοποίησης ή να 
αξιολογήσουν τους διάφορους τομείς 
που πηγάζουν από μια τέτοια 
προσπάθεια. Αυτός είναι άλλωστε και ο 
λόγος που κάποιοι αποφεύγουν την 
τμηματοποίηση ή την χρησιμοποιούν με 
έναν αρκετά επιφανειακό τρόπο, με 
αποτέλεσμα οι περισσότερες προσπά-
θειες τμηματοποίησης αυτή τη στιγμή να 
βασίζονται στη διαίσθηση και την 
πρακτική εμπειρία κάποιων ατόμων για 
την αγορά. Αυτός όμως ο τρόπος οδηγεί 
σε λανθασμένες αποφάσεις. 

Ο υπεύθυνος του αθλητικού 
μάρκετινγκ που θέλει να αποφύγει λάθη 
και επιθυμεί να επιτύχει σε μια πολύ 
ανταγωνιστική αθλητική, και γενικότερα 
ψυχαγωγική, αγορά, πρέπει να έχει 
στοιχεία για τους τελικούς καταναλωτές 
του προϊόντος που προσφέρει. Αυτή η 
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διαδικασία περιλαμβάνει την εξέταση 
των χαρακτηριστικών και των αναγκών 
της αγοράς στόχου, συμπεριλα-
μβανομένου του τρόπου ζωής και τις 
αγοραστικές αποφάσεις του κατανα-
λωτή. Οι αποφάσεις για το προϊόν, την 
τοποθέτηση, την προώθηση και την 
τιμολόγηση (4P- Product, Price, Place, 
Promotion), θα ληφθούν σύμφωνα με 
αυτά τα χαρακτηριστικά. Γνωρίζοντας 
όσο γίνεται περισσότερα για τον 
καταναλωτή, ο υπεύθυνος του αθλη-
τικού μάρκετινγκ μπορεί να ικανο-
ποιήσει την αγορά στόχο, να μειώσει 
οποιαδήποτε μορφή δυσαρέσκειας και 
να παραμείνει ανταγωνιστικός, δια-
τηρώντας ή αυξάνοντας, το μερίδιο της 
αγοράς (Parkhouse, B., 1996). Η γνώση 
των ανταγωνιστών είναι επίσης ανα-
γκαία.  

Η ανάλυση της κατάστασης των 
ανταγωνιστών μιας εταιρείας γίνεται, 
επίσης, με την ανάπτυξη μιας 
στρατηγικής μάρκετινγκ, που περιλα-
μβάνει τα τμήματα στόχους της αγοράς, 
την στρατηγική τοποθέτηση στα 
τμήματα αυτά και την συγκεκριμενο-
ποίηση του μείγματος μάρκετινγκ 
(marketing mix). Από την στιγμή που 
έχουν βρεθεί οι ευκαιρίες μάρκετινγκ, 
γίνεται η τμηματοποίηση σε διαφο-
ρετικές, ομοιογενείς ομάδες.  

Η επιλογή των ομάδων πελατών, 
όπως προαναφέραμε, αποτελεί μία από 
τις ποιο σημαντικές αποφάσεις που 
πρέπει να κάνει μια εταιρεία. Αυτή η 
διαδικασία ονομάζεται στοχοποίηση 
μάρκετινγκ (target marketing) και μπορεί 
να επιτευχθεί με τέσσερις στρατηγικές : 
 
1. Αδιάφορη Στρατηγική 
(Undifferentiated Strategy) 
Σε αυτή την στρατηγική χειριζόμαστε 
όλη την αγορά σαν ένα τομέα.   

 
2. Μονοτμηματική Στρατηγική (Single-
Segment Strategy) 

Όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε 
έναν μόνο τομέα.  

 
3.Πολυτμηματική Στρατηγική (Multiple-
Segment Strategy) 
Σε αυτή την στρατηγική γίνεται στοχο-
ποίηση σε πάνω από έναν τομέα.  
 
4. Στρατηγική Μαζικής Προσαρμογής 
(Mass-Customization Strategy) 

Η στρατηγική αυτή χειρίζεται τον 
κάθε πελάτη σαν να είναι διαφορετικός 
τομέας και του κάνει προσφορές που 
ταιριάζουν στις ανάγκες του.  

 
Η επιλογή των πιο ελκυστικών 

τμημάτων της αγοράς γίνεται με βάση, 
αν και κατά πόσο, τα τμήματα αυτά 
μπορούν να εγγυηθούν κέρδη, σύμφωνα 
με τα κριτήρια που ακολουθούν : 
 
1. Μέγεθος και Δυνατότητες Ανάπτυξης 
(Size and Growth) 
2. Κερδοφορία (Profitability) 
3. Προσβασιμότητα (Accessibility) 
4. Εταιρικό Όραμα, Αποστολή και 
Στόχοι (Corporate Vision, Mission, and 
Goals) 
5. Ανταγωνιστική Ένταση (Competitive 
Intensity) 
6. Διακριτικές Ικανότητες (Distinctive 
Competencies)  
  

Ο Πάρκχαουζ (Parkhouse, B., 1996), 
προσδιορίζει, σχηματικά (σχήμα 1), έξι 
βήματα για την ανάπτυξη μιας στρατη-
γικής τμηματοποίησης στον αθλητικό 
τομέα. Πρώτα από όλα, ο αθλητικός 
μάνατζερ καθορίζει τα χαρακτηριστικά 
των καταναλωτών και την ανάγκη τους 
για το προϊόν ή την υπηρεσία. Σε αυτό 
το σημείο γίνεται συλλογή γεω-
γραφικών, δημογραφικών και πληρο-
φοριών του τρόπου ζωής. Πριν γίνει η 
ανάπτυξη του προφίλ του καταναλωτή, 
που βοηθά τον καθορισμό των τμημάτων 
της αγοράς βάζοντας μαζί σε μία ομάδα 
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καταναλωτών με παρεμφερή χαρακτη-
ριστικά και ανάγκες, γίνεται η ανάλυση 
των ομοιοτήτων και των διαφορών των 
καταναλωτών. Σε αυτό το σημείο, ο 
αθλητικός μάνατζερ επιλέγει τους τομείς 
που προσφέρουν τις μεγαλύτερες 
ευκαιρίες (κόστη /οφέλη) και προσδιο-
ρίζει τα χρονικά διαστήματα των 
προσπαθειών μάρκετινγκ. Από τη 
στιγμή που ένα τμήμα της αγοράς έχει 

επιλεχθεί, ελέγχονται οι ανταγωνιστές 
του. Τέλος, ένα μείγμα μάρκετινγκ 
αναπτύσσεται για κάθε επιλεχθείσα 
αγορά -στόχο. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. Καθορισμός χαρακτηριστικών 
των καταναλωτών και των 
αναγκών τους για αθλητικά 
προϊόντα.  

2. Ανάλυση ομοιοτήτων και 
διαφορών των καταναλωτών.  

3. Ανάπτυξη προφίλ του 
καταναλωτή. 

4. Επιλογή ενός τομέα ή τομέων του 
καταναλωτή. 

5. Τοποθέτηση του αθλητικού 
προϊόντος ή της υπηρεσίας σε 
σχέση με τον ανταγωνισμό.  

6. Ανάπτυξη ενός κατάλληλου 
σχεδίου μάρκετινγκ.  

 
Σχήμα 1 
Βήματα για τον προγραμματισμό μιας στρατηγικής τμηματοποίησης.  
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Όταν πια η αγορά έχει τμηματο-
ποιηθεί, και τα τμήματα στόχοι έχουν 
επιλεχθεί, ο υπεύθυνος μάρκετινγκ 
επιλέγει μια στρατηγική προ-
σδιορισμού της θέσης της επιχείρησης 
(positioning strategy). Η τμηματο-
ποίηση της αγοράς, και ο προσδι-
ορισμός της θέσης της επιχείρησης, 
σχηματίζουν τη βάση πάνω στην 
οποία δημιουργούνται όλες οι όψεις 
του μείγματος μάρκετινγκ και ο 
πυρήνας των οργανωτικών δραστη-
ριοτήτων. Αυτός είναι ο λόγος που οι 
μάνατζερ πρέπει να δημιουργήσουν 
ένα αποτελεσματικό μείγμα μάρκε-
τινγκ και να διαθέσουν πόρους για να 
εφαρμόσουν την κατάλληλη στρατη-
γική τοποθέτησης που ικανοποιεί τις 
ξεχωριστές ανάγκες κάθε διαφο-
ρετικού τμήματος. Ο σχεδιασμός του 
μείγματος μάρκετινγκ αποτελείται 
από το προϊόν, την τιμή, την προώ-
θηση και την διανομή του.  

Για να γίνει κατανοητή η πολύ-
πλοκότητα, αλλά και οι ευκαιρίες της 
τμηματοποίησης της αγοράς, στη 
συνέχεια του άρθρου, αναφέρουμε κά-
ποιες πιθανές μορφές τμηματοποί-
ησης για την αθλητική αγορά 

 
Μορφές τμηματοποίησης της 
αθλητικής αγοράς 
 

Οι έρευνες τμηματοποίησης της 
αγοράς έχουν χρησιμοποιήσει πολλές 
διαφορετικές βάσεις (Wedel & 
Kamakura, 1998), που περιλαμβάνουν 
δημογραφικά και κοινωνικο-οικονο-
μικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές 
προσωπικότητες, αξίες και χαρακτη-
ριστικά του τρόπου ζωής, συμπε-
ριφορές απέναντι σε προϊόντα, κτλ. 
Μολαταύτα, η κατανόηση μεταξύ των 
διαφόρων βάσεων τμηματοποίησης 
δεν είναι πάντα εφικτή, από την 
στιγμή που οι προσεγγίσεις της τμημα-
τοποίησης είναι ευρείας έκτασης, όσον 
αφορά το θέμα, την μεθοδολογική 

τους προσέγγιση άλλα και το μέγεθος 
τους.  

Ποικίλοι είναι οι τρόποι που 
μπορούν να οδηγήσουν σε τμημα-
τοποίηση της αθλητικής αγοράς, άλλα 
και κάθε άλλης αγοράς. Οι συνήθεις 
μορφές τμηματοποίησης προτείνονται 
σύμφωνα με τέσσερις διαφορετικές 
μεταβλητές : την γεωγραφία, την δη-
μογραφία, την ψυχογραφία, ή/και 
την συμπεριφορά των φιλάθλων ή των 
αντιπάλων μιας ομάδας. Πιο 
συγκεκριμένα, η γεωγραφική τμημα-
τοποίηση μπορεί να αναφέρεται σε 
περιοχές, διαμερίσματα, μεγέθη πό-
λεων, πυκνότητες πληθυσμού, και κλι-
ματικές συνθήκες. Η δημογραφική 
τμηματοποίηση, αναφέρεται σε 
ηλικίες, φύλα, μεγέθη οικογενειών, 
οικογενειακούς κύκλους ζωής, εισο-
δήματα, επαγγέλματα, εκπαίδευση, 
θρησκείες, φυλές, και εθνικότητες. Η 
ψυχογραφική τμηματοποίηση μπορεί 
να αφορά τις διαφορετικές κοινωνικές 
τάξεις, τους τρόπους ζωής και τις 
προσωπικότητες. Τέλος, η συμπερι-
φορά των φιλάθλων, παιχτών και 
αντιπάλων μιας ομάδας, μπορεί να 
προσδιοριστεί βάσει των διαφο-
ρετικών περιστάσεων, οφελών, χρη-
στών, συχνοτήτων χρήσης, αφοσίω-
σης /πίστης, ενημερότητας και στα-
σης απέναντι στο προϊόν (Γρ. Παπα-
νίκος, 1996).  

Στην συνέχεια αυτού του άρθρου, 
θα αναλύσουμε μορφές τμηματο-
ποίησης που αναφέρονται, α) στη 
χρήση του προϊόντος, β) στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών ή των 
συμμετεχόντων στα αθλήματα, και 
τέλος γ) στα κίνητρα παρακολούθησης 
των φιλάθλων. 
α) Τμηματοποίηση που αναφέρεται 
στη χρήση του προϊόντος  

Η χρήση του προϊόντος 
παραδοσιακά χωρίζεται σε ‘Σπάνιους’, 
‘Μέτριους’ και ‘Φανατικούς’ θεατές 
(light, medium and heavy users).   
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Στον πίνακα που ακολουθεί, 
προσδιορίζονται, ακόμα, τέσσερις πιο 
συγκεκριμένες κατηγορίες θεατών και 

τα χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με 
τον Μουλίν (Mullin, 1983). 

 
 

 
Είδος Θεατή 

 
Προσδιορισμός Θεατή 

 
Φανατικός Θεατής - Heavy User Κάτοχος εισιτηρίων διαρκείας/ Μέλος 

ομάδας / (και/ ή)  κάτοχος εποχικών 
εισιτηρίων  

Μέτριος Θεατής -  Medium User Αγοραστής εισιτηρίων μεγάλων 
γεγονότων  

Σπάνιος Θεατής -  Light User Σπάνιος αγοραστής εισιτηρίων 
παιχνιδιών/ γεγονότων 

Αδιάφορος Θεατής - Defector Άτομο που έχει κάνει χρήση αθλητικού 
προϊόντος τους τελευταίους 12 μήνες άλλα 
που δεν έχει ξανακάνει χρήση από τότε 

Καταναλωτής μέσω ΜΜΕ- Media 
Consumer  

Άτομο που δεν πάει στο στάδιο, άλλα 
παρακολουθεί μέσω των ΜΜΕ 

Ανίδεος Θεατής  - Unaware Consumer Άτομο που δε γνωρίζει από αθλητικά 
προϊόντα και προνόμια  

Θεατής χωρίς ενδιαφέρον – 
Uninteresting Consumer 

Άτομο που δε γνωρίζει από αθλητικά 
προϊόντα, άλλα επιλέγει επίσης να μην τα 
δοκιμάσει 

 
 
 

Η κατάταξη των αγορών 
καταναλωτών, σύμφωνα με το βαθμό 
χρήσης που κάνουν, αποτελεί πολύ 
σημαντικό παράγοντα για τους 
ειδικούς του αθλητικού μάρκετινγκ. Οι 
διαφορετικές ανάγκες του Σπάνιου, 
Μέτριου και Φανατικού Θεατή πρέπει 
να εκπληρωθούν, σε όσο το δυνατόν, 
μεγαλύτερο βαθμό.  
 
β) Τμηματοποίηση που αναφέρεται 
στη συμπεριφορά φιλάθλων (και /ή) 
παικτών 

Η συμπεριφορά αποτελεί επίσης μια 
πολύ σημαντική μορφή τμηματο-
ποίησης. Οι ερευνητές προσδιορίζουν 
τρεις παράγοντες που φαίνεται να 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά αυτών 
που καταναλώνουν ή συμμετέχουν σε 
αθλήματα : περιβαλλοντολογικές, κοι-
νωνικές και πολιτιστικές μεταβλητές, 
συλλογικά αναφερόμενες ως κοινωνικo-
πολιτιστικοί παράγοντες (sociocultural 
factors), φαίνεται να επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά (Ajzen & Fishbein, 1980; 
Ajzen, 1985; Engel, Blackwell & 
Miniard, 1986; Ajzen & Driver, 1991).
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Από την άλλη πλευρά, κάποιοι 
επιστήμονες που ασχολούνται με τον 
αθλητισμό (αθλητικοί ψυχολόγοι, 
αθλητικοί κοινωνιολόγοι, επαγγελμα-
τίες του μάρκετινγκ που ασχολούνται με 
τα αθλήματα), δίνουν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και στους ψυχολογικούς  παρά-
γοντες που ενθαρρύνουν τα άτομα να 
ασχολούνται με τα αθλήματα (Warm 
Daniel L. et al, 2008). Το 1990, ο πιο 
δημοφιλής τρόπος τμηματοποίησης 
ήταν αυτός που βασιζόταν στη μέτρηση 
της συμπεριφοράς (Honkanen, Olsen 
& Myrland, 2004). Σε αυτή την μορφή 
τμηματοποίησης, οι καταναλωτές που 
έχουν παρεμφερείς προτιμήσεις, 
πεποιθήσεις ή τρόπους συμπεριφοράς 
μέσα σε μία συγκεκριμένη ομάδα, 
τοποθετούνται μαζί. Οι συμπεριφορές 
προσδιορίζονται ως ψυχολογικές τάσεις 
που εκφράζονται αξιολογώντας, ευ-
νοϊκά ή όχι, μία συγκεκριμένη οντότητα 
ή ένα αντικείμενο (Eagly & Chaiken, 
1993).  

Μία μέθοδος τμηματοποίησης που 
εστιάζει σε συμπεριφορές και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους αθλητικούς 
μάνατζερ, είναι η εικόνα του αθλητικού 
οργανισμού, από την οπτική γωνία του 
θεατή. Αυτή η πρακτική είναι γνωστή ως 
σύνδεση με επωνυμία (brand 
association) (Gladden & Funk, 2002). 
Πληροφορίες που αφορούν την αντί-
ληψη που έχουν οι θεατές για έναν 
αθλητικό οργανισμό, όπως ήδη τονί-
σαμε, είναι γενικότερα απαραίτητες για 
να ληφθούν οι αποφάσεις μάρκετινγκ.   

Αυτοί που σχετίζονται με την 
αθλητική βιομηχανία θεωρούν πως η 
διατήρηση των ήδη υπαρχόντων συμ-
μετεχόντων έχει μεγάλη σημασία για τη 
διατήρηση του μεριδίου αγοράς τους, 
από τη στιγμή που η μελλοντική 
συμμετοχή ή σχέση τους μπορεί να 
επηρεάσει την άμεση κατανάλωση μέσω 
της συμμετοχικότητας ή της έμμεσης 
κατανάλωσης, που γίνεται με μελ-
λοντικές αγορές, έγγραφα μελών, 
παρακολούθηση αγώνων, κτλ (Blackwell 

et al., 2001; Deaton, 1992; McGehee et al., 
2003; Reid & Crompton, 1993; Shank, 
2004). Ο Στόουν (Stone, 1984), έχει 
χαρακτηρίσει αυτή τη συμπεριφοριστική 
ανάμειξη ως χρόνο και/ή ένταση 
προσπάθειας, η οποία προεκτείνεται 
στην αγορά μιας συγκεκριμένης  δρα-
στηριότητας.  

Η δέσμευση έχει επίσης χρησι-
μοποιηθεί ως τρόπος επεξήγησης της 
συνεπούς συμπεριφοράς του πελάτη 
(Becker, 1960; Buchanan, 1985; Johnson, 
1973). Ανάλογες πρακτικές τμημα-
τοποίησης μπορούν να αφορούν τη 
συμμετοχή (McGehee al., 2003), την 
πίστη (Kang, 2002), την πρόθεση 
(Hagger et al., 2002) και τα κίνητρα 
(Milne & McDonald, 1999). Η μελέτη 
των φιλάθλων έχει επικεντρωθεί στην 
ψυχολογική δέσμευση, για να τμημα-
τοποιηθούν οι καταναλωτές βασιζό-
μενοι στην πιστότητα (Kwon & Trail, 
2003; Mahony et al., 2000). Στις 
δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου 
(leisure activities), η δέσμευση έχει εξε-
ταστεί σε σχέση με μια δέσμευση προς 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
αναψυχής σε επίπεδο επωνυμιών (brand 
level) (Kyle et al., 2006). Άλλοι ερευνητές 
(Gahwiler & Havitz, 1998; Iwasaki & 
Havitz, 1998; Iwasaki & Havitz, 2004; 
Pritchard et al., 1999) έχουν εξετάσει τη 
σχέση μεταξύ δέσμευσης και πιστότητας 
και υποστηρίζουν ότι η αυξημένη δε-
σμευση σε μία δραστηριότητα οδηγεί σε 
αυξημένη πιστότητα σε προσφορά 
υπηρεσιών.   

Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι, οι 
καταναλωτές των αθλημάτων που είναι 
πολύ προσκολλημένοι με την αγα-
πημένη τους ομάδα, γίνονται μέλη 
ακόμα και όταν δεν έχουν καμία 
ουσιαστική συμμετοχή σε αυτή. Η 
πρακτική αυτή ονομάζεται Συμμετοχή 
στην Απεικονισμένη Δόξα -Basking in 
Reflected Glory (BIRG) (Cialdini et al., 
1976) και επηρεάζεται από το βαθμό που 
ένα άτομο έχει συνδέσει τον εαυτό του 
με μία ομάδα. Οι Γουάν και 
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Μπράνσκομπ (Wann & Branscombe, 
1990), υποστηρίζουν ότι οι πολύ πιστοί 
οπαδοί είναι πρόθυμοι να υπερα-
σπιστούν την ομάδα τους όταν νικάει, 
άλλα διατηρούν ακόμα μεγαλύτερη 
προσκόλληση όταν αυτή χάνει. Από την 
άλλη μεριά, οι οπαδοί που είναι 
λιγότερο προσκολλημένοι με μία ομάδα 
μπορούν να απομακρυνθούν πιο 
εύκολα από αυτήν όταν αυτή χάνει.  

 
γ) Τμηματοποίηση που αναφέρεται στα 
κίνητρα παρακολούθησης των φιλά-
θλων 

Τα κίνητρα παρακολούθησης των 
φιλάθλων μπορούν να αποτελέσουν 
έναν ακόμα τρόπο τμηματοποίησης της 
αγοράς. Η κατανόηση των κινήτρων 
που έχουν οι φίλαθλοι ενός αθλήματος 
μπορεί να γίνει ένα πολύ σημαντικό 
πλεονέκτημα για τον υπεύθυνο του 
αθλητικού μάρκετινγκ που προσπαθεί 
να κατανοήσει τα κίνητρα που οδηγούν 
έναν οπαδό στο να καταναλώσει ένα 
άθλημα (Bernthal & Graham, 2003) και 
να αναπτύξει μια επικοινωνία 
μάρκετινγκ που θα βασίζεται σε αυτά τα 
κίνητρα (McDonald, Milne & Hong, 
2002). Τέτοιου είδους επικοινωνιακά 
σχέδια μάρκετινγκ μπορούν να 
προσφέρουν βοήθεια για τη δημιουργία 
γκρουπ οπαδών που επεκτείνουν τον 
αριθμό πελατών μιας ομάδας (Pease & 
Zhang, 2001).   
 

Υπάρχουν 8 διαφορετικά κίνητρα 
που κινητοποιούν τους φιλάθλους 
διαφορετικών αθλημάτων (αναφε-
ρόμαστε σε έρευνα -Warm Daniel L. et 
al, 2008- που αφορά 13 αθλήματα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και το 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο) : 
1. Κίνητρα Διαφυγής (Εscape Μotives) 
2. Οικονομικά Κίνητρα (Economic 

Motives) 
3. Κίνητρα Στρες Ευφορίας (Euphoric 

Stress- Eustress Motives) 
4. Κίνητρα Αυτοσεβασμού (Self-Esteem 

Motives) 

5. Κίνητρα Συμμετοχής σε Ομάδες 
(Group Affiliation Motives)   

6. Ψυχαγωγικά Κίνητρα (Entertainment 
Motives) 

7. Οικογενειακά Κίνητρα (Family 
Motives) 

8. Αισθητικά Κίνητρα (Aesthetics 
Motives) 

 
Πιο αναλυτικά, τα κίνητρα διαφυγής 

(escape motives), περιλαμβάνουν τη 
χρήση των αθλημάτων ως διαφυγή από 
την υπόλοιπη καθημερινότητα (Sloan, 
1989 ; Smith, 1988). Πρόκειται για άτομα 
που δεν είναι ικανοποιημένα από τη 
ζωή τους και προσπαθούν, μέσω του 
αθλητισμού, να ξεχάσουν προσωρινά τα 
προβλήματα τους.  

Τα οικονομικά κίνητρα (economic 
motives), κυριαρχούν σε άτομα που 
βλέπουν τον αθλητισμό σαν ένα μέσο 
για την απόκτηση οικονομικού κέρδους 
(Eastman & Land, 1997 ; Gantz & 
Wenner, 1995 ; Guttmann, 1986).  

Τα κίνητρα ευφορικού στρες (euphoric 
stress motives - eustress motives) 
βασίζονται στην επιθυμία επίτευξης 
ενθουσιασμού και υποκίνησης μέσω των 
αθλημάτων (Gantz, 1981 ; Sloan, 1989).  

Τα κίνητρα αυτοσεβασμού (self-esteem 
motives) που μπορεί να εμπνέει ένα 
άθλημα, αποτελούν επίσης έναν 
σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης των 
οπαδών του. 

Τα κίνητρα συμμετοχής σε γκρουπ 
(group affiliation motives) αφορούν την 
κοινωνική φύση της παρακολούθησης 
των σπορ. Οι φίλαθλοι δηλώνουν την 
προτίμηση τους για κατανάλωση 
αθλημάτων ως κομμάτι μιας ευρύτερης 
ομάδας (Aveni, 1977; Mann, 1969).  

Τα κίνητρα ψυχαγωγίας (ente-
rtainment motives) αποτελούν επίσης 
έναν σημαντικό παράγοντα προσέ-
λκυσης φιλάθλων. Πολλά άτομα 
εμπλέκονται στην παρακολούθηση ενός 
αθλήματος απλά γιατί το αντι-
μετωπίζουν ως ένα ευχάριστο χόμπι 
(Gantz, 1981 ; Sloan, 1989).  
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Τα οικογενειακά κίνητρα (family 
motives) είναι παρεμφερή με αυτά της 
συμμετοχής σε ομάδες, με τη διαφορά 
ότι τα οικογενειακά κίνητρα δίνουν 
συγχρόνως την ευκαιρία της επι-
κοινωνίας μεταξύ των μελλών μιας 
οικογένειας (Evaggelinou & Grekinis, 
1998 ; Guttmann, 1986 ; Weiller & Higgs, 
1997).  

Τέλος, τα αισθητικά κίνητρα 
(aesthetics motives) (Hemphill, 1995 ; 
Guttmann, 1986 ; Rinehart, 1996 ; Wertz, 
1985), αφορούν την επιθυμία του 
οπαδού να συμμετέχει σε ένα άθλημα, 
λόγω της ομορφιάς των τεχνικών και 
χάρη των κινήσεων που περιλαμβάνει. 

Μια ακόμη πιθανή μορφή τμη-
ματοποίησης της αθλητικής αγοράς του 
ποδοσφαίρου θα μπορούσε να γίνει 
σύμφωνα με την ηλικία, το γένος, το 
εισόδημα και τις ικανότητες παιχτών 
και φιλάθλων. Οι ίδιοι οι παίχτες/συμ-
μετέχοντες, αποτελούν την κύρια πηγή 
κατανάλωσης αθλητικών προϊόντων, 
επομένως η γνώση σε θέματα που τους 
αφορούν, αποτελεί απαραίτητη προϋπό-
θεση για μια σωστή τμηματοποίηση.  

Σε μια συγκριτική μελέτη που έγινε 
σε ενήλικους παίχτες τένις, ο Σιεγκεν-
θάλερ και ο Λαμ (Siegenthaler & Lam, 
1992) ανακάλυψαν ότι η ηλικία και το 
γένος προέβλεπε δέσμευση, ενώ το 
επίπεδο ικανότητας όχι. Παρόλα ταύτα, 
δεν έγινε ανάλυση για να κατανοηθεί 
πως οι ομάδες διαφέρουν μεταξύ τους. 
Η έρευνα κατέληξε στο ότι οι πιο δε-
σμευμένοι παίκτες/συμμετέχοντες είναι 
προθυμότεροι να επενδύσουν οικο-
νομικά σε μια ομάδα. Επίσης, μία 
πρακτική μάρκετινγκ που μπορεί να 
αποδειχθεί χρήσιμη για τη βιομηχανία 
του τένις, είναι να συνδυαστούν οι 
πλευρές των υπηρεσιών και του 
εξοπλισμού της βιομηχανίας (για παρά-
δειγμα ρακέτα και μπάλες) για τη 
δημιουργία ενός εισαγωγικού πακέτου 
που περιλαμβάνει τον εξοπλισμό τένις 
και τις υπηρεσίες (για παράδειγμα ένα 
πρώτο μάθημα τένις). Κάτι ανάλογο θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί και στην 
βιομηχανία του ποδοσφαίρου. 
 
Συμπεράσματα  
 

Η τμηματοποίηση της αγοράς 
προσδιορίζει και προσεγγίζει μια καθο-
ρισμένη αγορά καταναλωτών, μέσω 
μιας συγκεκριμένης στρατηγικής μά-
ρκετινγκ που εξυπηρετεί τις ανάγκες 
ενός συγκεκριμένου τμήματος της 
αγοράς.  

Με την εφαρμογή αυτής της 
τακτικής μάρκετινγκ, η αθλητική βιομη-
χανία, και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, 
μπορεί να αυξήσει τους πελάτες, και 
κατά συνέπεια τα κέρδη της.  

Σε αυτό το άρθρο προτείνονται, και 
αναλύονται, τύποι τμηματοποίησης που 
δίνουν περισσότερη έμφαση στη χρήση 
του προϊόντος, στην συμπεριφορά των 
καταναλωτών ή των συμμετεχόντων στα 
αθλήματα και στα κίνητρα παρα-
κολούθησης των θεατών. 

Η σωστή επιλογή και χρήση του 
τύπου τμηματοποίησης που ταιριάζει σε 
μια αθλητική αγορά, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τον βασιλιά των σπορ, αποτελεί 
καίριο παράγοντα για την μετέπειτα 
καλή, οικονομική και κοινωνική, πορεία 
της. 
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 μελέτη βιωσιμότητας 
στην διαχείριση δια-
δικασιών ανάπτυξης και 
προώθησης, με λίγα λόγια 
στο Μάρκετινγκ ενός 
οργανισμού, τονίζει ότι η 

κύρια στρατηγική για την επίτευξη του 
επιθυμητού αποτελέσματος της οργά-
νωσης  είναι η έμφαση στα στοιχεία που 
απαρτίζουν τον οργανισμό (10). Η 
φυσική αγωγή και η επιστήμη του 
αθλητισμού, ως αναπόσπαστα κομμάτια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν 
αποτελούν εξαίρεση. Σε κάθε αθλητικό 
οργανισμό, τα τμήματα ανάπτυξης και 
έρευνας (Α κ΄ Ε) αναλαμβάνουν πρωτο-
βουλίες για να επιτύχουν τους οργανω-
σιακούς στόχους, μέσω  συστηματικών 
αναλύσεων, ερευνώντας είτε τα προ-
βλήματα εντός του οργανισμού, είτε τα 
περιθώρια ανάπτυξης του. Όμως, αυτή η 
διαδικασία είναι διαφορετική και 
μεταβλητέα για κάθε οργανισμό, καθώς 
βασίζετε στα χαρακτηριστικά του 
οργανισμού που την συνιστούν (5).  

Ο αθλητισμός, ως μια αποτελε-
σματική επιρροή οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην οικονομία των 
χωρών και έχει άμεσες και έμμεσες 
επιπτώσεις. Η μελέτη των οικονομικών 
και κοινωνικών επιπτώσεων του 
αθλητισμού, η οποία παρεμπιπτόντως 
αποτελεί ένα από τα σημαντικά θέματα 

στους τομείς του μάρκετινγκ, της 
διαχείρισης βιωσιμότητας και της 
διαχείρισης του αθλητισμού, έχει 
ξεκινήσει από τον Henli στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το 1986 (2). Σήμερα, πολλές 
μελέτες βιωσιμότητας και άλλες 
επιστημονικές έρευνες, διενεργούνται 
στην Τουρκία σχετικά με την ενίσχυση 
ειδικών χώρων για υλοποίηση αθλη-
τικών εγκαταστάσεων και δραστηριο-
τήτων ψυχαγωγίας (9). Η Τουρκία, ως 
ένας από τους γείτονες του Ιράν, έχει 
κάνει επενδύσεις στην αγορά του 
αθλητισμού (διαχείριση βιωσιμότητας 
του αθλητισμού), χρησιμοποιώντας 
ειδικούς στον τομέα και αυξάνοντας τα 
έσοδα της βιομηχανίας του αθλητισμού, 
σε 43% από το 2002 έως το 2005.  Αυτές 
οι επενδύσεις έχουν  διαφημίσει την 
Τουρκία στις γειτονικές χώρες (11). Το 
μάρκετινγκ του αθλητισμού, ως ένα 
υποσύνολο της επιστήμης του μά-
ρκετινγκ, έχει τις δικές του πολύ-
πλοκότητες και προδιαγραφές, καθώς 
κάθε τομέας του αθλητισμού (όπως και 
κάθε άθλημα) απαιτεί εξειδικευμένες 
προσεγγίσεις με βάση τα χαρα-
κτηριστικά και τις εγκαταστάσεις του.  
Οι ερευνητές της μελέτης αυτής, θέλουν 
να χρησιμοποιήσουν, όσο το δυνατόν, 
περισσότερο τα κοινά χαρακτηριστικά 
του μάρκετινγκ για να συγκρίνουν τα 
επίπεδα βιωσιμότητας του αθλητισμού 
μεταξύ Ιράν και Τουρκίας. Στόχος τους 

H 
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είναι η μεταστροφή του παραδοσιακού 
αθλητικού μάρκετινγκ σε μια καθ’ όλα 
επιστημονική διαδικασία  στο Ιράν. 
Επίσης, στόχος των ερευνητών είναι να 
προτείνουν στρατηγικές για την 
σταδιακή ανεξαρτησία του αθλητισμού 
από την ιρανική κυβέρνηση, να 
αυξήσουν την γνώση του κοινού και 
κατ΄ επέκταση την συμμετοχή σε αθλη-
τικά προγράμματα, να ενθαρρύνουν 
ιδιωτικές επενδύσεις, να ενεργο-
ποιήσουν τους υπευθύνους του αθλη-
τισμού, σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο, 
ώστε να οργανώσουν επικερδή αθλητικά 
γεγονότα με ελάχιστη κυβερνητική 
βοήθεια, να χρησιμοποιήσουν ειδικούς 
του χώρου, να δημιουργήσουν νέες 
θέσεις εργασίας στον αθλητισμό, να 
ανοίξουν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, 
αλλά και να διαδώσουν τις αρχές του 
αθλητικού μάρκετινγκ στις  δυο χώρες, 
ως μια μέθοδο μελέτης της 
σημαντικότητας των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτισμικών παρα-
γόντων του αθλητισμού. Το 2006, μια 
διεθνή έρευνα μελέτησε το αθλητικό 
μάρκετινγκ στα πανεπιστήμια της 
Τουρκίας και του Ιράν και  παρήγαγε 
γνώση όσον αφορά (1) τις δυνητικές 
αγορές, (2) την σχέση μεταξύ πραγμα-
τικών πρωτοβουλιών, τάσεων και προ-
βλημάτων στον αθλητικό σχεδιασμό, (3) 
τις στρατηγικές ανάπτυξης οικονομικών 
πόρων των αθλητικών σωματείων των 
πανεπιστημίων, (4) τα συνολικά μακρο-
πρόθεσμα σχέδια υπέρ της αύξησης των 
θεατών και συμμετεχόντων, όπως επίσης 
και (5) τα αποτελέσματα του αθλητικού 
μάρκετινγκ στον τομέα των πανεπι-
στημίων στις δυο χώρες (Mohar-
ramzadeh, 2006) (8). Σε μια διαφορετική 
έρευνα, ο Ghiami Rad (2006), σε συν-
εργασία με τις ομοσπονδίες καράτε του 
Ιράν και της Ιαπωνίας, ανέλυσε τις 
διαδικασίες μάρκετινγκ των δυο χωρών. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν 
την ανάγκη δημιουργίας τμήματος 
μάρκετινγκ στην ομοσπονδία του Ιράν 
και συνηγόρησαν στο ότι  η απόδοση 

ενός τέτοιου τμήματος είναι ζωτικής 
σημασίας για την δημιουργία διαφη-
μίσεων, την ανεύρεση χορηγών και την 
επικοινωνιακή προώθηση του καράτε, 
μέσω των ΜΜΕ της χώρα (6). Σε μια 
διαφορετική μελέτη, ο Chalip και ο Hill 
(2006), ερευνώντας τις τεχνικές προώ-
θησης και διαφήμισης στον αθλητισμό, 
εκθείασαν την σημαντικότητα των 
ορθών και διάφανων  σχέσεων μεταξύ 
των κυβερνητικών αρχών και  των διοι-
κητικών στελεχών του αθλητισμού (4). 
Οι  Toitez και Carotz (2002), στην 
έρευνά τους σχετικά με τη διαχείριση 
του αθλητισμού, υπογράμμισαν ότι : 

(1) η εκμετάλλευση αθλητικών 
διαγωνισμών,  

(2) η εγκαθίδρυση εμπορικών 
σχέσεων, και  

(3) η διαρκώς αυξανόμενη σχέση 
μεταξύ χορηγών και καταναλωτών είναι 
κύριοι παράγοντες στην υλοποίηση 
μελετών βιωσιμότητας στον αθλητισμό 
(3). Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, την 
διαχείριση του αθλητισμού είναι η 
τηλεοπτική κάλυψη, ο τομέας εμπορίας 
αγαθών, η παρουσία του ιδιωτικού το-
μέα, τα προσωπικά δώρα, ο πολιτισμός 
της περιοχής , και η πολιτική αστάθεια 
(Kad, 2005) (11).    
 
 
Μέθοδος 
 
Δείγμα 

Ο πληθυσμός της, εν λόγω 
στατιστικής έρευνας, περιλαμβάνει τους 
διευθυντές του αθλητισμού και τα μέλη 
επιτροπών αθλητικού μάρκετινγκ (π.χ. 
Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή) του Ιράν 
και της Τουρκίας. Ο απαιτούμενος 
όγκος του δείγματος υπολογίστηκε με 
βάση τον τύπο του Cochran, και τελικώς, 
20 άτομα από την ιρανική και 20 από 
την τουρκική Εθνική Ολυμπιακή Επι-
τροπή επιλέχτηκαν ως δείγμα.   
 
            Nt2s2  
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n=  
          Nd2 + t2s2 
 
 
Διαδικασία  
 

Λαμβάνοντας υπόψη την αναλυτική 
φύση αυτής της έρευνας, επιλέχθηκε η 
μέθοδος του ερωτηματολογίου. Λόγω 
της έλλειψης τυποποιημένων μεθόδων 
για τους ιδιαίτερους σκοπούς της 
παρούσας έρευνας, οι ερευνητές αφού 
ανέλυσαν τις  υπάρχουσες μεθόδους, 
κατασκεύασαν ένα ερωτηματολόγιο με 
35 ερωτήματα σε τρεις διαφορετικές 
κατηγορίες σχετικά με: (1) οικονομικούς, 
(2) κοινωνικούς και (3) πολιτισμικούς 
παράγοντες. Το ερωτηματολόγιο χρησι-
μοποίησε ως βάση την  Κλίμακα Likert 
(με 5 διαφορετικές απαντήσεις), και 
αξιολογήθηκε για την εγκυρότητα του. 
Στην συνέχεια υπολογίστηκαν οι 
συντελεστές αξιοπιστίας- Alfa Cronbach 
(α = 0,82)- των τριών παραγόντων που 
αναφέρονται πιο πάνω.   Ενημερωτικά, 
το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 4 
μέρη: 
(1)Οικονομικοί παράγοντες (ερωτήσεις 
1-13) 
(2)Κοινωνικοί παράγοντες (ερωτήσεις 
14-27) 
(3)Πολιτιστικοί παράγοντες (ερωτήσεις 
28-35)  
(4)Μια ανοιχτή ερώτηση στο τέλος του 
ερωτηματολογίου 
 

Οι ερευνητές επικοινώνησαν με τις 
Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, της 
Τουρκίας και του Ιράν αντίστοιχα. Τα 
ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από 
τους αθλητικούς διευθυντές και εν 
συνεχεία,  επιστράφηκαν στους ερευνη-
τές για ανάλυση.   
 
 
 
 
 
Ανάλυση δεδομένων  

 
Τα στοιχεία της έρευνας 

εξετάστηκαν πρώτα από περιγραφικής 
άποψης και στη συνέχεια η κάθε μία 
από τις μεταβλητές (στα τρία επίπεδα-
παράγοντες) αξιολογήθηκε και αναλύ-
θηκε στατιστικά για διαφορές μεταξύ 
των δειγμάτων των δυο χωρών, με βάση 
την σχετική και την απόλυτη συχνό-
τητας διανομής, την μέση τιμή, την 
διασπορά και την τυπική απόκλιση. Στη 
συνέχεια, η στατιστική ελέγχου T-
Student χρησιμοποιήθηκε προκειμένου 
να αξιoλογηθούν οι υποθέσεις της έ-
ρευνας. 
 
 
Μεταβλητές  
 

(1) Οικονομικοί παράγοντες: ειδικός 
προϋπολογισμός της κυβέρνησης, ειδικό 
οικονομικό εισόδημα και χορηγοί.  

(2) Κοινωνικοί παράγοντες: βιομη-
χανία του αθλητικού τουρισμού, βιο-
μηχανία της διαφήμισης και της 
διαχείρισης του αθλητισμού. 

(3) Πολιτιστικοί παράγοντες: εκπαι-
δευτική βαθμίδα ανάπτυξης, λαογραφία 
και επικοινωνίας 
 
 
Αποτελέσματα  
 

Σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε 
μεταξύ Ιράν και Τουρκίας, όσον αφορά 
τους οικονομικούς παράγοντες των 
μελετών βιωσιμότητας στο αθλητικό 
μάρκετινγκ.  

Το μέγεθος των επενδύσεων στον 
αθλητισμό μεταξύ των δύο χωρών 
αποδεικνύουν ότι η Τουρκία έχει δώσει 
μεγαλύτερη έμφαση στο μάρκετινγκ του 
αθλητισμού. Συγκριμένα, το επίπεδο 
των αθλητικών χορηγιών στην Τουρκία 
κυμαίνεται στο 40%, ενώ το αντίστοιχο 
του Ιράν μόλις στο 20%. Όσον αφορά 
τον οικονομικό δείκτη εισοδήματος, το 
κράτος της Τουρκίας προηγείται με 25 
ποσοστιαίες μονάδες (45% για την 



 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος Τεύχος 2ο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009 
 

33

Τουρκία, 20% για Ιράν). Αντίθετα, ο 
ειδικός κρατικός προϋπολογισμός του 
Ιράν όσον αφορά τον αθλητισμό είναι 
στο 60%, ενώ της Τουρκίας μόλις στο 
15%.  

Οι διαφορές που παρουσιάζονται 
παραπάνω αποδεικνύουν ότι οι αρχές 
της Τουρκίας έχουν δώσει μεγαλύτερο 
βάρος στις ιδιωτικές επενδύσεις, και 
γενικότερα στους οικονομικούς παρά-
γοντες του αθλητισμού, σε σχέση με τις 
αντίστοιχες ιρανικές. Η στατιστική 
μέθοδος ελέγχου (t-test) που χρησι-
μοποιήθηκε από τους ερευνητές έδειξε 
ότι οι παρατηρούμενες διαφορές είναι 
στατιστικώς σημαντικές καθώς η τιμή 
του t (t=-2,66) στο επίπεδο εμπιστοσύνης 
0,011, έχει 95% πιθανότητα εμφάνισης. 
Άρα, υπάρχει σημαντική διαφορά στους 
οικονομικούς παράγοντες ανάμεσα σε 
Ιράν και Τουρκία.    

Σημαντική διαφορά, παρατηρήθηκε  
επίσης, μεταξύ Ιράν και Τουρκίας όσον 
αφορά τους κοινωνικούς παράγοντες 
των μελετών βιωσιμότητας στο αθλητικό 
μάρκετινγκ.  

Η Τουρκία δίνει μεγαλύτερη 
προτεραιότητα στην τουριστική αθλη-
τική βιομηχανία,  καθώς ο σχετικός 
δείκτης είναι στο 45%, ενώ ο αντίστοιχος 
ιρανικός μόλις στο 10%. Όσον αφορά το 
ύψος τον επενδύσεων σε αθλητικές 
διαφημίσεις, ο ιρανικός ειδικός οικο-
νομικός δείκτης υπολείπεται 15 
ποσοστιαίες μονάδες του τουρκικού 
(20% και 35% αντιστοίχως). Ακόμα, ο 
ειδικός προϋπολογισμός για την διαχεί-
ριση του αθλητισμού στην Τουρκία είναι 
στο ύψος του 20%, ενώ ο αντίστοιχος 
ιρανικός είναι 70%. Άρα, οι τουρκικές 
αθλητικές αρχές δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στους πρακτικούς δεσμούς των 
κοινωνικών παραγόντων του αθλητικού 
μάρκετινγκ σε σχέση με τις ιρανικές. Η 
σημαντικότητα των παρατηρούμενων 
διαφορών αξιολογήθηκε, με τον στα-
τιστικό έλεγχο t-test. Tο ύψος της 
στατιστικής t κυμάνθηκε στο 2,274 με 
ποσοστό σφάλματος 0,03. Άρα, οι 

διαφορές, έχουν στατιστική σημαντι-
κότητα, γεγονός που αποκαλύπτει ότι οι 
τουρκικές αρχές ρίχνουν μεγαλύτερο 
βάρος στους κοινωνικούς παράγοντες 
του αθλητικού μάρκετινγκ, σε σχέση με 
τους ιρακινούς ομόλογους τους.   

Σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε 
μεταξύ Ιράν και Τουρκίας, και όσον 
αφορά τους πολιτιστικούς παράγοντες 
των μελετών βιωσιμότητας στο αθλητικό 
μάρκετινγκ. 

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί από 
τα αποτελέσματα, το Ιράν δίνει μεγα-
λύτερη έμφαση στην εκπαίδευση σε 
σχέση με την Τουρκία, καθώς ο Ιρανικός 
δείκτης είναι στο 40% ενώ ο αντίστοιχος 
της Τουρκίας, είναι στο 20%. Όσον 
αφορά τον βαθμό που αντικατοπτρίζει 
την τοπική λαογραφία, στο Ιράν 
κυμαίνεται στα επίπεδα του 35%, ενώ 
στην Τουρκία στο 20%. Επίσης, ο 
βαθμός επικοινωνίας είναι αισθητά 
μεγαλύτερος στην Τουρκία σε σύγκριση 
με το Ιράν (55% με 25% αντίστοιχα). Ο 
στατιστικός έλεγχος (t-test) που 
χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί η 
σημαντικότητα των διαφορών έδειξε ότι 
οι διαφορές που παρουσιάζονται είναι 
στατιστικώς σημαντικές (t = -2.684; ση-
μαντικότητα = 0.014), σε σχέση με τους 
πρακτικούς δεσμούς και τους πολι-
τιστικούς παράγοντες.    
 
 
Συμπεράσματα και συζήτηση 
  

Η σωστή εγκατάσταση (αναγνώριση 
ή τοποθεσία), συντήρηση και χρήση 
υπαίθριων και στεγασμένων χώρων, (1) 
για την διοργάνωση αθλητικών δραστη-
ριοτήτων, (2) για τον εμπλουτισμό του 
ελεύθερου χρόνου και (3) για την 
προσέλκυση τουριστών, επιτάσσει τον 
καθορισμό και τον  διαχωρισμό όλων 
των εμπλεκομένων πλευρών για να ανα-
καλυφθούν όλες εκείνες οι περιοχές με 
υψηλές δυνατότητες. Η επιστήμη της 
διαχείρισης (management) προτείνει την 
χρήση των μελετών βιωσιμότητας και 
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του ‘localization management’ για τον 
προσδιορισμό  (1) των δυνατοτήτων 
προσαρμογής (όσον αφορά τους 
οργανωσιακούς πόρους και τις κλιματο-
λογικές συνθήκες) και (2) των δυνα-
τοτήτων δημιουργίας σχέσεων για την 
προετοιμασία της περιοχής, και διαφη-
μίσεων παγκοσμίως. Όσον αφορά αυτήν 
την διαδικασία, οι οικονομικοί δείκτες 
και οι αποτελεσματικοί παράγοντες θα 
πρέπει να διαχωριστούν και να 
αναλυθούν. Οι ερευνητές κατηγοριο-
ποίησαν σε τρία γκρουπ τους πιθανούς 
αποτελεσματικούς δείκτες:  
 (Α) Οικονομικοί παράγοντες που 
συμπεριλαμβάνουν την επένδυση της 
κυβέρνησης, τους συμπληρωματικούς 
προϋπολογισμούς, το ιδιωτικό εισόδημα 
και τα κέρδη των αθλητικών χώρων, 
τους ιδιωτικούς συνεταιρισμούς, την 
οικονομική βοήθεια από τους χορηγούς 
και το εισόδημα της περιοχής. 
(Β) Κοινωνικοί παράγοντες που 
συμπεριλαμβάνουν τις πολιτικές της 
κυβέρνησης, οι διαφορετικοί τρόποι 
διαχείρισης, τα κοινωνικά ιδρύματα, τις 
κοινωνικές τάξεις, τις διαφημίσεις και 
τον αθλητικό τουρισμό.  
(Γ) Πολιτιστικοί παράγοντες που 
συμπεριλαμβάνουν τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, τους οργανισμούς ανώτατης 
εκπαίδευσης, τον βαθμό ανάπτυξης της 
εκπαίδευσης, την λαογραφία, τις 
επικοινωνίες, τις αξίες και αρχές της 
κοινωνίας.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής 
της έρευνας υπάρχει σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στους βαθμούς των 
παραπάνω παραγόντων (οικονομικοί, 
κοινωνικοί και πολιτιστικοί), οι οποίοι 
σχετίζονται με την βιωσιμότητα του 
αθλητικού μάρκετινγκ στο Ιράν και 
στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, ο ιρανικός 
κυβερνητικός προϋπολογισμός είναι με-
γαλύτερος από τον αντίστοιχο τουρκικό. 
Ένας από τους προφανείς λόγους, 
σχετίζεται με το ότι η Τουρκία δεν έχει 
φυσικούς πόρους.  Αντίθετα, το εισό-
δημα της Τουρκίας, από αθλητικούς χώ-

ρους, είναι μεγαλύτερο από το Ιράν. 
Ένας από τους λόγους για την 
μεγαλύτερη ανάπτυξη της διαχείρισης 
βιωσιμότητας του αθλητισμού στην 
Τουρκία, σε σχέση με το Ιράν, φαίνεται 
να είναι η ενεργή  συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα και η οικονομική βοή-
θεια από ευεργέτες του αθλητισμού. 
Επίσης, (1) η ενεργή και συνεχής πα-
ρουσία του ιδιωτικού τομέα σε αθλη-
τικές και  τουριστικές εκδηλώσεις και (2) 
η επαρκής κυβερνητική βοήθεια ενθάρ-
ρυναν επενδυτές να υποστηρίξουν οικο-
νομικά τις μελέτες βιωσιμότητας στην 
Τουρκία με σκοπό την κερδοφορία. 
Αντίθετα, οι ιρανοί επενδυτές από-
φεύγουν να υποστηρίξουν οικονομικά 
τον αθλητισμό, κυρίως, λόγω της 
έλλειψης κυβερνητικής βοήθειας και 
εγγυήσεων. Παρά το γεγονός ότι η 
έκταση του Ιράν είναι μεγαλύτερη από 
την Τουρκία, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας, η 
χρήση αθλητικών και τουριστικών 
χώρων στην Τουρκία είναι μεγαλύτερη. 
Κάποιοι από τους λόγους είναι (α) η 
έλλειψη οργανισμών στο Ιράν, όσον 
αφορά τον αθλητικό τουρισμό και (β) οι 
υπάρχοντες τουριστικοί οργανισμοί 
είναι πρακτικά ανενεργοί. Πιο συγκε-
κριμένα, οι υπάρχοντες Ιρανικοί οργα-
νισμοί είναι υπό την εποπτεία της 
κυβέρνησης, και σε επιστημονικά 
επίπεδα, η διαχείριση και η ιδιοκτησία 
είναι ίδια στο Ιράν. Αντίθετα, στην 
Τουρκία η ύπαρξη ιδιωτικών επενδύ-
σεων στον αθλητισμό και στον του-
ρισμό, έχει αποδώσει μεγαλύτερα κέρδη 
στους ιδιοκτήτες αθλητικών χώρων.  Σε 
αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι αναφερόμενοι τουρκικοί οργανισμοί 
είναι ανεξάρτητοι. Η πολλαπλή χρήση 
των αθλητικών χώρων οδήγησε στην 
οικονομική ανάπτυξη της τουριστικής 
βιομηχανίας στην Τουρκία.  Επίσης, 
καθώς  δεν υπάρχει σχέδιο για πολ-
λαπλή χρήση των αθλητικών χώρων στο 
Ιράν και παρά το γεγονός ότι ο αριθμός 
των εφημερίδων και ο προϋπολογισμός 
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για τα τηλεοπτικά κανάλια είναι 
μεγαλύτερος στο Ιράν, σε σχέση με την 
Τουρκία, εξαιτίας της κεντρικής κυ-
βερνητικής διαχείρισης, το Ιράν έχει 
περιορισμένο αριθμό καναλιών. Είναι 
γεγονός ότι ο αριθμός των εφημερίδων 
στην Τουρκία είναι μικρότερος από τον 
αριθμό του Ιράν, όμως ο αριθμός των 
ιδιωτικών καναλιών είναι μεγαλύτερος. 
Τα ιδιωτικά κανάλια, στην Τουρκία, 
δουλεύουν στον τομέα της διαφήμισης 
αθλητικών αγαθών και στην ανάπτυξη 
του αθλητικού τουρισμού. Επίσης, η 
Τουρκία, έχει καταφέρει να είναι 
αποδοτική όσον αφορά τα έσοδα από 
την μετάδοση αναμετρήσεων μεταξύ 
ομάδων, είτε απευθείας από τα γήπεδα 
είτε στα δελτία ειδήσεων, δημιου-
ργώντας κατάλληλες προϋποθέσεις 
ανάπτυξης στην διαχείριση αθλητικών 
πόρων. Ακόμα, απόδειξη αυτού του 
ισχυρισμού είναι η ισχυρή παρουσία της 
Τουρκίας στα παγκόσμια αθλητικά 
δρώμενα, και η προετοιμασία της χώρας 
για την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Φαίνεται ότι, οι παραπάνω 
προϋποθέσεις είναι ανάμεσα στους 
λόγους που τα οικονομικά μεγέθη των 
επενδύσεων σε διαφημίσεις, στον αθλη-
τικό τουρισμό και στην αθλητική 
διαχείριση, στην Τουρκία, είναι μεγα-
λύτερα σε σχέση με το Ιράν. Παρά το 
γεγονός ότι η οικονομική και κοινωνική 
δομή στην διοίκηση επιχειρήσεων είναι 
κεντρικά διαχειριζόμενη από το ιρανικό 
κράτος, δεν υπάρχει ανεξάρτητο 
υπουργείο Αθλητισμού να διαχειριστεί 
τα αθλητικά προγράμματα, τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις και τους 
αθλητικούς τουριστικούς πόρους. Η 
διαχείριση αθλητικών πόρων είναι μια 
ασταθής διαδικασία στο Ιράν, καθώς δεν 
υπάρχει συνέπεια, αρμονικότητα και 
πρόληψη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
απώλεια ευημερίας και την έλλειψη 
προοπτικών σε  οικονομικό και κοινω-
νικό επίπεδο.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της 
έρευνας, η απώλεια ευημερίας από 

κακοδιαχείριση αθλητικών χώρων δεν 
είναι εμφανής στο Ιράν, κυρίως εξ’ 
αιτίας του γεγονότος ότι το Ιράν έχει 
πλούσιους φυσικούς πόρους. Λαμβά-
νοντας υπόψη ότι, το Ιράν, έχει ιστορία 
στον αθλητισμό, κατέχει πολλές και 
πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές, και 
επίσης διαχειρίζεται αξιοσημείωτους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, 
εάν ένα υπουργείο Εθνικού Αθλητισμού 
και Νεότητας ιδρυθεί, οι ερευνητές 
ευελπιστούν ότι το Ιράν θα έχει ισχυρή 
παρουσία στον χώρο της αθλητικής 
διαχείρισης. Εξάλλου, ο ικανοποιητικός 
αριθμός των πανεπιστημίων, ο μεγάλος 
πληθυσμός, και η κυβερνητική υποστή-
ριξη όσον αφορά την πολιτιστική και 
επιστημονική εκπαίδευση των πολιτών 
του Ιράν, έχουν αυξήσει τον προϋ-
πολογισμό της εκπαίδευσης στο Ιράν σε 
σχέση με την Τουρκία. Ο πλούτος του 
Ιράν, η ποικιλομορφία των φυλών και η 
γεωγραφική θέση της χώρας, έχουν 
εμπλουτίσει τον λαογραφικό του 
πολιτισμό, την κουλτούρα, τις συνή-
θειες, τα έθιμα και τις κοινωνικές του 
συμπεριφορές.  Το γεγονός αυτό έχει 
φέρει το Ιράν σε θέση ισχύος  σε σχέση 
με τις γειτονικές χώρες όσον αφορά την 
τουριστική του ικανότητα και ανάπτυξη. 
Παρά το γεγονός ότι η κυβερνητική 
βοήθεια στο υπουργείο Μεταφορών 
είναι ανεξάρτητη, υπάρχει δυνατότητα 
συνεργασίας και με άλλους οργα-
νισμούς όσον αφορά την κατασκευή 
δρόμων, καθώς το Ιράν βρίσκεται σε 
αδιέξοδη πορεία σε σχέση με την 
Τουρκία.  

Αντίθετα, η Τουρκία, όντας μια 
χώρα υπό ένταξη στην ΕΕ, έχει 
κατασκευάσει δρόμους σύμφωνα με τα 
παγκόσμια πρότυπα. Επίσης, η 
περιορισμένη κρατική βοήθεια και η 
ανάγκη προώθησης του πολιτισμού και 
του τουρισμού της Τουρκίας για την 
δημιουργία προοπτικών κέρδους έχουν 
φέρει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη 
έμφαση στην διαχείριση αθλητικών 
πόρων στην Τουρκία παρά στο Ιράν. Τα 
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αποτελέσματα της έρευνας αυτής 
συμφωνούν με τα αποτελέσματα άλλων 
ερευνών στον τομέα της αθλητικής 
βιωσιμότητας και του αθλητικού 
μάρκετινγκ που διενεργήθηκαν από 
τους Moharramzadeh (2006), Ghiami 
Rad (2006), Chalip & Hill (2006), Toitez 
& Cartoz (2002), Kad (2005), Hadson & 
Bovaj (2003). Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας 
προτείνεται : (1) οι κυβερνητικές αρχές 
του Ιράν να ιδρύσουν υπουργείο 
Αθλητισμού, για να εμποδίσουν τις 
απώλειες, και να συντονίσουν τους 
εμπλεκόμενους αθλητικούς οργανι-
σμούς, (2) το Ιράν θα πρέπει να παρα-
δειγματιστεί από την λειτουργία της 
Τουρκίας στον τομέα αυτόν για να 
εμπλουτίσει και να αναπτύξει την 
διαχείριση του αθλητισμού. Επίσης, οι 
ερευνητές προτείνουν το άνοιγμα θέ-
σεων εργασίας και την επάνδρωση 
αυτών με ειδικούς  

(α) για να καθορίσουν ένα πλαίσιο 
για την κατασκευή δρόμων,  

(β) για να δημιουργήσουν δια-
φημιστικά προγράμματα και  

(γ) για να αναπτύξουν την χρήση 
των μελετών βιωσιμότητας, μέσω των 
ΜΜΕ και κυρίως της τηλεόρασης. Τα 
παραπάνω προτείνονται και στις 
τουρκικές αρχές. Με βάση τον ζωτικό 
ρόλο των πολιτιστικών αρχών στον 
εμπλουτισμό του πολιτιστικού και κοι-
νωνικού τουρισμού, η αυξανόμενη 
εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα θα μειώσει 
την οικονομική επιβάρυνση των 
κυβερνητικών αρχών του Ιράν.    
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««ΠΠέέρραα  ααππόό  ττοο  ΠΠααιιχχννίίδδιι»»  
  
ττωωνν  ΧΧίίλλαα  ΣΣεεθθ,,  ,,  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΒΒόόρρεειιαα  ΚΚααρροολλίίννααςς    
&&  ΚΚααττεερρίίννααςς  ΜΜ..  ΒΒάάμμππιιαακκ,,  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΜΜίίττσσιιγγκκαανν    
 
 

όρος Εταιρική Κοινω-
νική Ευθύνη (ΕΚΕ) 
κερδίζει συνεχώς έδα-
φος στους περισ-
σότερους επιχειρημα-
τικούς κλάδους. Αν 

και η σημασία της ΕΚΕ δεν είναι 
ξεκάθαρη, ως προς το ρόλο που έχει σε 
έναν οργανισμό/επιχείρηση ή το πώς θα 
έπρεπε να εφαρμόζεται, γεγονός είναι 
ότι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να 
υιοθετούν την έννοια της ΕΚΕ σε πολλές 
από τις λειτουργίες τους. Αυτό δια-
πιστώνεται και από ένα αυξανόμενο 
σώμα ερευνητικών προσπαθειών που 
στοχεύουν να εξηγήσουν πρακτικές που 
συνδέονται με την έννοια της ΕΚΕ.  

Ωστόσο, έρευνες που εξετάζουν το 
συγκεκριμένο φαινόμενο στην αθλητική 
βιομηχανία είναι λιγοστές, αν και 
σταδιακά όλο και μεγαλύτερη έμφαση 
δίνεται σε αυτές από ερευνητές και 
ακαδημαϊκούς που ειδικεύονται στο 
αθλητικό μάνατζμεντ. Πρόσφατα, οι 
Sheth και Babiak (βλέπε Sheth, Η. &  
Babiak, Κ.Μ., “Beyond the Game: 
Perceptions and Practices of Corporate 
Social Responsibility in the Professional 
Sport Industry”, Journal of Business 
Ethics, 2009) δημοσίευσαν μια εργασία 
στην οποία επιχείρησαν να διερευνή-
σουν πως τα στελέχη αθλητικών επαγ-
γελματικών ομάδων ορίζουν την έννοια 
της ΕΚΕ και ποιες είναι οι προτε-
ραιότητες των ομάδων αυτών, ανα-
φορικά με πρακτικές ΕΚΕ. Ταυτόχρονα, 
επιχείρησαν να εξετάσουν αν τα προ-

γράμματα ΕΚΕ που υιοθετούν 
σχετίζονται με μεταβλητές όπως είναι η 
αγωνιστική επιτυχία, τα έσοδα ή αξία 
της ομάδας. 

Μεθοδολογικά, οι δύο ερευνήτριες 
προσέγγισαν, τόσο ποσοτικά όσο και 
ποιοτικά, το υπό εξέταση φαινόμενο. 
Χρησιμοποίησαν ένα ερωτηματολόγιο 
47 θεμάτων (47-item questionnaire) το 
οποίο έστειλαν σε ιδιοκτήτες ομάδων 
(team owners) καθώς και σε στελέχη 
ομάδων που απαρτίζουν τα τμήματα 
που σχετίζονται με την κοινότητα  της 
ομάδας (community-related directors). Ο 
πληθυσμός των επαγγελματικών ομά-
δων αφορούσε στις τέσσερις πιο 
δημοφιλείς αμερικάνικες λίγκες (NFL -
32 ομάδες, NBA – 30 ομάδες, NHL – 30 
ομάδες, MLB – 30 ομάδες). Ωστόσο, το 
χαμηλό ποσοστό  (11.39%) του δεί-
γματος, που επέστρεψε το ερωτη-
ματολόγιο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη κατά την ανάγνωση της 
συγκεκριμένης μελέτης και κατά την 
εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτήν. 

Αρχικά, ζητήθηκε από τους 
ερωτηθέντες, να καταθέσουν τις απόψεις 
τους αναφορικά με το ποιες επιχει-
ρηματικές λειτουργίες/πρακτικές  (οικο-
νομικές, νομικές, ηθικές ή φιλανθρω-
πικές) της ομάδας είχαν συνεισφορά 
στην αποκαλούμενη ΕΚΕ (Πίνακας 1). 
Είναι ενδιαφέρον στοιχείο ότι τα 
στελέχη αθλητικών επαγγελματικών 
ομάδων κατατάσσουν την ηθική 
υποχρέωση ως τον πιο σημαντικό τομέα 
(προτεραιότητα) του όρου ΕΚΕ (μέσος: 

Ο 

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΑΑθθλληηττιικκήή  ΣΣκκέέψψηη 
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1.71, τυπική απόκλιση: 0.66), με την 
κατηγορία που αφορά στις φιλανθρω-
πίες να βρίσκεται στην επόμενη θέση 
(μέσος: 2.29, τυπική απόκλιση: 1.15), 
ακολουθούμενη από τις νομικές υπο-
χρεώσεις (μέσος: 2.86, τυπική από-
κλιση:1.04) και τέλος τις οικονομικές 
(μέσος: 3.18, τυπική απόκλιση: 0.94). Το 
εύρημα των Seth και Babiak παρου-
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι, οι 
Pinkston και  Carroll (1996) σε έρευνα 
που δεν αφορούσε στην αθλητική 

βιομηχανία, είχαν καταλήξει ότι η 
μεγαλύτερη βαρύτητα (προτεραιότητα) 
δινόταν στον οικονομικό και νομικό 
τομέα, του αρχικά προτεινόμενου εν-
νοιολογικού πλαισίου του Carroll 
(1979), και ύστερα στον ηθικό και τον 
φιλανθρωπικό.   
 
 
 
 
 

 
 
ΠΠίίνναακκααςς  11::  ΟΟρριισσμμόόςς  ΕΕΚΚΕΕ  ααππόό  ΔΔιιεευυθθυυννττέέςς  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  ΟΟμμάάδδωωνν  
 
Ποια από τα παρακάτω θα συμπεριλαμβάνατε ως μέρος της «ΕΚΕ»; 
Χαρακτηριστικά ΕΚΕ ΝΑΙ (%) ΟΧΙ (%) 
Προσφορά χρημάτων σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
(φιλανθρωπικό) 85.2 7.4 

Υποστήριξη κοινωνικών σκοπών (φιλανθρωπικό) 81.5 11.1 
Ίση μεταχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού (ηθικό) 77.8 14.8 
Διαχείριση αποβλήτων, υλικών και διαφόρων πηγών 
ενέργειας (ηθικό) 74.1 18.5 

Συμμόρφωση με εργασιακές διατάξεις (νομικό) 74.1 18.5 
Συμμόρφωση με οικονομικές διατάξεις (νομικό) 37.0 55.6 
Στοχεύοντας στο κέρδος (οικονομικό) 14.8 77.8 
Υψηλές πληρωμές μερισμάτων στους μετόχους 
(οικονομικό) 3.7 88.9 

 
Στη συνέχεια, οι συγγραφείς, 

προσπαθώντας να δώσουν μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα του όρου ΕΚΕ 
στην αθλητική βιομηχανία, προ-
σθέτουν επιπλέον οργανωσιακές μετα-
βλητές. Έτσι, έχοντας υπολογίσει την 
συχνότητα, τους μέσους όρους καθώς 
και τις κατηγορίες απαντήσεων των 

στελεχών, εξετάζουν αν τα ετήσια 
έσοδα της κάθε ομάδας, η γενικότερη 
αξία της αλλά και τα ετήσια ποσοστά 
αγωνιστικών επιτυχιών (νίκες–βαθμο-
λογική κατάταξη) συσχετίζονται με τις 
αντιλήψεις των αθλητικών στελεχών 
για την εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ 
(Πίνακας 2). 
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ΠΠίίνναακκααςς  22::  ΣΣυυσσχχέέττιισσηη  ((PPeeaarrssoonn))  γγιιαα  μμέέσσοο  όόρροο  ααννααφφεερρόόμμεεννηηςς  ααννάάμμεειιξξηηςς  σσεε  ππρραακκττιικκέέςς  ΕΕΚΚΕΕ  ππρροοςς  
ννίίκκεεςς,,  έέσσοοδδαα  &&  ααξξίίαα  οομμάάδδααςς  
 
 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, οι 
συγγραφείς δεν βρίσκουν σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ των επιπλέον μετα-
βλητών και της αναφερόμενης στα 
ερωτηματολόγια ανάμειξης των ομάδων, 
σε πρακτικές ΕΚΕ. Ενδεχομένως, η σχέση 
των εσόδων με πρωτοβουλίες ΕΚΕ να 
υποδηλώνει ότι οι ομάδες δραστη-
ριοποιούνται περισσότερο όταν τα 
οικονομικά τους ενισχύονται. Ωστόσο, η 
υπόθεση αυτή, δεν υποστηρίζεται στατι-
στικώς από την έρευνα. Ένα επίσης 
ενδιαφέρον στοιχείο της παρούσης 
μελέτης αφορά, στη σχέση των τεσσάρων 
κατηγοριών προτεραιοτήτων (ηθική, 
φιλανθρωπία, οικονομικό κέρδος, νο-
μικές υποχρεώσεις) με τις μεταβλητές 
«ποσοστό αγωνιστικών επιτυχιών/νί-
κες», «αξία ομάδας» και «έσοδα». Τ’ 
αποτελέσματα φανερώνουν μια οριακή 
διαφορά σημαντικότητας (p = 0.055) 
μεταξύ ποσοστού νικών, αλλά όχι σημα-
ντική σχέση με τις άλλες δύο μεταβλητές 
(έσοδα και αξία ομάδας). Χαρακτη-
ριστικά, στελέχη που αναφέρουν ότι η 
κύρια προτεραιότητά τους αφορά στους 
ηθικούς και φιλανθρωπικούς τομείς 
είχαν μικρότερο ποσοστό αγωνιστικών 
επιτυχιών από τα στελέχη που ανέφεραν 
ότι οι νομικές και οικονομικές πτυχές της 
ΕΚΕ ήταν οι κύριες προτεραιότητές τους.  

Οι Seth και Babiak, αναλύοντας 
ποιοτικά (content analysis) τις απαντή-
σεις των στελεχών για τις προτεραιότητες 
των ομάδων τους, αναφορικά με 
προγράμματα και πρακτικές ΕΚΕ,  

 

 
προσθέτουν στην σχετική βιβλιογραφία 
μια σειρά θεμάτων που προκύπτουν από 
την ανάλυση αυτή. Με σειρά σημα-
ντικότητας, λοιπόν, οι παρακάτω όροι 
αντανακλούν στις αντιλήψεις των 
στελεχών σε ό,τι αφορά την σημασία του 
όρου ΕΚΕ. Η «φιλανθρωπία» 
(philanthropic), η «κοινότητα» (commu-
nity), η «στρατηγική» (strategic), η 
«συνεργασία» (partnership), η «ηγεσία» 
(leadership), η «ηθική» (ethical), η «νομι-
μότητα» (legal) και τα «ενδιαφερόμενα 
μέρη» (stakeholders) αποτελούν έννοιες 
πάνω στις οποίες στηρίζεται ο όρος ΕΚΕ 
στην αθλητική βιομηχανία της Βορείου 
Αμερικής σε επίπεδο επαγγελματικών 
ομάδων.  

Η προσπάθεια των δύο ερευνητριών 
συνιστά μια ουσιώδης μελέτη, όσον 
αφορά στην παροχή επαρκούς τεκμη-
ρίωσης για την σχέση τόσο των εξετα-
ζόμενων μεταβλητών όσο και των 
θεμάτων που προκύπτουν από την ποιο-
τική ανάλυση. Ο όρος ΕΚΕ, σε σχέση με 
την αθλητική βιομηχανία, αποτελεί πρό-
σφορο πεδίο για μελλοντικές ερευνητικές 
προσπάθειες, κάτι που εμφατικά σημειώ-
νεται (και) από τις συγγραφείς της πα-
ρούσας μελέτης. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Συσχέτιση 
Pearson 

Σημαντικότη
τα (δίπλευρη) 

Ποσοστό (%) νικών προς μέσο όρο αναφερόμενης ανάμειξης 
σε πρακτικές ΕΚΕ -0.329 0.092 

Έσοδα προς μέσο όρο αναφερόμενης ανάμειξης σε πρακτικές 
ΕΚΕ Ο.164 0.414 

Αξία ομάδας  προς μέσο όρο αναφερόμενης ανάμειξης σε 
πρακτικές ΕΚΕ -0.013 0.950 
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Αθλητισμός και Κοινωνικό 
Κεφάλαιο  
 
των Μάθιου Νίκολσον & Χόϊ Ρουσέλ

ο εγχειρίδιο που παρου-
σιάζεται στο παρόν τεύχος 
είναι το πρώτο βιβλίο που 
εξετάζει σε βάθος τον 
Αθλητισμό και το Κοινω-

νικό Κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, το 
βιβλίο με τίτλο Αθλητισμός και 
Κοινωνικό Κεφάλαιο (Sport and Social 
Capital -2008), διερευνά τρόπους με 
τους οποίους ο αθλητισμός συνει-
σφέρει στην δημιουργία, ανάπτυξη, 
διατήρηση, και σε μερικές περιπτώσεις, 
την μείωση του κοινωνικού κεφα-
λαίου. Με άλλα λόγια, διερευνά την 
σχέση μεταξύ αθλητισμού και κοινω-
νικού κεφαλαίου με έμφαση στο ρόλο 
που ο πρώτος έχει στο να διευκολύνει 
την κοινωνική ενσωμάτωση και την 
αστική συμμετοχή. Αν και η σημαντι-
κότητα του αθλητισμού ως κοινω-
νικού, οικονομικού και πολιτικού με-
σου είναι γνωστή, εκτενή έρευνα στην 
σχέση του με το κοινωνικό κεφάλαιο 
δεν έχει πραγματοποιηθεί. Αυτό 
ακριβώς το κενό καλύπτει το εγχει-
ρίδιο αυτό χρησιμοποιώντας περιπτω-
σιολογικές αναφορές και έρευνες από 
διαφορετικές χώρες στον κόσμο. Οι 
επιμελητές της έκδοσης αυτής (βλέπε 
Matthew Nicholson & Russell Hoye, 
“Sport and Social Capital” 2008, 
Butterworth-Heinemann) μπόρεσαν 
και συγκέντρωσαν ένα εντυπωσιακό 

φάσμα ερευνητών ακαδημαϊκών (που 
για οικονομία χώρου τα ονόματά τους 
δεν θ’ αναφερθούν στην παρουσίαση 
αυτή) με εμπειρία τόσο στην διδα-
σκαλία όσο και στην έρευνα χάραξης 
κοινωνικής πολιτικής, μέσω του αθλη-
τισμού στις χώρες από όπου προ-
έρχονται. 

Το βιβλίο είναι οργανωμένο γύρω 
από τρεις θεματικές ενότητες: α) 
έννοιες και πλαίσια συνυφασμένα με 
την σχέση αθλητισμού-κοινωνικού 
κεφαλαίου, β) αναλύσεις της σχέσης 
αθλητισμού-κοινωνικού κεφαλαίου 
τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγ-
γελματικό επίπεδο και γ) διερευνήσεις 
ενεργών σχέσεων αθλητισμού-κοι-
νωνικού κεφαλαίου ανά τον κόσμο 
(παραδείγματα από την Αυστραλία, 
Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ).  

Το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης 
θεματικής ενότητας επικεντρώνεται 
στην θεωρία της κοινωνίας (social 
theory), την αθλητική ανάπτυξη, τις 
πολιτικές αθλητισμού και την εκπαί-
δευση. Το δεύτερο  κεφάλαιο περιέχει 
μια κριτική ανάλυση της σύγχρονης 
αντίληψης, ότι ο αθλητισμός ενθαρ-
ρύνει την ανάπτυξη του δημοτικού/ 
κοινοτικού και κοινωνικού κεφαλαίου. 
Το τρίτο  κεφάλαιο, εξετάζει την συνει-
σφορά της ανάπτυξης του αθλητισμού 
στη δημιουργία κοινωνικού  

 Τ

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΒΒιιββλλίίοο
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κεφαλαίου μέσω μιας λεπτομερούς 
ανάλυσης ενός αναπτυξιακού αθλητι-
κού προγράμματος στην Κένυα. Αξίζει 
ν ’αναφερθεί ότι στο κεφάλαιο αυτό, 
επισημαίνεται ότι η σχέση αθλητισμού 
και κοινωνικού κεφαλαίου δεν είναι 
απλοϊκή (δηλαδή, ότι η αθλητική συμ-
μετοχή δεν δημιουργεί αυτόματα και 
αποτελέσματα κοινωνικού κεφα-
λαίου), αλλά υπογραμμίζει ότι οι 
αθλητικοί οργανισμοί είναι αυτοί που 
παράγουν και διατηρούν κοινωνικό 
κεφάλαιο μέσω των κοινωνικών δικτύ-
ων που υπάρχουν στους οργανισμούς 
αυτούς. 

Το επόμενο κεφάλαιο (τέταρτο), 
διερευνά το πως το κοινωνικό κεφά-
λαιο έχει εννοιολογικά διαμορφωθεί 
από αυτούς που χαράζουν πολιτικές 
στον αθλητικό τομέα, τους λόγους για 
τους οποίους εθνικές κυβερνήσεις 
επικεντρώνονται στο κοινωνικό κεφά-
λαιο εντός του αθλητικού περιε-
χομένου πολιτικών τους, αλλά συζητά 
επίσης και τις προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν οι πολιτικοί στο να καθο-
ρίζουν τα αποτελέσματα του κοινω-
νικού κεφαλαίου σε σχέση με τον 
αθλητισμό. Το πέμπτο και τελευταίο 
κεφάλαιο, της πρώτης θεματικής 
ενότητας, εξετάζει μερικά από τα επι-
χειρήματα και ενδείξεις που υποστη-
ρίζουν ότι ο αθλητισμός και η 
εκπαίδευση ή η εκπαίδευση μέσω  του 
αθλητισμού παρέχει μια πιθανή πηγή 
ελπίδας που μπορεί να κάνει την 
διαφορά στην ζωή των ανθρώπων. 

Η δεύτερη θεματική ενότητα και 
συγκεκριμένα το έκτο κεφάλαιο, 
απεικονίζει ότι ο κοινοτικός  αθλη-
τισμός χαρακτηρίζεται από δίκτυα 
ατόμων που εθελοντικά ασχολούνται 
με τέτοιου είδους αθλητικές οργα-
νώσεις, όπως επίσης και από εξω-
τερικούς μετόχους που ενδιαφέρονται 
για τις επιδόσεις των οργανώσεων 
αυτών. Το έβδομο κεφάλαιο, διερευνά 
την φύση της εξέλιξης του κοινωνικού 

κεφαλαίου, επικεντρώνοντας την 
προσοχή μας σε διαφορετικού τύπου 
κοινωνικό κεφάλαιο και την σχέση του 
με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 
Ακολουθεί μια λεπτομερής ανάλυσης 
δεδομένων μιας διεθνούς μελέτης 
κοινωνικού κεφαλαίου (κεφάλαιο 8). 
Εκεί, ένα μείγμα δεικτών που μετρά 
έννοιες όπως ‘εμπιστοσύνη’, ‘συνοχή’, 
‘αστική συμμετοχή’, και ‘ανεκτικό-
τητα’ αποτελεί ένα, πιθανά, χρήσιμο 
εργαλείο μέτρησης ενός εύρους 
συγκρίσιμων κοινωνικών κεφαλαίων. 

Το επόμενο, ένατο κεφάλαιο, 
αφορά στον αθλητικό εθελοντισμό και 
ερευνά τους λόγους για τους οποίους 
τα άτομα αναμειγνύονται σε αυτόν, 
όπως επίσης την φύση και την έκταση 
αυτού. Ταυτόχρονα, ο συγγραφέας 
συγκρίνει στατιστικά δεδομένα που 
αφορούν στον αθλητικό εθελοντισμό 
και τον εθελοντισμό σε άλλους 
κλάδους και παρουσιάζει τις πιθανές 
συνέπειες στην ανάπτυξη και 
διατήρηση του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Η τρίτη και τελευταία ενότητα του 
βιβλίου εκθέτει μια περισσότερο 
πρακτική όψη της σχέσης αθλητισμός-
κοινωνικό κεφάλαιο. Το δέκατο 
κεφάλαιο εξετάζει το πως οι εθνικές 
αθλητικές ομοσπονδίες εκφράζουν  τις 
διάφορες πτυχές του κοινωνικού 
κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, το κε-
φάλαιο αναφέρεται σε μια περι-
πτωσιολογική μελέτη που χρησι-
μοποιεί την έννοια του κοινωνικού 
κεφαλαίου για να διερευνήσει το είδος 
των κοινωνικών ωφελειών μπορούν οι 
ομοσπονδίες να προσφέρουν. Η επό-
μενη περιπτωσιολογική μελέτη (κεφά-
λαιο 11) εξετάζει το αποτέλεσμα των 
αθλητικών πολιτικών διαδικασιών της 
Νορβηγίας σε σχέση με την ανάπτυξη 
αθλητικών εγκαταστάσεων και επι-
κεντρώνεται στο ρόλο του κοινωνικού 
κεφαλαίου στις διαδικασίες αυτές. Το 
κεφάλαιο 12, από την άλλη, πραγμα-
τεύεται τις αθλητικές πολιτικές που 



 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος Τεύχος 2ο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009 
 
44 

αφορούν εθνικές μειονότητες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ρόλος του 
κοινωνικού κεφαλαίου, μεταξύ οργα-
νισμών που αντιπροσωπεύουν τέτοιες 
μειονότητες και πολιτικές που χαρά-
ζονται για τον ευρύτερο πληθυσμό, 
συγκρίνονται και αξιολογούνται. 

Ακολούθως, στο κεφάλαιο 13 
αναλύεται ξανά το κομμάτι του 
εθελοντισμού στον αθλητισμό, αλλά 
αυτή τη φορά εξετάζεται η δυνατότητα 
των νέων, ηλικιακά, εθελοντών στην 
ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου στη 
Μεγάλη Βρετανία. Το 14ο κεφάλαιο 
μας ταξιδεύει στην Αυστραλία, όπου 
εξετάζεται ο ρόλος του ποδοσφαίρου 
στην ανάπτυξη του κοινωνικού 
κεφαλαίου στη συγκεκριμένη ήπειρο 
τον τελευταίο αιώνα. Πιο συγκε-
κριμένα, αναλύονται οι πρόσφατες 
αλλαγές στην διακυβέρνηση και στην 
στρατηγική τοποθέτηση του αθλή-
ματος, καθώς και οι επιπτώσεις που 

είχαν οι πρωτοβουλίες αυτές στο 
αθλητικό κοινωνικό κεφάλαιο. 

Το τελευταίο κεφάλαιο,15ο, μας 
επαναφέρει στο ρόλο που παίζουν οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις, ως στοιχεία 
κοινωνικού κεφαλαίου σε μια κοινω-
νία. Εξετάζονται οι διαφορετικοί 
τρόποι με τους οποίους μια αθλητική 
εγκατάσταση χρησιμοποιείται για να 
εξελίξει, να αλλάξει ή να επιδράσει 
στην κοινωνία έτσι ώστε να αναπτύξει 
μια τυπολογία στοιχείων που ορίζουν 
τα κοινωνικού κεφαλαίου συστατικά 
της αθλητικής εγκατάστασης. 

Εν κατακλείδι, το εγχειρίδιο αυτό, 
συμβουλεύει φοιτητές και ερευνητές 
αθλητικού μάνατζμεντ, αθλητικής 
κοινωνιολογίας ή αθλητικής ανά-
πτυξης και προσφέρει ένα πολύ 
χρήσιμο υλικό για ενδιαφερόμενους  
προερχόμενους από την αθλητική βιο-
μηχανία, τις διάφορες κοινότητες 
αλλά και κυβερνητικούς οργανισμούς.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς  ––  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς
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Call for Papers and Participation 
10th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, 

Marketing & Social Aspects 
7-10 May 2010, Athens, Greece 

  
The Sports Research Unit of the Athens Institute of Education and Research in 
collaboration with the Panhellenic Association of Sports Economists & Managers 
(PASEM) and the Quarterly Greek Review of Oikonomia € Athlitismos, will 
organize its 10th International Conference, 7-10 May 2010, Athens, Greece. The aim of 
the conference is to bring together scholars and students of all areas of sports. 
Participants can present on sports topics within broad streams of research areas. 
Areas of interest include (but are not confined to): the Impacts of Olympic Games, 
Professional Sports, Sport-Scheduling, Sports Tourism, Sports Communication, 
Sports & Media, Sports & Society, Sport Psychology, Sports Violence, Sports & 
Education, Sports & Ethics, Sport Technology, Sports and Computer Applications, 
Sports & Information Technology, Sport Services and Sports History. Also, special 
sessions will be organized for individual sports (soccer, football, baseball, basketball, 
handball, ice hockey, tennis, car racing, gymnastics etc). 
For programs of previous conferences and other information visit the conference 
website www.atiner.gr/docs/Sports.htm. Selected papers will be published in a 
Special Volume of the Conference Proceedings.  For Books and Proceedings of 
previous conferences you may visit 
http://www.atiner.gr/docs/SPORTS_PUBLICATIONS.htm for table of 
contents and order forms. Apart from publishing the accepted papers in the book of 
proceedings, after a blind peer review, some of these papers are considered to be 
published in the Greek Review Oikonomia € Athlitismos. We translate the article 
from English to Greek.  
The registration fee is €250 (euro), covering access to all sessions, 2 lunches, coffee 
breaks and conference material. Special arrangements will be made with local hotels 
for a limited number of rooms at a special conference rate. In addition, a number of 
special events will be organized: A Greek night of entertainment, a special one-day 
cruise in the Greek islands and a half-day archaeological Attica (Athens) tour and a 
visit to Delphi.  
Please submit an abstract (by email atiner@atiner.gr), up to 300 words, by 11th of 
January 2010 to: Mr. Vagelis Kritikos, President, PASEM. Announcement of the 
decision is made within 4 weeks after submission, which includes information on 
registration, deadlines and paper submission requirements.   
If you want to participate without presenting a paper, i.e. chair a session, evaluate 
papers to be included in the conference proceedings or books, contribute to the 
editing of a book, or any other contribution, please send an email to Dr. Gregory T. 
Papanikos (gtp@atiner.gr), Director, ATINER and Vice President, PASEM.  

http://www.atiner.gr/docs/Sports_Unit.htm
http://www.atiner.gr/
http://www.atiner.gr/oa.htm
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The Athens Institute for Education and Research (ATINER) was established in 1995 
as an independent academic organization with the mission to become a forum, 
where academics and researchers - from all over the world - could meet in Athens 
and exchange ideas on their research and discuss the future developments of their 
discipline. Since 1995, ATINER has organized more than 100 international 
conferences and has published over 80 books. Academically, the Institute consists of 
four research divisions and nineteen research units. Each research unit organizes 
at least an annual conference and undertakes various small and large research 
projects. 
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CALL FOR PAPERS AND PARTICIPATION 

5th Annual International Conference on Fitness, Health & Active Living 
9-12 July 2009, Athens, Greece 

   
The Sports Research Unit of the Athens Institute for Education and Research 
(ATINER) in collaboration with the Panhellenic Association of Sports Economists 
and Managers (PASEM) and the Panhellenic Association of Fitness and Health Clubs 
(Gyms) organize their 5th Annual International Conference on Fitness, Health & 
Active Living 
9-12 July 2009, Athens, Greece. 
The aim of the conference is to bring together scholars and students from all areas of 
applied and integrated health sciences, including physiology, health psychology, 
health promotion, epidemiology, biomechanics, sports medicine, training methods, 
nutrition, and physical education.  This year’s theme will be PHYSICAL ACTIVITY 
ACROSS THE LIFESPAN with two thematic sessions on:  1) Healthy Growth and 
Development and 2) Active Aging. For programs of previous conferences and other 
information, please visit the conference website www.atiner.gr/docs/Fitness.htm. 
For Books and Proceedings of previous conferences you may visit 
http://www.atiner.gr/docs/SPORTS_PUBLICATIONS.htm where you can 
download tables of contents and order forms. 
Abstracts should be submitted in English by 28th December 2008. Abstracts should 
not be longer than 300 words, and should have the follow structure: Objectives, 
Methods, Results and Conclusions. Selected (peer reviewed) papers will be 
published in Special Volumes of the Conference Books. Abstracts should be 
submitted by email only (atiner@atiner.gr) to: Dr. Nota Klentrou, Academic 
Member, ATINER, Greece & Professor, Department of Physical Education & 
Kinesiology, Brock University, Canada. Abstracts should include: Title of Paper, Full 
Name (s) and Affiliation of all authors, and the email address of the corresponding 
author. If you want to participate without presenting a paper, i.e. chair a session, 
evaluate papers to be included in our conference books and/or contribute to the 
editing of a book, please send an email (gtp@atiner.gr) to Dr. Gregory T. Papanikos, 
Director, ATINER. 
 The registration fee is €250 (euro), covering access to all sessions, two lunches, coffee 
breaks, and conference material. Special arrangements will be made with local hotels 
for a limited number of rooms at a special conference rate. In addition, a number of 
special cultural events will be organized. 
The Athens Institute for Education and Research (ATINER) was established in 1995 
as an independent academic organization with the mission to become a forum, 
where academics and researchers - from all over the world - could meet in Athens 
and exchange ideas on their research and discuss the future developments of their 
discipline. Since 1995, ATINER has organized more than 100 international 
conferences and has published over 80 books. Academically, the Institute consists of 
four research divisions and nineteen research units. Each research unit organizes 
at least an annual conference and undertakes various small and large research 
projects. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS & 
MANAGERS (PASEM) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Βαγγέλης Κρητικός  
Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Παπανίκος 
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη  
Ταμίας: Δώρος Κλεοβούλου 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων: Παντελής Στεφανίδης 
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων: Κώστας Κατσιγιάννης 
Σύμβουλος Αθλητικών Ομοσπονδιών: Βασίλης Κάκκος 
 
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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