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παρόν τεύχος ανα-
εται κυρίως στην 
πτυξη μεθόδων για 
 καλύτερη προσέγγιση 
 την αύξηση του 
 φιλάθλων και ταλα-

ντούχων αθλητών, που αφορούν 
κυρίως τον βασιλιά των σπορ (δηλαδή 
το ποδόσφαιρο).  

Πιο συγκεκριμένα, η Αθλητική 
Επικαιρότητα αναφέρεται στα γεγο-
νότα που έχουν συμβάλει στην αύξηση 
ή την μείωση του αριθμού των 
εισιτηρίων στο ελληνικό επαγγελμα-
τικό ποδόσφαιρο. 

Το πρώτο Επιστημονικό Άρθρο 
αναλύει το μειωμένο ενδιαφέρον των 
φιλάθλων, χρησιμοποιώντας το παρά-
δειγμα της εθνικής ποδοσφαίρου της 
Κύπρου.  

Το δεύτερο Επιστημονικό Άρθρο 
αναφέρεται στις επιδράσεις εθνικής 
περηφάνιας που προκαλεί η φιλο-
ξενεία αθλητικών γεγονότων σε μία 
χώρα. Στο συγκεκριμένο άρθρο 
αναλύεται η περίπτωση της Μαλαι-
σίας. 

Τα στάδια για την διατήρηση και 
την πρόοδο των ταλαντούχων νεαρών 
αθλητών, σύμφωνα με το παράδειγμα 
των αθλητών της Αυστραλίας, 
αναλύεται στο τρίτο και τελευταίο 
Επιστημονικό Άρθρο αυτού του 
τεύχους. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η 
μελέτη είναι μια προσπάθεια να 
κατανοήσουμε τις στρατηγικές και τις 
αναπτυξιακές διαδικασίες που οι 
Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Είναι 
δε σημαντικές για την ανάπτυξη 
ταλαντούχων αθλητών.  

 
 
 

 
 
Η στήλη της Επιστημονικής 

Σκέψης αναλύει το θέμα των οικο-
νομικών επιδράσεων που έχουν οι 
μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις και 
γεγονότα, αναλύοντας το άρθρο του 
Victor A. Matheson («Economic 
Multipliers and Mega-Event Analysis», 
International Journal of Sport Finance, 
Volume 4, No 1, February 2009, pp. 63-
70), ο οποίος δίνει διάφορα επιχει-
ρήματα ενάντια στη χρήση των οικο-
νομικών πολλαπλασιαστών στην 
ανάλυση των οικονομικών επιδρά-
σεων των μεγάλων αθλητικών γεγο-
νότων. 

Στην στήλη του επιστημονικού 
βιβλίου παρουσιάζεται το σύγγραμμα 
των Sean Hamil & Simon Chadwick 
“Managing Football: An International 
Perspective”. Οι συγγραφείς ερευνούν 
στοιχεία που σχετίζονται με το 
γενικότερο μάνατζμεντ του ποδο-
σφαίρου, αναλύοντας ερευνητές που 
προέρχονται από διαφορετικά μέρη 
έχοντας έτσι διαφορετικές επιδράσεις 
με αποτέλεσμα να μπορούν να βλέ-
πουν τα πράγματα από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τ  Τ  
ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΈΈκκδδοοσσηηςς  
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ΗΗ  εεξξέέλλιιξξηη  ττωωνν  εειισσιιττηηρρίίωωνν  σσττοο  
εελλλληηννιικκόό  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  
πποοδδόόσσφφααιιρροο  

 

κίνηση των εισιτηρίων 
στο ελληνικό πρωτά-
θλημα χαρακτηρίζεται 
ως μη ικανοποιητική. 
Βέβαια, οι τάσεις όπως 

έχουν διαμορφωθεί στην αγορά δεί-
χνουν ότι το ποδόσφαιρο αρχίζει να 
ανακτά την χαμένη του αίγλη, κυρίως 
μετά την διοργάνωση των ολυμπιακών 
αγώνων και την κατάκτηση του 
ευρωπαϊκού κυπέλλου το 2004. Το 
παραπάνω συμπέρασμα απεικονίζεται 

τόσο στο διάγραμμα όσο και στο 
πίνακα που παρατίθεται ( Διάγραμμα 
1 & Πίνακας 1) καθώς με το πέρασμα 
των χρόνων ο αριθμός των φιλάθλων 
που πηγαίνουν στα γήπεδα αυξάνεται 
σταθερά. 

 

 

 

 
 
 

 

  ΗΗ

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα  
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11::  ΠΠοορρεείίαα  ΕΕιισσιιττηηρρίίωωνν  ττωωνν  1166  ΤΤεελλεευυττααίίωωνν  ΧΧρρόόννωωνν  

Αναλυτικός Πίνακας Εισιτηρίων: 1992/93 -  2008/09 

Έτος Αρ. Ομάδων Αρ. Αγώνων Εισιτήρια Μέσος 
Όρος/Αγώνα 

1992-93 18 306 1.499.202 4.899 

1993-94 18 306 1.136.089 3.712 

1994-95 18 306 1.264.582 4.132 

1995-96 18 306 1.311.208 4.284 

1996-97 18 306 1.364.738 4.459 

1997-98 18 306 1.371.557 4.482 

1998-99 18 306 1.264.373 4.131 

1999-00 18 306 1.240.068 4.052 

2000-01 16 240 841.521 3.506 

2001-02 14 182 1.024.186 5.627 

2002-03 16 240 775.333 3.230 

2003-04 16 240 679.799 2.832 

2004-05 16 240 1.325.635 5.523 

2005-06 16 240 1.354.275 5.642 

2006-07 16 240 1.484.719 6.186 

2007-08 16 252 1.566.592 6.216 

2008-09 16 252 2.007.150 7.965 

  
ΠΠίίνναακκααςς  11::  ΑΑννααλλυυττιικκόόςς  ΠΠίίνναακκααςς  πποορρεείίααςς  ΕΕιισσιιττηηρρίίωωνν  ττωωνν  1166  ΤΤεελλεευυττααίίωωνν  ΧΧρρόόννωωνν  
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Βέβαια, τόσο οι πίνακες όσο και τα 
διαγράμματα πρέπει να διαβάζονται 
με ιδιαίτερη προσοχή και να λαμβά-
νονται υπόψη διάφοροι παράγοντες 
που αφορούν στις αυξομειώσεις του 
αριθμού των εισιτηρίων. Όπως παρα-
τηρείται στο διάγραμμα, λοιπόν, η 
διακύμανση μεταξύ του συνολικού 
αριθμού των εισιτηρίων και αυτής του 
μέσου όρου είναι μεγαλύτερη/εντο-
νότερη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
υπήρχαν χρονιές όπου συμμετείχαν 
λιγότερες ομάδες (π.χ. την περίοδος 
2001-02 μόλις 14) όπως επίσης και 
χρονιές, με τον ίδιο αριθμό ομάδων 
αλλά με περισσότερες αγωνιστικές (π.χ. 
λόγω Play-Off). Είναι επίσης ότι είναι 
μετά το 2004 που παρατηρείται η 
συνεχής και σταθερή άνοδος του 
αριθμού των εισιτηρίων. Μια εξήγηση 
μπορεί να δοθεί στο γεγονός ότι τη 
συγκεκριμένη χρονιά έλαβαν χώρα οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κατάσκε-
υαστούν νέα γήπεδα τα οποία χρησι-
μοποιούν οι ΠΑΕ ως έδρες τους (π.χ. 
Παγκρήτιο, Καραϊσκάκη από ΟΦΗ – 
Εργοτέλη και Ολυμπιακό αντίστοιχα), 
και να ανακατασκευαστεί ένας 
μεγάλος αριθμός άλλων που προ-
σφέρουν πια περισσότερες ανέσεις και 
λειτουργίες (π.χ. Νέας Σμύρνης, 
Βικελίδης, Καυτανζόγλειο, Τούμπας). 
Ενδεχομένως, ένας δεύτερος λόγος να 
είναι η (πιθανόν) ανεπανάληπτη 
επιτυχία της Εθνικής Ομάδας, η οποία 
δημιούργησε ένα νέο φίλαθλο κοινό ή 
απλά ξανακέντρισε το ενδιαφέρον του 
υπάρχοντος ποδοσφαιρικού κόσμου. 
Μια τρίτη εξήγηση, την οποία, ως ένα 
βαθμό δικαίως, προσπαθεί να την 
«καρπωθεί» ο νέος φορέας του επαγ-
γελματικού ποδοσφαίρου (ήτοι η Super 
League), έχει να κάνει με την 
δημιουργία του νέου αυτού φορέα, ο 
οποίος από το 2006 καταβάλει σημα-
ντικές προσπάθειες για την επιστροφή 
των φιλάθλων στα γήπεδα (τη δεκαετία 
του 1980 ο αριθμός των εισιτηρίων 
ξεπερνούσε συνεχώς τα δύο εκατομ-

μύρια). Ωστόσο, εφόσον κανένας  από 
τους παραπάνω λόγους δεν έχει 
αποτυπωθεί με επιστημονικό τρόπο, θα 
ήταν πιο αποδεκτό, αυτοί να εκλα-
βάνονται ως εκτιμήσεις παρά ως 
εξηγήσεις.  

Από την άλλη, παρατηρώντας 
προσεκτικά τόσο τον πίνακα όσο και το 
διάγραμμα, φαίνεται ότι είναι κυρίως 
η μεγάλη πτώση των εισιτηρίων την 
διετία 2002-2004 που τονώνει την 
αντίστοιχα μεγάλη αύξηση της τελε-
υταίας διετίας. Την συγκεκριμένη 
διετία όμως, και ενώ η Ελλάδα βρι-
σκόταν σε μια έντονη διαδικασία προε-
τοιμασίας για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, πολλές δημοφιλείς ΠΑΕ 
αγωνίστηκαν προσωρινά σε μικρότε-
ρης χωρητικότητας γήπεδα.  Παραδεί-
γματος χάρη η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός 
μετά την κατεδάφιση (για διαφο-
ρετικούς λόγους) του «Νίκος Γκούμας» 
και του «Γ. Καραϊσκάκης», αναγκά-
στηκαν να δώσουν τους αγώνες τους 
στη Νέα Σμύρνη και τη Ριζούπολη 
αντίστοιχα. Να συνυπολογισθεί ότι και 
η ΠΑΕ Παναθηναϊκός από το 2000 έως 
και το 2005 (και ξανά πάλι το 2007) 
έδινε τους αγώνες της στη Λεωφόρο 
ενώ από το 2007-08 μοιράζεται το 
ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ. Επιπλέον, κάτι 
ανάλογο συνέβη και με τον Ηρακλή 
που αγωνιζόταν στο γήπεδο της Νέας 
Ευκαρπίας αντί του Καυτανζογλείου, 
αν και η περίπτωση αυτή έχει 
μικρότερη επίπτωση στην εμφανή 
πτώση για τα έτη 2002-2004 (λιγότερο 
από 4% είναι τα εισιτήρια της ΠΑΕ 
Ηρακλής σε σύνολο 5.058.461 για την 
τριετία 2006-09).  
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Ένα επίσης στοιχείο που αξίζει 
αναφοράς για την κατανόηση της 
αύξησης των εισιτηρίων είναι ότι από 
το 2007 η Super League τροποποίησε 
τον κανονισμό σχετικά με τις τιμωρίες 
των ομάδων. Ενώ λοιπόν τα προη-
γούμενα χρόνια οι ΠΑΕ τιμωρούνταν 
(κυρίως για λόγους επεισοδίων) με 
αποκλεισμό της έδρας τους, από το 
2007 έως και το 2009 οι τιμωρίες (για 
ανάλογα περιστατικά) αφορούσαν 
μόνο σε χρηματικά πρόστιμα, τα οποία 
μάλιστα μοιράζονταν στο τέλος της 
αγωνιστικής περιόδου οι ΠΑΕ-μέλη 
του συνεταιρισμού. Σύμφωνα με την 
Super League (1)*, από το 2009-10 
επανέρχεται το “κεκλεισμένων των 
θυρών”. Ενδεικτικά πάντως, αν ανα-
λογιστούμε ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός με 
μέσο όρο εισιτηρίων που κυμαίνεται 
στους 25.000 τιμωρείται για τέσσερις α-
γωνιστικές «κεκλεισμένων των θυρών» 
-κάτι που ήταν σύνηθες και για άλλες 
δημοφιλείς ομάδες, π.χ. ΠΑΟΚ, Άρης, 
ΠΑΟ – τότε εύκολα 100-170.000 
εισιτήρια κάθε χρόνο «χάνονταν». Να 
σημειωθεί ότι, εξ ορισμού,  η Super 
League – ως κερδοσκοπικός φορέας – 
είναι λογικό να υπερασπίζεται τα 
συμφέροντά της. Επίσης, η επίσημη 
απάντηση (2)* της Super League είναι 
ότι λόγω του ότι το θέμα σχετίζεται με 
την βία, έχει κριθεί σκόπιμο να μην 
γίνονται αναφορές επ’αυτού στους 
απολογισμούς και τις αναλύσεις της 
λίγκας αναφορικά με την εξέλιξη των 
εισιτηρίων. Αν και ο γράφων θεωρεί 
σωστή την απόφαση της λίγκας να μην 
τιμωριθούν τα γήπεδα, αυτό δεν σημαί-
νει ότι η ερμηνεία των αριθμών παύει 
να απαιτεί  ιδιαίτερη προσοχή. Ο 
δρόμος είναι, λοιπόν, μακρύς και 
χρειάζεται εντονότερη προσπάθεια από 
όλους τους φορείς για να επιστρέψει 
(πραγματικά) ο κόσμος στα γήπεδα. 

 
 
 

 
 
*(1) Κατά την εγγραφή του παρόντος 
άρθρου, η επαναφορά του 
“κεκλεισμένων των θυρών” μένει να 
επικυρωθεί, αν και φαίνεται ότι τελικά 
θα ισχύσει. 
 *(2) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της 
Super League απάντησε επ’αυτού 
κατά τη διάρκεια του 2ου Ελληνικού 
Αθλητικού Συνεδρίου του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών 
Οικονομολόγων & Στελεχών, 
Φεβρουάριος 2009, Αθήνα.
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ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  ΑΑ  

  
  
ΗΗ  ΕΕθθννιικκήή  ΠΠοοδδοοσσφφααίίρροουυ  ΚΚύύππρροουυ  
κκααιι  ττοο  μμεειιωωμμέέννοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττωωνν  
φφιιλλάάθθλλωωνν

ν
α

χωρίς

  
 
του Νίκου Λ. Καρτακούλλη, καθηγητή, πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
 
 
 

 
Εθ
σφ
έχε
ένα
τημ

πραγματικότητα, 

ική Ομάδα ποδο-
ίρου της Κύπρου 
ι καταφέρει να γίνει 
 αξιόμαχο συγκρό-
α. Αυτή είναι η 

 πολλά μεγάλα 
λόγια και κουβέντες. Τα τελευταία 
αποτελέ-σματα καθώς και οι καλές 
εμφανίσεις της Εθνικής Ομάδας κάτω 
από την καθοδήγηση του Άγγελου 
Αναστα-σιάδη έχουν δημιουργήσει 
ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα και 
όλοι ελπίζουν ότι και στο παιχνίδι με 
την Ιρλανδία καθώς και στα επόμενα 
που θα ακολουθήσουν για τα προκρι-
ματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η 
Εθνική ομάδα θα σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων (και πράγματι αυτό 
έγινε). Η ομάδα είναι πολύ καλή, με 
ταλαντούχους ποδοσφαιριστές οι ο-
ποίοι φαίνεται να εμπνέονται και να 
δουλεύουν σωστά κάτω από την καθο-
δήγηση του Άγγελου Αναστασιάδη. 

Η Εθνική Ομάδα αποτελεί και την 
εικόνα του ποδοσφαίρου της κάθε 
χώρας. Σε πολλές περιπτώσεις όπου 
ταξίδεψε ο συγγραφέας του άρθρου 
αυτού για σχέδια της FIFA, σε οποια-
δήποτε χώρα του κόσμου, πάντα, το 

μέτρο σύγκρισης που χρησιμοποιούν 
οι άνθρωποι είναι τα αποτελέσματα 
της Εθνικής Ομάδας. Η Εθνική 
Ομάδα, με τα καλά της πρόσφατα 
αποτελέσματα έχει καταφέρει να 
κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου στο 
εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο, έχει 
γίνει ένας αντίπαλος υπολογίσιμος. 
Για παράδειγμα, όταν ο συγγραφέας 
βρισκόταν πρόσφατα στην Ναμίμπια, 
μόλις τον καλωσόρισε ο Πρόεδρος της 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της 
χώρας του είπε για την ισοπαλία με 
την Εθνική Γερμανίας. Ακριβώς το 
ίδιο συνέβηκε λίγες μέρες μετά την 
νίκη με τους Ιρλανδούς στην Κένυα. 
Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγω τονίζεται 
ότι η Εθνική Ομάδα αποτελεί τον 
καθρέφτη της χώρας  ποδοσφαιρικά 
και όχι μόνο. 

Κανένας δεν μπορεί να αμφι-
σβητήσει την μεγάλη πρόοδο της 
Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου και τα 
καλά της αποτελέσματα. Κάποιος 
μπορεί να το διαπιστώσει αυτό και 
από τον σχετικό κατάλογο κατάταξης  
των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαί-
ρου (FIFA). Σύμφωνα με το FIFA 

  ΗΗ
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/Coca - Cola World Ranking η 
Κύπρος βρίσκεται στην 74η θέση ανά-
μέσα σε 202 χώρες παγκοσμίως (FIFA 
World, 2009). Εξετάζοντας την θέση 
της Κύπρου στο εν λόγω σύστημα 
αξιολόγησης της FIFA τα τελευταία 
χρόνια, γίνεται άμεσα ξεκάθαρο ότι 
έγιναν τεράστια βήματα μπροστά. Για 
παράδειγμα, και προσπαθώντας να 
παρουσιάσουμε κάποια συγκριτικά 
στοιχεία που αφορούν την θέση κατά-
ταξης (ranking) κάποιος μπορεί να 
εντοπίσει ότι η Εθνική Κύπρου μεταξύ 
Απριλίου και Δεκεμβρίου 2006 
βρισκόταν μεταξύ της 110ης και 120ης  
θέσης στον σχετικό πίνακα. Ένα χρόνο 
αργότερα, δηλαδή εντός του 2007 
παρουσιάζεται μια σημαντική άνοδος 
στην κατάταξη της Εθνικής ομάδας, 
όπου βρίσκεται μεταξύ της 70ης και 
80ης θέσης στον σχετικό πίνακα. Το 
2008 παρουσιάζεται ακόμα καλύτερο 
και η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ της 
62ης και 70ης, θέσης όπου και φαίνεται 
να σταθεροποιείται.   Αν αναλογισθεί 
κάποιος το μέγεθος της χώρας 
πληθυσμιακά, τότε μπορεί να αντιλη-
φθεί το μέγεθος της επιτυχίας της 
εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Ο 
κόσμος αναμένει από την Εθνική να 
συνεχίσει τα καλά αποτελέσματα και 
να φθάσει όσο ψηλότερα μπορεί. Η 
στήριξη από τον κόσμο στην Εθνική 
Ομάδα ίσως να μην είναι η αναμενό-
μενη και σίγουρα κάποιος θα περίμενε 
μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου 
στα παιχνίδια της. Το γεγονός ότι ο 
αριθμός εισιτηρίων για το 2006, 2007 
και 2008 για την Εθνική ομάδα ποδο-
σφαίρου παραμένει στα ίδια επίπεδα 
(σύμφωνα με τα στοιχεία της  

Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαί-
ρου) αποδεικνύει ότι ο φίλαθλος 
κόσμος της Κύπρου δεν έχει εκτιμήσει 
την πρόοδο αυτή.  

Ποιοί είναι οι λόγοι που ο κόσμος 
δεν αγκαλιάζει την ομάδα παρά τα 
καλά της αποτελέσματα; Οι λόγοι 
είναι πολλοί και διάφοροι. Δεν θα 
καταβληθεί προσπάθεια για να αναλυ-
θούν οι όποιοι λόγοι αλλά θα παρου-
σιαστούν  μόνο κάποια από τα αποτε-
λέσματα της  έρευνας που πραγματο-
ποιήθηκε από το Κέντρο Ερευνών και 
Ανάπτυξης για τον Αθλητισμό και τον 
Τουρισμό του Πανεπιστημίου Λευκω-
σίας. Όπως έχει αναφερθεί ήδη δεν θα 
αναλυθούν τα αποτελέσματα, αλλά 
απλά θα τα παραθέσουμε για περισ-
σότερο προβληματισμό και αυτό 
εναπόκειται στον κάθε αρμόδιο να το 
πράξει.  
  
 
Το μειωμένο ενδιαφέρον- 
Αποτελέσματα της Έρευνας 
 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, 
ήταν τηλεφωνική και έγινε μεταξύ 10-
21 Νοεμβρίου 2008. Το δείγμα ήταν 
τυχαίο και προέρχεται από την 
προηγούμενη μεγάλη έρευνα που 
έγινε για το ποδόσφαιρο στην Κύπρο 
από το Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυ-
ξης για τον Αθλητισμό και τον Τουρι-
σμό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 
(Θεοφάνους Α. και Καρτακούλλης, Ν., 
2008). Το δείγμα αποτελείται από 
άνδρες 20-70 ετών που ενδιαφέρονται 
για το ποδόσφαιρο και το πρώτο 
μέρος αφορούσε 186 άτομα. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Τα αποτελέσματα: 
  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε πάει τον τελευταίο χρόνο στο γήπεδο για να 
παρακολουθήσετε κάποιο αγώνα της Εθνικής Κύπρου; 

Ναι: 14 άτομα (7.5%) 
Όχι: 172 άτομα (92.5%) 
  

 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιόν αγώνα έχετε πάει; 

Κύπρος - 
Ιρλανδία 

Κύπρος – 
Γερμανία 

Κύπρος - 
Σλοβακία 

Κύπρος – 
Σαν 

Μαρίνο 

Κύπρος – 
Ουαλία 

3 
άτομα 

10 
άτομα 

0 0 1 
άτομο 

  

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος– Αύγουστος – Σεπτέμβριος  2009 
 

 

10 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ: Πείτε μας τον κυριότερο λόγο για τον οποίο δεν παρακολουθήσατε 
κανένα αγώνα της Εθνικής Κύπρου τον τελευταίο χρόνο. 

Απάντησαν: 157 άτομα 
• Δεν με ενδιαφέρουν οι αγώνες της Εθνικής : 49 άτομα (28.5%)  
• Βλέπω τους αγώνες της Εθνικής από την τηλεόραση : 34 άτομα (21.7%)  
• Έλλειψη χρόνου : 26 άτομα (15.1%)  
• Μένω μακριά από την Λευκωσία : 16 άτομα (9.3%)  
• Δεν πάω ποτέ στο γήπεδο : 13 άτομα (7.6%)  
• Βία στα γήπεδα : 11 άτομα (6.4%)  
• Διαφωνώ με τις επιλογές ποδοσφαιριστών που κάνει ο προπονητής : 5 άτομα 

(2.9%)  
• Είναι ακριβό το εισιτήριο : 2 άτομο (1.2%)  
• Η Εθνική δεν έχει όραμα : 1 άτομο (0.6%) 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε παρακολουθήσει τον τελευταίο χρόνο κάποιο αγώνα της 
Εθνικής Κύπρου ζωντανά από την τηλεόραση; 

Απάντησαν: 172 άτομα 
• Ναι : 121 άτομα (70.3%)  
• Όχι : 51 άτομα (29.7%) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν δεν είχε τον αγώνα στην τηλεόραση θα πηγαίνατε στο γήπεδο; 
Απάντησαν: 121 άτομα 

• Ναι : 20 άτομα (16.5%)  
• Όχι : 101 άτομα (83.5%) 

  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατά τη γνώμη σας πόσα ευρώ πρέπει να στοιχίζει το εισιτήριο για 
τους εντός έδρας αγώνες της Εθνικής Κύπρου; 

Απάντησαν: 152 άτομα 
• Δωρεάν : 17 άτομα (11.2%)  
• 6-8 ευρώ: 10 άτομα (6.6%)  
• 9-12 ευρώ: 80 άτομα (52.6%)  
• 12-18 ευρώ: 37 άτομα (24.3%)  
• 25 ευρώ: 5 άτομα (3.3%)  
• 30 ευρώ: 3 άτομα (2.0%) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο περήφανος αισθάνεστε όταν κερδίζει η Εθνική; 
Απάντησαν: 184 άτομα 

• πολύ : 116 άτομα (63.0%)  
• αρκετά: 52 άτομα (28.3%)  
• λίγο: 11 άτομα (6.0%)  
• καθόλου: 5 άτομα (2.7%) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αξιολογείτε την πορεία της Εθνικής τα τελευταία 2 χρόνια; 

Απάντησαν: 183 άτομα 
• εξαιρετική : 37 άτομα (20.2%)  
• πολύ καλή: 67 άτομα (36.6%)  
• καλή: 55 άτομα (30.1%)  
• μέτρια: 24 άτομα (13.1%)  
• κακή: 0 άτομα (0.0%) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σας ευχαριστεί περισσότερο να κερδίσει η Εθνική Κύπρου, α) 
ένα δύσκολο αντίπαλο (μια μεγάλη δύναμη του ποδοσφαίρου) ή β) να κερδίσει 
η ομάδα σας ένα ντέρπυ στο κυπριακό πρωτάθλημα; 

Απάντησαν: 160 άτομα 
• Η Εθνική : 108 άτομα (67.5%)  
• Η ομάδα μου : 52 άτομα (32.5%) 

  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν στην τηλεόραση υπάρχει ταυτόχρονα (την ίδια ακριβώς ώρα) 
αγώνας της Κύπρου από τη μια και της Ελλάδας από την άλλη, ποιόν αγώνα 
θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε; 

Απάντησαν: 143 άτομα 
• Την Εθνική Κύπρου: 96 άτομα (67%)  
• Την Εθνική Ελλάδας : 47 άτομα (33%) 
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Επίλογος 
  
       Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός 
ότι στην μεγάλη έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε από το Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας για το θέμα της 
βίας στα γήπεδα το 2005, παρουσιά-
ζεται ότι ποσοστό 94% των οπαδών 
του δείγματος αισθάνονται υπερήφα-
νοι όταν πάει καλά η Κύπρος σε 
διεθνείς αθλητικές συναντήσεις. Παρά 
το γεγονός αυτό, και σε αντίθεση με 
την τεράστια αγάπη που τρέφουν οι 
φίλαθλοι για τις ομάδες τους, η εθνική 
ομάδα ποδοσφαίρου δεν προκαλεί 
αυτή την τεράστια αγάπη για τους 
Κύπριους φιλάθλους. 
      Αυτό το εθνικό συναίσθημα δεν 
φαίνεται να παρουσιάζεται σε σχέση 
με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 
παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα της. 
Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο ό-
που στην Κύπρο υπήρχαν φανατικοί 
οπαδοί, ειδικά των μεγάλων ομάδων 
όπως της Ανόρθωσης, του ΑΠΟΕΛ, 
της Ομόνοιας, του Απόλλωνα, της 
ΑΕΛ αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν 
φίλαθλοι που να στηρίζουν και να 
αγαπούν την Εθνική ομάδα ποδο-
σφαίρου. Ακριβώς αυτό το σημείο 
είναι και κάπως αντικρουόμενο καθώς 
από τη μία οι απαντήσεις της έρευνας 
κατάδεικνύουν την σχετική «αγάπη» 
των φιλάθλων για την εθνική ομάδα, 
όμως από την άλλη, η προσέλευση 
τους στα παιχνίδια της Εθνικής 
Ομάδας δεν ανταποκρίνεται στα δεδο-
μένα και αριθμούς όπως βγαίνουν 
από την έρευνα. Είναι ακριβώς και 
αυτό ακόμα ένα ερώτημα που θα 
πρέπει να μας απασχολήσει και θα 
χρειάζεται σίγουρα προσπάθεια για 
να απαντηθεί. 
     
 

 
    Όταν αναλυθούν τα αποτελέσματα 
της έρευνας, σε συσχετισμό με τη 
δυναμική του ποδοσφαίρου στην 
Κύπρο (Cyprus: A football crazy 
Nation? Kartakoullis, Kriemadis and 
Pouloukas, 2009) εύκολα μπορεί να 
αντιληφθεί ότι το μειωμένο ενδια-
φέρον των Κύπριων φιλάθλων για την 
εθνική ομάδα ποδοσφαίρου δεν προέ-
ρχεται ούτε από το ακριβό εισιτήριο, 
ούτε από το γήπεδο που χρησι-
μοποιείται ως έδρα της εθνικής ομά-
δας, ούτε από την βία ή οποιοδήποτε 
άλλο λόγο. Το πρόβλημα είναι πολύ 
βαθύτερο, και σίγουρα δυσκολότερο 
να αντιμετωπισθεί: Είναι θέμα νοο-
τροπίας και κουλτούρας το οποίο 
χαρακτηρίζει την κυπριακή κοινωνία 
γενικότερα. Για να καλλιεργηθεί η 
κουλτούρα που θα οδηγήσει  στην 
αγάπη για την εθνική ομάδα χρειά-
ζεται να ξεκινήσει προσπάθεια από το 
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, ετοι-
μάζοντας τη νέα γενιά και καλ-
λιεργώντας την απαιτούμενη εθνική 
(και ποδοσφαιρική) συνείδηση.  
       Σίγουρα, από τα πιο πάνω 
αποτελέσματα κάποιος μπορεί να βγά-
λει κάποια σημαντικά συμπεράσματα 
για τους λόγους που οι Κύπριοι 
φίλαθλοι δεν υποστηρίζουν την εθνική 
ομάδα ποδοσφαίρου. Ο κάθε ένας από 
εμάς μπορεί να δώσει τις δικές του 
εξηγήσεις και να αναπτύξει το θέμα 
από την δική του σκοπιά. Το δεδομένο 
είναι ένα: Ότι η Εθνική Ομάδα ποδο-
σφαίρου της Κύπρου χρειάζεται περισ-
σότερη στήριξη από τον κόσμο, γιατί 
το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι μόνο 
αθλητικό όπως πολύ καλά αντιλα-
μβανόμαστε αλλά έχει να κάνει με την 
εθνική υπόσταση της πατρίδας μας. 
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ΦΦιιλλοοξξεεννίίαα  ααθθλληηττιικκώώνν  γγεεγγοοννόόττωωνν  
ωωςς  φφοορρέέααςς  εεθθννιικκήήςς  υυππεερρηηφφάάννεειιααςς::  
ηη  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ΜΜααλλααιισσίίααςς  
του  Αλί Χάμνταν Μόχντ 
  

  
 

Μαλαισία έχει βιώσει 
περίπου 450 χρόνια 
αποικιοκρατίας υπό μια 
σειρά από ξένους 

εισβολείς, ξεκινώντας με την υποταγή 
των Μαλακκά στους Πορτογάλους το 
1511 και καταλήγοντας με την κήρυξη 
της ανεξαρτησίας από τους Βρετανούς 
το 1957.            

Η εγκαθίδρυση του βρετανικού 
ζυγού στην Μαλαισία προκάλεσε την 
μεγέθυνση του πληθυσμού ευρωπαϊκής 
καταγωγής να γίνεται μέσω των 
κυβερνητικών αξιωματούχων, του στρα-
τιωτικού προσωπικού, των δασκάλων, 
των ιεραπόστολων, και των 
επιχειρηματιών (χονδρεμπόρων και 
ιδιοκτητών φυτειών), οι οποίοι έθεσαν 
τις βάσεις για την ανάπτυξη των 
σύγχρονων αθλημάτων στην χερσόνησο 
(Khoo, 1989). Η χώρα μετεξελίχθηκε σε 
πολυφυλετική κοινωνία κατά την 
διάρκεια της βρετανικής αποικιο-
κρατικής εποχής, από το 1816 μέχρι το 
1957. Ως συνέπεια της επιταχυνόμενης 
παγκό-σμιας ζήτησης για καουτσούκ και 
κασσίτερο στις αρχές του 20ου αιώνα, οι 
Βρετανοί έπρεπε να φέρουν μεγάλες 
ποσότητες μεταναστών από την Κίνα 
και την Ινδία, για να ενισχύσουν την 
παραγωγή. Η Μαlaya μετατράπηκε σε 
κύριο παραγωγό των δύο αυτών 
προϊόντων. Ο απότομος μετασχη-
ματισμός σε ένα πολυφυλετικό κράτος 
και η έλλειψη πρωτοβουλιών από τους 
ιμπερια-λιστές να ενοποιήσουν τον 

κόσμο, κατέληξε σε μια διαιρεμένη 
κοινωνία. Έτσι, μέχρι τον  Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργήθηκε μια 
κοινωνία που αποδείχθηκε να είναι ένα 
τεράστιο συνονθύλευμα από άτομα τα 
οποία από την μια μεριά «ήταν 
αναμεμειγμένα, αλλά δεν συνδυά-
ζονταν» και από την άλλη ήταν 
μοιρασμένα σε διακριτές εθνικές μειο-
νότητες» αποτελούμενες από Μα-
λαίσιους, Κινέζους και Ινδούς (Βrennen, 
1995: 93).     

Αυτή η μακρά περίοδος της ξένης 
κυριαρχίας κατέδειξε στους ντόπιους 
Μαλαίσιους να είναι περιορισμένοι στις 
περιφερειακές αγροτικές οικογένειες με 
τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες, 
αποκλεισμένοι από την ανάπτυξη των 
σύγχρονων αθλημάτων. Στο μεσο-
διάστημα, οι Κινέζοι μετανάστες, οι 
οποίοι ζούσαν κυρίως στις κωμοπόλεις, 
ήταν περισσότερο εκτεθειμένοι στο 
βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
πολιτισμό καθώς επίσης και στην αγάπη 
που έτρεφαν για τα αθλήματα (Level 
1998). Καθώς η Κυβέρνηση χρησι-
μοποίησε το μάθημα της φυσικής 
αγωγής και των αθλημάτων για να 
ενοποιήσει τους ανθρώπους, μέσω του 
εκπαιδευτικού συστήματος και των 
κυβερνητικών πολιτικών, τα αθλήματα 
αποδείχθηκε ότι παραμένουν διαχωρι-
σμένα και δεν τους έχουν δοθεί μεγάλη 
προσοχή από τους Μαλαισιανούς, 
ειδικά στα σχολεία. Παρόλα αυτά, ο 
αθλητισμός συνέχιζε να αναπτύσσεται 

ΗΗ  

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  ΒΒ  
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παράλληλα  με την πορεία μιας συνεχώς 
μεταβαλλόμενης κοινωνίας.      

Σήμερα, η Μαλαισία είναι μια χώρα 
που αποτελείται από τις κύριες εθνικές 
ομάδες που η κάθε μία έχει τον δικό 
τους πολιτισμό και τα δικά της «πιστε-
ύω». Η ομοσπονδία αποτελείται από 13 
πολιτείες στην χερσόνησο της Μαλαι-
σίας και δύο ( Σαβάχ και Σαραβακ) στο 
νησί του Βόρνεο. Ο πληθυσμός, που 
είναι της τάξης των 24 εκατομμυρίων, 
αποτελείται από Μαλαίσιους (περίπου 
60%), Κινέζους (περίπου κατά 30%), 
Ινδούς (8%) και από άλλες εθνότητες 
(περίπου κατά 2%). Στην Μαλαισία, η 
μορφή της διαφορετικής φυλής είναι 
εμφανής στα χαρακτηριστικά τους, στις 
γλώσσες που μιλούν, στην θρησκεία που 
πιστεύουν και στην διατροφή τους. Έτσι, 
το να χρησιμοποιηθεί ο αθλητισμός ως 
μέσο για να ενοποιηθεί ο λαός της Μα-
λαισίας είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. 
Παρόλα αυτά, εν συνόλω, οι Μαλαίσιοι, 
ζουν σε μια φιλειρηνική χώρα όπου ο 
καθένας μπορεί να κινείται ελεύθερα 
ανάμεσα στις κοινότητες δίχως δισταγμό 
ή φόβο μην τους τύχει κανένα κακό. Οι 
άνθρωποι είναι ελεύθεροι να ζουν όπως 
θέλουν και να απολαμβάνουν το 
άθλημα της αρεσκείας τους οπουδήποτε 
ο χώρος το επιτρέπει.     

Η χώρα έχει βιώσει μια σημαντική 
οικονομική πρόοδο κατά την διάρκεια 
της δεκαετίας του 1990  που φθάνει 
μέχρι τις μέρες μας. Με ετήσιο ρυθμό 
μεγέθυνσης της τάξης του 8-9% (πριν 
την ύφεση του 1997) προκαλεί την ζηλο-
φθονία των υπόλοιπων χωρών. Η 
οικονομία της χώρας ελέγχεται κατά το 
μεγαλύτερο μέρος από τους Κινέζους 
εντός των πλαισίων της μαλαισιανής κυ-
βέρνησης που θέτει το γενικότερο 
πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής. Πα-
ρόλα αυτά, σήμερα, ο αριθμός των νέων 
Μαλαισιανών επιχειρηματιών σε συνε-
ταιριστικό επίπεδο με υπόβαθρο εκα-
τομμυρίων, αυξάνεται. Δίχως φυσικά να 
παραβλέψουμε το γεγονός ότι κάποιοι 
από αυτούς τους επιχειρηματίες έγιναν 
επιχειρηματίες μέσω των πολιτικών 
συνδέσεων και ως ανταμοιβή των 

κυβερνητικών σχεδίων που είναι 
αυθεντικά για την χώρα. Οι Ινδοί επίσης 
επωφελούνται της οικονομικής προόδου 
που συντελείται.      

 
Γενική Ανάπτυξη Αθλημάτων και Εθνική 

Συμμετοχή 
 
Η Ύφεση του 1930 επηρέασε την 

Μαλαισία ισότιμα με τον υπόλοιπο 
κόσμο, αλλά όμως δεν επιβράδυνε την 
ανάπτυξη του αθλητισμού στην χώρα. 
Στην δεκαετία του 1930 αναπτύχθηκαν 
αθλήματα, όπως είναι αυτό της ποδηλα-
σίας, της άρσης βαρών, του μπάμπι-
νγκτον, του μπάσκετ, της κολύμβησης 
και του πίνγκ πόνγκ (επιτραπέζιο τένις) 
(Khoo, 1989). Σε αυτήν την συγκε-
κριμένη δεκαετία, δύο, τουλάχιστον, 
αθλητικές ομοσπονδίες ιδρύθηκαν: η Ε-
ρασιτεχνική Αθλητική Ομοσπονδία της 
Μαλαισίας το 1931 και η Ομοσπονδία 
του Μπάμπινγκτον της Μαλαισίας το 
1934 (Μαλαισία, 1963).      

Η ιαπωνική κατοχή από το 1942 
μέχρι το 1945, διέκοψε αλλά δεν κατέ-
στρεψε την ανάπτυξη των αθλημάτων 
στην αποικιοκρατούμενη Μαλαισία. 
Στην πραγματικότητα, η Ομοσπονδία 
Κρίκετ της Μαλαισίας ιδρύθηκε στις 4 
Αυγούστου 1947, αμέσως μετά το τέλος 
της καταστροφής (Μαλαισία, 1963). Το 
πιο φημισμένο άθλημα της Μαλαισίας, 
το μπάμπινγκτον, ευδοκίμησε σε ερει-
πωμένες εγκαταστάσεις, όπως επίσης σε 
κωμοπόλεις και χωριά της Χερσονήσου 
της Μαλαισίας. Αμέσως μετά τον 
πόλεμο, το μπάμπινγκτον προσέφερε 
την πρώτη διεθνή αναγνώριση της 
χώρας. Το πρώτο παγκόσμιο πρω-
τάθλημα, το Κύπελλο Thomas, προς 
τιμήν του Sir George Thomas, ιδρυτή 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπά-
μπινγκτον, διεκδικήθηκε και κατά-
κτήθηκε από μια ομάδα της Μαλαισίας 
το 1949.      

Η παρουσία επανελήφθη το 1952 και 
το 1955 (Adams,1980). Οι ομάδες 
αποτελούνταν από Κινέζους και Μαλαί-
σιους παίκτες κατάφεραν να προκα-
λέσουν τον ενθουσιασμό και την 
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υπερηφάνεια στην τοπική κοινωνία με 
μια αίσθηση εθνικισμού, κατά έναν 
τρόπο που καμιά πολιτική κίνηση δεν 
θα μπορούσε να επιτύχει (Douglas, 1989: 
168). Η επιτυχία του μπάμπινγκτον είχε 
μια δυναμική επίδραση και στην 
κοινωνία. Γήπεδα του μπάμπινγκτον 
κτίστηκαν, όπου υπήρχε ελεύθερος 
χώρος σε χωριά και πόλεις, αλλά το 
μπάμπινγκτον, από τότε, παρέμενε ένα 
άθλημα του εξωτερικού χώρου. Το μπά-
μπινγκτον σύντομα αναδείχθηκε στην 
πρώτη θέση δημοτικότητας ανάμεσα στα 
υπόλοιπα αθλήματα, όπως το ποδό-
σφαιρο και το χόκεϋ στα σχολεία της 
Μαλαισίας (Khoo, 1989).      

Κατά την διάρκεια των χρόνων που 
ακολούθησαν από το 1957, η Μαλαισία 
έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στον 
αθλητισμό, τόσο ως διοργανώτρια όσο 
και ως συμμετέχουσα χώρα. Για 
παράδειγμα, από την θέσπιση των 
εξαμηνιαίων Νοτιονατολικών Αγώνων 
(SouthEast Asia Games) το 1959, η 
Μαλαισία πάντα έστελνε μια πλήρη 
ομάδα στα πρωταθλήματα και φιλο-
ξένησε τους Αγώνες τέσσερις φορές 
(Βιβλίο Ρεκόρ των 19ων SEA GAMES, 
Τζακάρτα, 1997). Σε ακόμη υψηλότερο 
επίπεδο, στους Ασιατικούς και τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες (εκτός από το 
μποϋκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 1980 στην Μόσχα), η χώρα έστελνε 
τακτικά αξιόλογους αθλητές και ομάδες 
για να διαγωνιστούν, αλλά ο αριθμός 
τους μειωνόταν. Η παρουσία της Μα-
λαισίας στους αγώνες της SEA και τους 
Ασιατικούς Αγώνες είχαν μετριαστεί, 
αλλά ιδιαίτερα ατυχώς στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες. Η Μαλαισία είχε μια 
τακτική συμμετοχή σε άλλους αθλη-
τικούς διαγωνισμούς που λάμβαναν 
χώρα σε όλων τον κόσμο.  

Με το λυκόφως της ανεξαρτησίας της 
Μαλαισίας κατά τα επόμενα χρόνια, τα 
περισσότερα αθλήματα κατάφεραν να 
σχηματίσουν εθνικές ομοσπονδίες. 
Αυτές είναι: η Μαλαισιανή Ομοσπονδία 
Χόκεϋ (1954), η Ομοσπονδία Ερασι-
τεχνικού Μπάσκετ (1958), η Μαλαι-
σιανή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Ιπ-

πασίας και η Ομοσπονδία Ερασι-
τεχνικού Βόλεϊ της Μαλαισίας. Στις 
αρχές της δεκαετίας του 1960, τρεις 
αθλητικές ομοσπονδίες ιδρύθηκαν: η 
Μαλαισιανή Ομοσπονδία Sepak Raga 
(αργότερα άλλαξε σε Sepak Takraw) 
(1960), η Ομοσπονδία Judo της 
Μαλαισίας (1961) και η Πανμαλαισιανή 
Γυναικεία Ομοσπονδία Χόκεϋ (1961). Το 
1963 η Malaya μετονομάστηκε σε 
Μαλαισία, με την Savah, την Sarawak και 
την Σιγκαπούρη να αποτελούν την Ομο-
σπονδία (η Σινγκαπούρη εισήχθη το 
1965). Με το να μετατραπεί αργότερα σε 
μεγαλύτερη Ομοσπονδία, μερικά ακόμη 
αθλήματα κατάφεραν να ιδρύσουν 
Eθνι-κές Ομοσπονδίες, παρόλο που τα 
εν λόγω αθλήματα είχαν μακρά 
παράδοση στη χώρα. Για παράδειγμα, η 
Ένωση Ερασιτεχνικού Μποξ ιδρύθηκε 
το 1964 και το τουρνουά πρω-
ταθλήματος μποξ της Malaya είχε λάβει 
χώρα από το 1921. Η ενασχόληση με την 
ιστιοπλοΐα, ήταν δημοφιλής πολύ πριν 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στους 
Ευρωπαίους, που δημιουργήθηκε ως 
Μαλαισιανή Ένωση ιστοιοπλοιας μόλις 
το 1967. Η ομοσπονδία του Body 
Building της Μαλαισίας ιδρύθηκε το 
1969, παρόλο που ο ετήσιος διαγω-
νισμός για τον “Mr Μαλαισιανό ”, είχε 
εγκαινιαστεί το 1955 (Khoo, 1989, 
Μαλαισία 1967, 1971, 1972). 

Η μη ικανοποίηση απέναντι στην 
κυβέρνηση, η έλλειψη ομαδοποίησης 
των φυλών και οι ανισότητες ανάμεσα 
στις εθνικές μειονότητες οδήγησαν στην 
φυλετική αναταραχή του 1969 
(Mahathir, 1981). Οι εθνικές συγκρού-
σεις της 13 Μαΐου 1969, έγραψαν μια 
μαύρη σελίδα στην Ιστορία της 
Μαλαισίας. Ως αποτέλεσμα της συμπλο-
κής, η φυλετική αρμονία και ενότητα, 
πέραν του μοιράσματος της οικονομικής 
μεγέθυνσης και της ανακατασκευής της 
Μαλαισιανής κοινωνίας, είχε γίνει θέμα 
της εθνικής ατζέντας. Αυτοί ήταν οι 
κύριοι στόχοι που τέθηκαν στην Νέα 
Οικονομική Πολιτική (ΝΟΠ).    
 

 



Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος– Αύγουστος – Σεπτέμβριος  2009 
 

 

20 

 
Η ΝΟΠ και οι στόχοι της, 

βασίζονταν στις αρχές της εθνικής 
ενότητας, όπως ενσαρκώθηκαν στο 
Ομοσπονδιακό Σύνταγμα και την 
Rukuregara. Η πρόθεση της ΝΟΠ ήταν 
να καταπραΰνει την φτώχεια στην 
Μαλαισία και να προχωρίσει στην 
αναδιανομή του εισοδήματος και του 
πλούτου με σκοπό να πληρωθούν οι 
ονομαστικοί στόχοι της 20ετίας (1971-
1990), για την συμμετοχή της Μαλαισίας 
στον σύγχρονο εμπορικό κόσμο. Οι 
στόχοι της ΝΟΠ ήταν να επιτευχθεί η 
εθνική ενσωμάτωση και ενότητα και οι 
δύο σχηματίστηκαν με δύο πυλώνες 
στρατηγικής.  

Πρώτα, να μειωθεί και τελικώς να 
εξαλειφθεί η φτώχεια μέσω της αύξησης 
των επιπέδων εισοδήματος και της 
αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης 
για όλους τους Μαλαίσιους, ασχέτως της 
φυλής. Δεύτερον, να επιταχύνει την δια-
δικασία αναδόμησης της κοινωνίας της 
Μαλαισίας, ώστε να διορθωθούν οι 
οικονομικές ανισότητες. Αυτό με σκοπό 
να μειώσει και τελικώς να εξαλείψει την 
ταύτιση της φυλής με το επάγγελμα. Η 
διαδικασία της αναδόμησης της 
κοινωνίας συμπεριλαμβάνει τον εκσυ-
γχρονισμό της αγροτικής ζωής και μια 
ταχεία ισορροπημένη μεγέθυνση των 
αστικών οικονομικών δραστηριοτήτων 
(Δεύτερο Περίγραμμα Σχεδίου Αντί-
ληψης, 1996-2000, 1991, σελ. 7). Το 
δεύτερο σκέλος, βασικά περιλάμβανε 
την καταφατική δράση για τους 
Μαλαίσιους για να μειώσουν τις εντός 
των φυλών διαφορές, ειδικά εντός της 
κινέζικης κοινότητας. Αυτό επιδιώκεται 
να επιτευχθεί μέσω της επιταχυνόμενης 
επέκτασης της μεσαίας τάξης της 
Μαλαισίας, την επιτάχυνση του κεφα-
λαίου υπέρ της κοινωνίας των Μαλαι-
σιανών και την δημιουργία Μαλαι-
σιανών κεφαλαιούχων (Gomez & 
Jono,1997: 23). 

Ο συνδυασμός των νέων στοιχείων 
για να γίνει η αστικοποίησή τους και να 
εκτεθούν στο δυτικό εκπαιδευτικό  

 

 
σύστημα και πολιτισμό, αποδείχθηκε να 
είναι οι κύριοι παράγοντες για τους 
Μαλαίσιους ώστε να κινηθούν μπροστά, 
δεχόμενοι τον αθλητικό πολιτισμό. Ως 
συνέπεια της εφαρμογής της ΝΟΠ, 
υπήρξε μια αύξηση του αριθμού των 
συμμετεχόντων των Μαλαισιανών στα 
αθλήματα και ειδικά σε επίπεδο ανα-
δόμησης (Douglas, 1989). Με μερική 
αρωγή από την Κυβέρνηση, ο αριθμός 
των συμμετοχών της Μαλαισίας αυξή-
θηκε στους διεθνείς διαγωνισμούς 
(Hamdan, 2002). Το έργο ήταν αρκετά 
δύσκολο, επειδή η χώρα ήταν αρκετά 
σμιλευμένη, όπου οι πολιτικές της , η 
οικονομία, η εκπαίδευση, η δημογραφία 
και ο πολιτισμός της είχαν ισχυρές 
εθνικές φυλετικές βάσεις. Αυτά ήταν τα 
συστατικά που είχαν επηρεάσει την 
μορφή των αθλημάτων στην χώρα, που 
προφανώς βασίζονταν στο έθνος. Με 
αυτά τα πολλαπλά συστατικά ανά 
χείρας, ήταν μια τεράστια πρόκληση για 
την Μαλαισιανή Κυβέρνηση να 
αναπτύξει τον αθλητισμό. 

Είναι δύσκολο να μετρήσεις ακριβώς 
τα επίπεδα της άμεσης συμμετοχής από 
τους Μαλαίσιους, εξ αιτίας της έλλειψης 
αξιόπιστης μελέτης για αυτήν την πε-
ριοχή. Οι Μαλαίσιοι μοιράζονται την 
κοινή τους δημόσια αναστήλωση και τις 
ευκολίες των αθλημάτων, όπως τις 
παραλίες, τα αναδομηθέντα πάρκα, το 
υπέδαφος του κάμπινγκ, τον διάδρομο 
για το τρέξιμο, το κομμάτι του μπό-
ουνλινγκ, το γήπεδο του τένις, το κέντρο 
για το μπιλιάρδο και οτιδήποτε άλλο. Οι 
χώροι των αθλημάτων είναι ανοικτοί 
για τον καθένα. Αλλά προφανώς διαφο-
ρετικά αθλήματα (στο επόμενο παρά-
δειγμα ανήκουν τα δημοφιλή αθλήμα-
τα) τείνουν να παίζονται ή να 
κυριαρχούνται από διαφορετικές εθνι-
κές μειονότητες. Για παράδειγμα, 
αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και το 
sepaktakraw περισσότερο παίζονται από 
τους Μαλαισίους, το μπάσκετ, το βόλεϊ 
και το επιτραπέζιο τένις από τους 
Κινέζους, ενώ το χόκεϋ και το κρίκετ  
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από τους Ινδιάνους. 
Οι Κινέζοι είναι η πιο ενεργή ομάδα 

σε όρους συμμετοχής. Κάποια μοναδικά 
χαρακτηριστικά που μπορούν να 
απεικονιστούν από τα αθλήματα που 
επιλέγουν οι Κινέζοι είναι τα παιχνίδια 
ανοικτού χώρου και ότι παίζουν σε 
εσωτερικούς χώρους μακριά από τον 
ήλιο. Τα παιχνίδια που επιλέγουν είναι 
βραχείας διάρκειας (σε σχέση με το 
ποδόσφαιρο, το ράγκμπι, το χόκεϋ, ή το 
κρίκετ). Σε σχέση με την διαθεσιμότητα 
χρημάτων, είναι πιο κοστοφόρα υπό τον 
όρο της πληρωμής των αμοιβών 
συμμετοχής, είναι το βόλεϊ, το σκουότστ, 
η πισίνα, η σκοποβολή. Αυτές οι 
εγκαταστάσεις των αθλημάτων βρίσκο-
νται κυρίως σε αστικές περιοχές ή σε 
κωμοπόλεις. Όσον αφορά την φυλή των 
Μαλάυ, τα χαρακτηριστικά των παιχνι-
διών που επιλέγουν είναι: ότι παίζονται 
από τα κάτω άκρα (εκτός από το γκολφ 
το οποίο παίζεται από την ανώτερα 
μεσαία τάξη των Μαλάυ, και το 
ράγκμπι), μεγαλύτερης διάρκειας 
παιχνίδι, μεγαλύτερη έκταση για το 
παιχνίδι και παίζοντας σε εξωτερικό 
χώρο, όπως επίσης και οι χαμηλές 
οικονομικές απαιτήσεις για την επίτευξη 
της άθλησης. Με τους Ινδούς, τα 
επιλεγόμενα αθλήματα είναι, κυρίως 
εξωτερικού χώρου, μεγαλύτερης χρονι-
κής διάρκειας και συνδέονται με 
μπαστούνια ή με ρόπαλα (π.χ. το χόκεϋ, 
το κρίκετ και η Ινδική πολεμική τέχνη). 
Τα αθλήματα γηπέδου και πορείας είναι 
αυτά στα οποία συμμετέχουν όλες οι 
φυλές. Παρόλα αυτά, η διαίρεση λα-
μβάνει χώρα μέσω των τύπων των 
γεγονότων. Για παράδειγμα, στους 
αγώνες στίβου, οι Μαλάυ κυριαρχούν 
στα αθλήματα μικρών αποστάσεων και 
μετ’εμποδίων ενώ οι Ινδοί δρομείς 
επικρατούν σε αυτά των μεγαλύτερων 
αποστάσεων. Στο μεσοδιάστημα, τα 
αθλήματα ανοικτού χώρου κυριαρχού-
νται από τους Μαλαίσιους και ακολου-
θούνται από τους Κινέζους και από 
λίγους Ινδούς. 

 

Κυβερνητική Συμμετοχή, οργάνωση 
αθλημάτων και σχολική λειτουργία για την 
προώθηση του αθλητισμού   

Ο αθλητισμός στην Μαλαισία διοι-
κείται από το Υπουργείο Νεότητας και 
Αθλημάτων. Η κύρια λειτουργία του 
υπουργείου είναι να κατευθύνει την 
αθλητική δραστηριότητα και πολιτική 
στην Μαλαισία και να κυβερνά το 
Εθνικό Συμβούλιο Αθλημάτων όπως και 
τα κρατικά συμβούλια αθλητισμού. Το 
Εθνικό Συμβούλιο Αθλημάτων συνε-
ργάζεται με το Ολυμπιακό Συμβούλιο 
της Μαλαισίας, ένα αυτόνομο σώμα από 
το Υπουργείο που συνεργάζεται με το 
Ασιατικό Ολυμπιακό Συμβούλιο. Υπά-
ρχουν πάνω από 40 ομοσπονδίες που 
είναι εγραμμένες στο Εθνικό Συμβούλιο 
Αθλημάτων. Οι κύριες είναι η Ομοσπο-
νδία Ποδοσφαίρου της Μαλαισίας, η 
Ερασιτεχνική Αθλητική Ένωση της 
Μαλαισίας, η Ομοσπονδία του Μπάμπι-
νγκτον της Μαλαισίας, και η Ερασι-
τεχνική Ομοσπονδία Μπάσκετ της 
Μαλαισίας. Άλλοι φορείς, έχουν το δικό 
τους αυτόνομο πρόγραμμα είναι το 
Συμβούλιο Αθλημάτων για τα Σχολεία 
της Μαλαισίας, το Συμβούλιο Κυβε-
ρνητικών Υπηρεσιών στα Αθλήματα και 
στην Ευημερία, η Συνεργασία Τουρι-
στικής Ανάπτυξης. Άλλες ιδιωτικές 
επιχειρηματικές συνεργασίες, όπως είναι 
η Telekom της Μαλαισίας, το Γραφείο 
Εθνικού Ηλεκτρισμού, Petronas (Εθνικό 
Πετρέλαιο), οι Σιδηρόδρομοι της 
Μαλαισίας, και οι τραπεζικές επιχει-
ρήσεις, που οργανώνουν τους δικούς 
τους αθλητικούς διαγωνισμούς. Ανάμε-
σα σε όλους τους διαγωνισμούς 
αθλημάτων που λαμβάνουν χώρα στην 
Μαλαισία, ο πιο φημισμένος και το πιο 
απαιτητικό γεγονός είναι το διατρα-
πεζικό πρωτάθλημα στίβου και γηπέδου. 
Το πρωτάθλημα φιλοξενεί τους μεγα-
λύτερους αθλητές αγωνισμάτων στο 
στίβο και στο γήπεδο, οι οποίοι εργά-
ζονται στις τράπεζες.  
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Η Κυβέρνηση της Μαλαισίας βρί-
σκεται να είναι υπόλογη για την 
ανάπτυξη των αθλημάτων εξαιτίας των 
χρημάτων που έχει επενδύσει στις ομο-
σπονδίες και σε άλλες μορφές που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη του αθλη-
τισμού στην χώρα, γενικότερα. Όλες οι 
κυβερνήσεις ανά τον κόσμο φαίνεται να 
έχουν την τάση να συμμετέχουν ενεργά 
στον αθλητισμό εξαιτίας της υπόθεσης 
ότι μπορεί να επιτύχουν μια ποικιλία 
από στόχους. Η πιο ευρέως γνωστή 
χρήση των αθλημάτων είναι η ικα-
νότητα τους να συγκλίνουν τις κοινω-
νίες, να διατηρούν τον στρατιωτικό τρό-
πο ζωής και την πειθαρχία και να 
προωθούν την διεθνή εικόνα και τις 
σχέσεις (Houlihan, 1997; Goodhart and 
Chataway, 1968; Cashmore 2001). Υπό 
αυτήν την έννοια, η Μαλαισία δεν 
αποτελεί εξαίρεση. 

Για καλύτερη διοίκηση των 
αθλητικών υποθέσεων της χώρας, η κυ-
βέρνηση σχημάτισε την Εθνική Πολι-
τική για τα Αθλήματα (ΕΠΑ). Τον 
Ιούλιο του 1988, η ΕΠΑ διαδόθηκε. Η 
διάδοση συμβόλιζε την πλήρη αναγνώ-
ριση της σημασίας των αθλημάτων για 
την εθνική δόμηση. Η Κυβέρνηση, 
τελικά, αναγνώρισε τα αθλήματα ως ένα 
ενδιάμεσο στάδιο για τις συνολικές 
προσπάθειες ανάπτυξης του έθνους και 
επομένως στόχευσε την πολιτική άμεσα 
προς ολόκληρο τον πληθυσμό. Η πο-
λιτική δήλωσε ότι: «Τα αθλήματα 
αξίζουν την ίδια αναγνώριση, σεβασμό 
και ενθάρρυνση με τα άλλα βασικά  
κοινωνικά προγράμματα, όπως είναι η 
εκπαίδευση, οι μεταφορές, η στέγαση 
και οι υπηρεσίες υγείας ώστε να κατα-
στήσουν την κυβέρνηση ικανή να 
επιτύχει την εθνική ανάπτυξη, συνοχή 
και μόνιμη σταθερότητα. Η ΕΠΑ 
σχεδιάστηκε για να προωθήσει την 
ανάπτυξη των αθλημάτων και των 
τυπικών επιπέδων  στην Μαλαισία κατά 
έναν συστηματικό και συγκροτημένο 
τρόπο. Σύμφωνα με την πολιτική : « Η  
Εθνική Πολιτική για τα Αθλήματα είναι 
μια πολιτική αθλημάτων για όλους» (Η 

Εθνική Πολιτική για τα Αθλήματα 
1998:5). 

Η ΕΠΑ περικλείει τόσο τις υψηλές 
αθλητικές επιδόσεις όσο και τον μαζικό 
αθλητισμό. Η ΕΠΑ επιχειρηματολογεί 
την σπουδαιότητα των αθλημάτων για 
την προώθηση του υγιούς ανταγωνι-
σμού, της άμιλλας, της ανοχής, της 
κατανόησης και της ανάπτυξης φυσικών 
και ηθικών ποιοτικών χαρακτηριστικών, 
παρέχοντας ένα συντελεστικό υπόβαθρο 
για την σύγκλιση των ποικίλων εθνικών 
ομάδων εντός ενός ενωμένου έθνους, 
όπως επίσης και την προώθηση της 
εθνικής υπερηφάνειας. Οι κύριοι στόχοι 
της Εθνικής Πολιτικής για τα Αθλήματα 
ήταν: η ανάπτυξη μιας υγιούς, πειθα-
ρχημένης και ενωμένης κοινωνίας, η 
παροχή ευκαιριών και ευκολιών για την 
επίτευξη των βασικών κοινωνικών, ψυ-
χολογικών και ιατρικών αναγκών του 
ατόμου, η ανάπτυξη και η βελτίωση της 
τεχνικής των αθλημάτων για την χαρά 
της διασκέδασης ανάμεσα στο κοινό, και 
στην επίτευξη αριστείας στο υψηλότερο 
επίπεδο, εθνικό και διεθνές. Η Πολιτική 
κάλυψε όλο το φάσμα των δραστη-
ριοτήτων και με μια συνέχεια που 
ποίκιλε από το απλό παιχνίδι μέχρι τον 
ανταγωνισμό στα εθνικά και διεθνή 
επίπεδα. Η Πολιτική, με συντομία, κα-
θιέρωσε στρατηγικές και σχεδίαζε δρά-
σεις που επιτάχυναν τον στόχο της 
βελτίωσης των επιδόσεων στα αντα-
γωνιστικά αθλήματα  όπως επίσης παρέ-
χοντας συνάφεια για την συμμετοχή 
στις φυσικές δραστηριότητες για το 
κοινό. Καθώς η Πολιτική επικε-
ντρώνεται στην επίτευξη υψηλών 
επιδόσεων στα αθλήματα, η MYS εν 
συνόλω καταπιανόταν με την ανάπτυξη 
και την προώθηση του προγράμματος 
«Αθλητισμός για όλους». Υπήρχαν 25 
δραστηριότητες που αποτε-λούσαν το 
πρόγραμμα «Αθλητισμός για όλους», 
στις οποίες συμπεριελάμβαναν διασκε-
δάσεις, σεμινάρια, και τεστ φυσικής 
κατάστασης. Οι κύριες ήταν: το 
Καρναβάλι Αθλητισμού για όλους, Κα-
τηγορίες Αθλημάτων για όλους, Φίλοι 
των Αθλημάτων και Φίλοι της Ανα-
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δόμησης ( Η Εθνική Πολιτική για τα 
Αθλήματα 1988).  

 
Η στρατηγική αναγνώρισε επίσης τα 

αθλήματα στα σχολεία που είχαν την 
δυνατότητα να παρέχουν στους νεαρούς 
Μαλαίσιους θετική στάση απέναντι στα 
αθλήματα. Η Πολιτική ειδικά τόνιζε τον 
ρόλο του Υπουργείου Εκπαίδευσης που 
αποσκοπούσε να παράσχει: κατάλληλη 
διδασκαλία του μαθήματος της Γυμνα-
στικής προς όλους τους αθλητές, ποιο-
τικά προγράμματα εκπαίδευσης για το 
μάθημα της Γυμναστικής στο υψηλό-
τερο δυνατό επίπεδο, καθώς και πολλά 
μέσα ενίσχυσης που είναι απαραίτητα 
για την προώθηση του στόχου των 
υψηλών επιδόσεων στα αθλήματα στα 
σχολεία (Η Εθνική Πολιτική Αθλημάτων 
1988: 17). 

Με ειδική φροντίδα για την επίτευξη 
υψηλών αθλητικών επιδόσεων, η 
Πολιτική έδωσε πλήρη προσοχή για τον 
σκοπό του σχεδιασμού, του συντο-
νισμού, της εκπαίδευσης επαγγελμα-
τικού και με προσόντα προσωπικού, την 
παροχή κινήτρων, και την χρηματο-
δότηση κατάλληλων εγκαταστάσεων. 
Ένα Εθνικό Ινστιτούτο Αθλημάτων 
ιδρύθηκε για να πραγματοποιεί την 
έρευνα στις αθλητικές επιστήμες σχετικές 
με την χώρα και για να εκπαιδεύσει 
προσωπικό για τα αθλήματα/προ-
πονητές, διαιτητές, διοικητικούς υπαλ-
λήλους, και να λειτουργήσει ως ένα 
κέντρο πηγής αθλητισμού. Δημι-
ουργήθηκε επίσης ένα Εθνικό Ίδρυμα 
για τα Αθλήματα για να χρηματοδοτεί 
τις αθλητικές δραστηριότητες (Πληρο-
φορίες για την Μαλαισία 1997 Ετήσιο 
Βιβλίο: 151-72). 

Υπό το σκέλος «στρατηγική και 
εφαρμογή» της Εθνικής Πολιτικής 
Αθλημάτων, τόσο ο μαζικός όσο και ο 
αθλητισμός υψηλών επιδόσεων έπρεπε 
να αναπτυχθούν ταυτόχρονα. Και τα 
δύο είδη αθλητισμού συμπληρώνουν το 
ένα το άλλο. Η εφαρμογή της 
στρατηγικής περιλαμβάνει την εθελο-
ντική συμμετοχή του κοινού και την 
ενασχόληση με τα εμπορικά τμήματα 

για το καλό των αθλητών και των μελών 
της αθλητικής κοινότητας. Για αυτό, η 
MYS, OCM, NSC,MOE και σώματα 
όπως το Συμβούλιο Αθλημά-των για τα 
σχολεία της Μαλαισίας και οι Υπηρεσίες 
της Κυβέρνησης για την  Ευημερία και 
το Συμβούλιο Ανασυγκρότησης  θα παί-
ξουν τον ρόλο τους.  

Σε μια πολυφυλετική κοινωνία, ο 
ρόλος των αθλημάτων είναι διττός: 
πρώτα να ενώσει την κοινωνία με τα 
αθλήματα να παίζουν τον ρόλο του 
«οπoίου» ή του «καταπραϋντικού» στην 
κοινωνία- ένας ελεγχόμενος μηχανι-
σμός. Δεύτερον, να προκαλέσει την 
ενότητα μέσω του πατριωτισμού για 
νίκες σε διεθνή αθλητικούς αγώνες με 
τον αθλητισμό να βοηθά την διαδικασία 
οικοδόμησης ενός έθνους ( Houlihan, 
1997; Heinemann, 1993, Cashmoore, 
2001). 

Στην Μαλαισία, η συγχώνευση των 
εθνικών ομάδων εμποδίστηκε μόνο 
κατά την διάρκεια ειδικά οργανωμένων 
διαγωνισμών με μοναδικά χαρακτη-
ριστικά. Σε καθημερινή βάση παρόλα 
αυτά, θα προτιμούσαν να παραμείνουν 
εντός των πλαισίων που τους βολεύει. 
Αυτή η κατάσταση επίσης παρατηρείται 
σε σχολεία όπου εντός των σχολείων, οι 
μαθητές συμμετέχουν μαζί κατά την διά-
ρκεια του μαθήματος της Γυμναστικής 
υπό τα βλέμματα των δασκάλων. 
Παρόλα αυτά, εκτός των σχολικών 
ωρών διδασκαλίας και ορίων, θα προτι-
μούσαν να είναι μόνοι τους. Το χρώμα 
του δέρματος μπορεί να είναι ο κύριος 
λόγος για αυτήν την περίπτωση, επειδή 
τα εμπόδια της γλώσσας μπορεί να είναι 
περισσότερο η αιτία του διαχωρισμού, εξ 
αιτίας των εθνικών γλωσσών, είναι πολύ 
συνηθισμένη περίπτωση σε καθημερινή 
χρήση. 

Το σχολείο της Μαλαισίας μπορεί να 
θεωρηθεί ως το μέσο για την ενοποίηση 
για μια πολυφυλετική κοινωνία, και μια 
δεξαμενή άντλησης ταλαντούχων αθλη-
τών. Μεγάλη προσοχή αφιερώνεται από 
την Κυβέρνηση στα σχολεία, επειδή εκεί 
είναι όπου οι Μαλαισιανοί μαθητές, 
προερχόμενοι από τις διαφορετικές φυ-
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λές, βομβαρδίζονται  για εθνική αρμο-
νεία μέσω της εκπαίδευσης και του 
αθλητισμού. Ανάμεσα στην πολύ εμφα-
νή καθιερωμένη προπαγάνδα για φυλε-
τική αρμονία, ειδικά στα πολυφυλετικά 
σχολεία, γίνεται μέσω των ετήσιων, 
εσωτερικού χώρου, σχολικών αθλητικών 
διαγωνισμών (ευρύτερα γνωστό ως η 
Ημέρα των Αθλημάτων), η οποία είναι 
ένα μεγάλο γεγονός σε κάθε σχολείο. Το 
μήνυμα της ενότητας μεταδίδεται μερι-
κές φορές όχι μέσω του ίδιου διαγω-
νισμού, αλλά μέσω της τελετής στην 
Ημέρα των Αθλημάτων. Η Ημέρα των 
Αθλημάτων θα λειτουργήσει από τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε 
τοπικής κοινωνίας, από τους πολιτικούς 
ή από τις αρχές του σχολείου αυτές τις 
ίδιες. Το μήνυμα θα είναι ότι ο λειτου-
ργός θα είναι ευχαριστημένος να δει 
όλες τις εθνικές μειονότητες μαζί και να 
μάχονται με πλήρες πνεύμα έντιμου α-
θλητή. Αυτό συχνά ακολουθείται από 
απαγγελίες του όρκου από όλα τα μέλη 
των συναγωνιζόμενων σπιτιών, και μια 
πολιτιστική εκδήλωση από διαφορετικές 
ομάδες. Εάν είναι δυνατό, κάποια 
σχολεία θα προχωρήσουν μέχρι του 
σημείου του να είναι οι παρουσιαστές 
των μεταλλίων από διαφορετικές εθνικές 
ομάδες. 

Στο σύνολο, η δυσκολία του να 
συγκεντρώσεις το ενδιαφέρον του 
κοινού στα αθλήματα προκαλείται από 
τις μόνιμες αλλαγές του κοινωνικού 
περιβάλλοντος αλλά και του τρόπου 
ζωής των ατόμων. Τα σχολεία, οι λέσχες 
και οι γονείς, αθλούνταν επειδή το 
απολάμβαναν. Παρόλα αυτά, άλλα 
μέσα διασκέδασης όπως είναι η 
τηλεόραση, τα παιχνίδια στον υπο-
λογιστή, τα παιχνίδια εσωτερικού χώρου 
και τα λιγότερο κο-πιαστικά, όπως είναι 
το μπόουλινγκ και το γκολφ, και τα 
θεματικά πάρκα, κατάφεραν να από-
μακρυνθούν τα άτομα από την φυσική 
άσκηση. Τα παιδιά του σχολείου από-
λαμβάνουν την ξεγνασιά του σύγ-
χρονου τρόπου ζωής και φαίνεται να 
είναι πιο εύκολο από ό,τι είναι η 
ενασχόληση με κάποιο άθλημα. Το να 

διαγωνίζονται μεταξύ τους οι διάφορες 
φυλετικές ομάδες στην Μαλαισία ή να 
παίζουν μαζί ως μία ομάδα σε μεγα-
λύτερες πληθυσμιακές ομάδες στα 
αθλητικά δρώμενα είναι αρκετά δύ-
σκολο εξ αιτίας των προτιμήσεων των 
εθνικών ομάδων να στοιβάζουν τους 
εαυτούς τους σε συγκεκριμένους τύπους 
αθλημάτων (Handan,2002). 

Από τη στιγμή που η συμμετοχή σε 
κάποιο άθλημα απεικονίζει τον τύπο της 
κοινωνίας, όπως είναι παγκοσμίως ανα-
γνωρισμένο από τους ακαδημαϊκούς, η 
κατάτμηση της επιλογής του αθλή-ματος 
στην Μαλαισία, σύμφωνα με την εθνική, 
μειονοτική γραμμή, είναι η πιο 
σημαντική προσδιοριστική μεταβλητή 
από την οποία είναι φτιαγμένη η 
κοινωνία της Μαλαισίας. Ο συνδυασμός 
του αποτελέσματος από της απομό-
νωσης σε σχεδόν κάθε πλευρά της ζωής 
των διαφόρων ομάδων, το στερεότυπο  
και τα πρότυπα και, ως ένα σημείο, η 
διαμαρτυρία των επαναστατών ενάντια 
στους αντιπάλους, συμβάλλει στην 
τμηματοποίηση των αθλημάτων. Η 
μορφή και η ανάπτυξη του Μαλαι-
σιανού αθλητισμού είναι μια αντίδραση 
των διακριτός διαφορετικών φυλετικών 
ομάδων της χώρας. 
 

Η αθλητική φιλοξενία έναντι της 
αθλητικής επιτυχίας προς την επίτευξη 
διεθνούς φήμης 

 
Η Μαλαισία είναι ένα υπέροχο μέρος 

για τουρισμό. Ο συνδυασμός χερσό-
νησου και νησιού (Borneo Sabah και 
Sarawak), όπου όλες οι πολιτείες έχουν 
τις δικές τους παραλίες και νησιά, 
επίσης έχουν ήλιο κατά την διάρκεια 
ολόκληρου του έτους, με μέση θερμο-
κρασία 32 βαθμούς Κελσίου, και μια 
πολυπολιτισμική κοινωνία, έχουν δώσει 
το πλεονέκτημα στη Μαλαισία να είναι 
ο ιδανικός χώρος για αθλητισμό. 

Έτσι η Κυβέρνηση της Μαλαισίας, 
μέσω της Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης, που είναι τμήμα του Υπου-
ργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, δίνει 
ένα πραγματικό ενδιαφέρον στα 



Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος– Αύγουστος – Σεπτέμβριος  2009 
 

 

25

διάφορα αθλήματα. Τα αθλήματα που 
φιλοξενούνται με διεθνή εμβέλεια είναι 
αυτά που σπάνια επιλέγονται από τους 
Μαλαίσιους. Για παράδειγμα, το Le 
Tour  de Langkawi (σημειώστε την 
ομοιότητα με το γαλλικό Le Tour  de 
France για διαφημιστικούς σκοπούς, το 
μεγαλύτερο ποδηλατικό αθλητικό γεγο-
νός της Ευρώπης), το Μαλαισιανό Πρω-
τάθλημα Τριάθλου Ironman Langkawi, 
Το Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, Το 
Μαλαισιανό Α1 Grand Prix, το 
Μαλαισιανό Grand Prix Μοτοσυκλέτας, 
το Κύπελλο Moonson (για ιστιοφόρα), 
το Camel Land Explorer, ο Αγώνας 
Βαρκών Φόρμουλα 1, το Διεθνές Ράλλη 
Αυτοκινήτου, ο Διεθνής Μαραθώνιος 
Kuala Lumpur, και οι διεθνείς αγώνες 
γκολφ, για να αναφέρουμε μερικά. 
Αυτά τα αθλήματα μεταδίδονται από τα 
διάσημα αμερικανικά τηλεοπτικά προ-
γράμματα, το ESPN ή άλλους διεθνείς 
τηλεοπτικούς σταθμούς. 

Το πλεονέκτημα του να φιλοξενείς 
αθλητικά γεγονότα για την διεθνή φήμη 
είναι το διαδιδόμενο όφελος του μαλαι-
σιανού λαού που επενδύει μεγάλα ποσά 
σε επιλεγόμενα αθλήματα. Η προπό-
νηση και η αποστολή αθλητών για 
διαγωνισμούς στο εξωτερικό είναι μια 
κοστοφόρα διαδικασία με μη αξιόλογο 
μερίδιο στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων Hamdan, 2002). Επιπλέον, παρόλο 
που η Μαλαισία προσφάτως έχει την 
πρώτη θέση στην παγκόσμια κλίμα-κα 
των κύριων παικτών σκουότς και με μια 
αξιόλογη ομάδα μπάμπινγκτον, αυτά τα 
αθλήματα θεωρούνται από μερικούς ως 
μη γνήσια αθλήματα παγκόσμιου 
επιπέδου, μιας και δεν παίζονται πα-
ντού (αυτά τα αθλήματα δεν παίζονται 
ενεργά σε χώρες της Αμερικανικής 
Ηπείρου-Βόρεια, Κεντρική, Νότια-, την 
Αφρικανική Ήπειρο, τα περισσότερα 
ευρωπαϊκά έθνη, την Μέση Ανατολή, 
Ρωσία και την αυστραλιανή ήπειρο). 

Απ’την άλλη, η σωματοδομή των 
Μαλαισίων, ασχέτως του φύλου και της 
εθνικότητας, θεωρείται μικρή σε σχέση 
με άλλες φυλές του κόσμου. Αυτό μπορεί 
να θεωρηθεί μειονέκτημα για την 

συμμετοχή σε αθλήματα που απαιτούν 
σωματική δύναμη (π.χ. με καμιά 
κατηγορία βάρους για την επιτυχία, 
όπως είναι, για παράδειγμα, το ποδό-
σφαιρο, το μπάσκετ, η γυμναστική, το 
ράγκμπι, η κολύμβηση και το τένις). 
Αυτό το μειονέκτημα περιορίζει την 
ικανότητα των Μαλαισιανών Αθλητών 
να ανταγωνιστούν επί ίσης όροις, σε 
συγκεκριμένα αθλήματα, με τους α-
θλητές με όμοια σωματοδομή από την 
Ομοσπονδία Εθνών της Νοτιοανατο-
λικής Ασίας. Πέραν της πολιτικής και 
της οικονομικής σταθερότητας, η Μα-
λαισία έχει άλλα πλεονεκτήματα που 
την καθιστούν ικανή να είναι μια 
φημισμένη χώρα, παράδεισος για τους 
τουρίστες από το εξωτερικό. Πρώτα, οι 
στενοί της δεσμοί με τα τρία μεγαλύτερα 
πληθυσμιακά κράτη του κόσμου, την 
Ινδονησία, την Κίνα, την Ινδία. Αυτό 
παρέχει έναν σημαντικό αριθμό τουρι-
στών από αυτές τις χώρες προς την 
Μαλαισία. Αυτό γίνεται εξαιτίας της 
γενεαλογικής κοινής ρίζας των ατόμων 
εκεί, η οποία προέρχεται από αυτές τις 
χώρες. Δεύτερον, η Μαλαισία είχε μια 
από τις μακροβιότερες βρετανικές 
αποικίες πριν την Ανεξαρτητοποίηση 
της, καταλήγοντας με μια καλή κατανό-
ηση της αγγλικής γλώσσας, ανάμεσα 
στους Μαλαίσιους. Αντίστροφα, η 
Μαλαισία είναι φημισμένη ανάμεσα στα 
άλλα, στον προηγούμενο κατακτητή της, 
ειδικά για το εκπαιδευτικό της σύστημα 
και τις διμερής τουριστικές δραστη-
ριότητες μέχρι τις μέρες μας. Τρίτον, η 
Μαλαισία, ως ιδρυτής της ΑΣΕΑΝ και 
της Ζώνης Ειρήνης και Ουδετερότητας, 
εκτός από την τοποθεσία της, που είναι 
στα κεντρικά της περιοχής της Νοτιο-
ανατολικής Ασίας, έχει πλεονεκτήματα 
θέσης και φήμης. Τέταρτον, η Μαλαισία 
είναι η «φωνή» των χωρών του 
αναπτυσσόμενου κόσμου και ανάμεσα 
στις πιο ευδιάκριτές ισλαμικές χώρες του 
Αραβικού Κόσμου, πράγμα που της 
δίνει το δικαίωμα να προσελκύει 
τουρίστες από την Αφρική και τη Μέση 
Ανατολή. Τελευταία, η πολιτική της 
Μαλαισίας να στρέφεται προς την  
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Ανατολή, επιτυγχάνει να δημι-

ουργήσει φιλικές σχέσεις με την Ιαπωνία 
και την Κορέα, προεκτείνοντας τις 
σχέσεις πέ-ραν των τουριστικών και σε 
άλλους τομείς της εκπαίδευσης και του 
μοιράσματος του σύγχρονου αυτοματι-
σμού, και των ηλεκτρονικών και 
τεχνολογιών πληροφορικής.  

Η μοναδικότητα αυτού του «φαι-
νομένου φιλοξενίας» είναι ότι η 
Μαλαισία δεν είναι ποτέ ανάμεσα στους 
νικητές κάποιου από τα προαναφέρθε-
ντα αθλητικά γεγονότα, ακόμη και 
κατακτώντας μια σημαντική θέση (π.χ. 
στις πρώτες 10 θέσεις ή ακόμη και στις 
πρώτες 20 σε μερικές περιπτώσεις). Είναι 
εκπληκτικό για μια μικρή χώρα, που 
βρίσκεται σε μια περιοχή που έχει 
χαρακτηριστεί από κάποιους δημοσιο-
γράφους ως «ταραχώδης» και «ευαί-
σθητη» πολιτικά και οικονομικά, να 
φιλοξενεί τους περισσότερους διεθνείς 
αγώνες ετησίως. 
Παγκοσμίως, πολλές ακαδημίες αθλη-

μάτων συμφωνούν ότι το να κερδίσεις 
σε ένα άθλημα, μπορεί να είναι ένα 
εργαλείο για διεθνή αναγνώριση, και 
μια απόκλιση από τα τοπικά 
προβλήματα, ένα «όπιο» για τα 
καθημερινά προβλήματα του κόσμου 
(Heinemann,1993). Στο μεσοδιάστημα, η 
συνέχεια της φιλοξενίας αθλητικών 
διαγωνισμών παγκοσμίου επιπέδου 
είναι ένα σαφές κανάλι εξόδου προς 
απόδραση από τα εσωτερικά προ-
βλήματα. Στο μαλαισιανό περιβάλλον, 
η φιλοξενία διεθνών αγώνων είναι μια 
άλλη μορφή «καταπραϋντικού» ή 
«οπίου» για την εσωτερική έριδα και μια 
καινούργια διέξοδο για την διεθνή 
αρμονία. Αυτή η «επιχείρηση φιλο-
ξενίας» προκαλεί επιπρόσθετο εισό-
δημα και δημοσιότητα στο έθνος, 
προωθώντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
ενότητα ανάμεσα στα άτομα. Οι 
Μαλαίσιοι αντιλαμβάνονται ότι η 
διαφυ-λετική έριδα θα προκαλέσει μόνο 
χαμένους από όλα τα στρατόπεδα. 

 
 

 
Συμπέρασμα 
 
Ο αθλητισμός παίζει έναν σημαντικό 

ρόλο στη διαδικασία κτισίματος ενός 
έθνους. Υποτίθεται ότι συνεισφέρει στην 
σταθεροποίηση του έθνους, ειδικά ενός 
έθνους το οποίο έχει προέλθει από την 
συνένωση διαφορετικών φυλών, παρά-
δοσης, και πολιτισμών, που ενδυναμώ-
σει την ανάπτυξη της εθνικής ταυτό-
τητας και φήμης. Η Μαλαισία δεν 
αποτελεί εξαίρεση στην αναζήτηση εθνι-
κής δόξας στους διεθνείς αγώνες, μέσω 
των αθλημάτων, ως μέθοδος ανακα-
τασκευής του δικτύου για όποιο 
αίσθημα βίας ανάμεσα στις εθνικές 
ομάδες και από εκεί είναι πιο εύκολη η 
φυλετική ένταση. Εν συντομία, η 
λειτουργία των αθλημάτων μπορεί να 
είναι διττή: ενώνει την κοινωνία με την 
συμμετοχή στα αθλήματα, παίζει τον 
ρόλο του κοινού στόχου και του «όπιου» 
ή του «καταπραϋντικού», και δεύτερον 
δημιουργεί ενότητα μέσω του 
πατριωτισμού για την νίκη σε 
αθλητικούς αγώνες διεθνούς επιπέδου. 
Η Μαλαισία έχει την τύχη να είναι 
ικανή να αναπτύσει την φιλοξενία 
αθλητικών αγώνων ως επιπρόσθετο 
εργαλείο για την διατήρηση της ειρήνης 
και της διεθνούς φήμης. 

 
Αναφορές  
 
Adam, B. (1980). The badminton story, 

London: British Broadcasting   
Corporation. 
Brennan, M. (1985). ‘Class, politics, and 

race in modern Malaysia.’ In:    
R. Higgott & R. Robinson (eds.), South 

East Asia essays in the political economy of 
structural change, 90-108.  London: 
Routledge & Kegan Paul. 

Cashmore, E (2001).  Making senses of 
sports. 3rd ed. London: Routledge. 

Douglas, S.A. (1989). ‘Sport in 
Malaysia.’ In: E. A. Wagner (ed.), Sport 

 in Asia and Africa: A comparative 
handbook, 165-82. New York: Greenwood 
Press. . 



Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος– Αύγουστος – Σεπτέμβριος  2009 
 

 

27

Gomez, E.T. & Jomo, K.S. (1997).  
Malaysia’s political economy. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Heinemann, K. (1993). ‘Sport in 
developing countries.’ In: E.G. Dunning, 
J.A. Maguire, & R.E. Pearton (eds.), The 
sport process – A comparative and 
developmental approach. 139-58. 
Champaign: Human Kinetics 
Publishers. 

Khoo, K.K. (1989). ‘The historical 
development of sports in Malaysia.’  

In: Horst Ueberhorst (ed.), Geschichte 
der Leibesubungen, 684–701. Berlin:  

Bartel & Wernitz. 
Goodhart, P. & Chataway, C. (1968). 

War without weapons. London: W. H. 
Allen. 

Hamdan Mohd. Ali (2002). ‘The British 
colonial legacy: Sport and politics  

in multi-ethnic Malaysia, 1800–2000’, 
Ph.D. thesis, University of Warwick. 

Hamdan Mohd. Ali (2003). ‘Sport 
tourism in Malaysia: An alternative tool 
for international fame and inter-ethnic 
unity promotion.’ In: S. Tangsujjapoj, 
(ed.), The fourth international council for 
health, physical education, recreation, sport 
and dance proceedings, 464-468. Addison 
Press: Bangkok.     

Houlihan, B. (1997), Sport, policy and 
politics.  London: Routledge. 

Lever, Janet (1988). ‘Sport in a 
fractured society: Brazil under military 
rule.’  

In: Joseph L. Arbena (ed.), Sport and 
society in Latin America, 85–96.  

New York:Greenwood Press. 
Mahathir Mohammad (1981). The 

Malay dilemma. Kuala Lumpur: Federal 
Publications. 

Malaysia (1963). Official Year Book 1961, 
Kuala Lumpur: Government Printers. 

Malaysia (1967). Official Year Book 1965, 
Kuala Lumpur: Government Printers. 

Malaysia (1971). Official Year Book 1969, 
Kuala Lumpur: Government Printers. 

Malaysia (1972). Official Year Book 1970, 
Kuala Lumpur: Government Printers. 

Malaysia (1991). Second Outline 
Perspective Plan, 1996-2000. Kuala 
Lumpur: Government Printers. 

 



   

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος– Αύγουστος – Σεπτέμβριος  2009 
 

 

28 

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  ΓΓ   
 

  
  

ΑΑννάάππττυυξξηη  
ππλλααιισσίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  κκααιι  
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ς
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π

  
των Πόπη Κ. Σωτηριάδου, Σάϊν Κουϊκ & Δαβίδ Σίλμπουρη  
 
 

ύμφωνα με τους Sotiriadou, 
Shilbury και Quick (2008), 
υπάρχουν τρεις αναπτυξια-
κέ  διαδικασίες που λαμβά-
νουν χώρα στο αυστραλια-

νό αθλητικό σ στημα. Αυτές οι διαδι-
κασίες είναι η ροσέγγιση, η διατήρηση 
/μετάβαση και η γαλούχηση των συμ-
μετεχόντων στα αθλήματα από διάφορες 
αθλητικές οργανώσεις και άλλους 
παράγοντες (π.χ. προπονητές). Το 
επίκεντρο αυτής της μελέτης είναι η 
δημιουργία ενός πλαισίου που θα δώσει 
έμφαση στον τρόπο διατήρησης και 
μετάβασης των νέων ταλαντούχων α-
θλητών. Πιο ειδικά, αυτή η μελέτη 
ερευνά το πως οι εθνικές αθλητικές 
ομοσπονδίες διατηρούν και βοηθούν 
τους ταλαντούχους αθλητές να μετα-
πηδήσουν σε ανώτερα επίπεδα αθλητι-
κής συμμετοχής και να γίνουν αθλητές 
πρώτης κατηγορίας.     

    Οι υπάρχουσες μελέτες για την 
διατήρηση και την μετάβαση, επικε-
ντρώνονται α) στις αλλαγές των επαγ-
γελματικών σταδιοδρομιών των αθλη-
τών, β) στην διατήρηση των εθελοντών 
και των προπονητών στον αθλητικό 
χώρο, γ) στους φανατικούς των αθλημά-
των, στους θεατές, και στις συνεργασίες 
με αθλητικούς συμμετέχοντες για την 
κατανάλωση αθλητικών υπηρεσιών. Για 
παράδειγμα, οι Zaichkowsky, Kane, 
Blann και Hawkins (1993), ερεύνησαν 

την συνταξιοδότηση στον αθλητισμό και 
πιο πρόσφατα ο McNight (2007), εξέτασε 
τις αλλαγές στις σταδιοδρομίες των 
αθλητών και την μεταφορά σε άλλες 
επαγγελματικές σταδιοδρομίες ή σε 
άλλους τρόπους ζωής. Άλλες μελέτες, 
(π.χ. Pastore, Inglis, & Danylchuk, 1996), 
παρείχαν μια εσωτερική ανασκόπηση 
για την κατανόηση των παραγόντω που 
συντελούν στην διατήρηση του επαγ-
γέλματος του προπονητή και της 
αθλητικής διαχείρισης (management), και 
ο Cuckelly’s (2004), με την επεκταμένη 
του μελέτη σε συνεργασία με τις 
αθλητικές οργανώσεις, παρείχε μια 
εσωτερική επισκόπηση στις εθελοντικές 
παραμονές στο χώρο. 

 Η έρευνα για την παραμονή και 
την μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα 
συνε-ργασίας  των φανατικών φιλάθλων 
και των θεατών, έχει λάβει μια αξιοση-
μείωτη προσέγγιση. Για παράδειγμα, οι 
Funk, Haugtvedt, και Howard (2000), 
μελέτησαν τις δραστηριότητες του ελε-
υθέρου χρόνου και του αθλητισμού, για 
να κατανοήσουν καλύτερα πως τα 
άτομα σχηματίζουν ισχυρή, σταθερή, 
και συνεχή συμμετοχή (π.χ. πίστη), με 
τις αθλητικές ομάδες και οι Van 
Leeuwen, Quick και Daniel (2002), 
εξέτασαν τους προσδιοριστικούς παρά-
γοντες της ικανοποίησης των θεατών με 
σκοπό την μακροχρόνια δέσμευση. Ο 
Van Leeuwen κ. άλλοι (2002), εξήγησαν 

  ΣΣ
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ότι η μελέτη των θεατών και η ικανο-
ποίηση των καταναλωτών αθλητικών 
υπηρεσιών συνδέεται με μια σειρά από 
θετικά επιχειρηματικά αποτελέσματα 
και αναγνωρίζεται ως ένα ενδιαφέρον 
πεδίο μελέτης. Αυτό κάνει σημαντική 
την μελέτη της συμπεριφοράς των 
θεατών αθλητικών γεγονότων και των 
φανατικών φιλάθλων για λόγους 
μάρκετινγκ, εξαιτίας της οικονομικής 
επίδρασης στον κλάδο. 

 Οι στόχοι της μελέτης για την 
ανάπτυξη των ταλαντούχων αθλητών, 
είναι η κατανόηση του πως γίνεται η 
εξέλιξη τους για να μειωθεί η απόσταση 
σε σχέση με την εξειδίκευση και άρα να 
επεκταθεί η ικανότητα τους να λάβουν 
συμμετοχή σε κορυφαίου επίπεδου 
γεγονότα (Starkes, Helsen, & Jack, 2001). 
Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη των 
αθλημάτων και συγκεκριμένα η διαδι-
κασία ανάπτυξης ενός ταλαντούχου 
αθλητή, έχει σπάνια εξεταστεί πιο 
περιεκτικά από οργανωτική άποψη 
(Shilbury, Sotiriadou, & Green 2008). Σε 
μια προσπάθεια να περιγραφεί η 
διαδικασία ανάπτυξης ενός ταλα-
ντούχου αθλητή, αυτό το άρθρο προ-
σφέρει μια αποτίμηση των τρόπων που 
οι ταλαντούχοι αθλητές παραμένουν 
ταλαντούχοι και κινούνται προς 
υψηλότερα επίπεδα αθλητικής δράσης, 
σύμφωνα με τις Αυστραλιανές Αθλη-
τικές Συνομοσπονδίες. Αυτή η μελέτη 
προσθέτει στην υπάρχουσα γνώση της 
έρευνας για την ανάπτυξη των 
ταλαντούχων αθλητών, επειδή εισάγει 
ένα πλαίσιο για την διαδικασία 
διατήρησης/αλλαγής του ταλαντούχου 
αθλητή, όπως περιγράφεται από τις 35 
Αυστραλιανές Αθλητικές Ομοσπονδίες. 
Αυτό το πλαίσιο επεξηγεί τον τρόπο που 
οι διάφορες ευκαιρίες ανάπτυξης και 
στρατηγικές (π.χ. ανταγωνιστές, προπο-
νητές, αθλητικά σωματεία) που προσφέ-
ρονται στους ταλαντούχους αθλητές ανά 
άθλημα και αρωγούς οργανισμούς (π.χ. 
ακαδημίες και αθλητικοί θεσμοί), αντι-
λαμβάνονται από τις Αθλητικές Ομο-
σπονδίες ως θεμέλιοι λίθοι  που 
επιτρέπουν στους ταλαντούχους αθλητές 

να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να 
έχουν ευκαιρίες να γίνουν αθλητές 
πρώτης κατηγορίας.  

Μία από τις κύριες προκλήσεις σε 
κάθε αθλητικό σύστημα, και συγκε-
κριμένα σε αυτό της Αυστραλίας, είναι 
να διατηρήσει και να αναπτύξει 
ταλαντούχους αθλητές που ισοτίμως και 
ιδεωδώς θα ξεπεράσουν τις πρότερες 
αθλητικές τους επιδόσεις. Αυτοί οι 
αθλητές θα πρέπει αρχικά να εντοπι-
στούν. Υπάρχει μια πληθώρα από 
μελέτες εντοπισμού ταλαντούχων αθλη-
τών (π.χ. Hoare & Warr, 2000), που 
επικεντρώνονται στον εντοπισμό, στην 
ανάπτυξη και στην επιλογή των 
αθλητών από διάφορους αλληλο-
εξαρτώμενους παράγωντες (ψυχολογι-
κούς, κοινωνικούς και παράγοντες 
φυσιολογίας), καθώς επίσης και τεχνικές 
και επιστη-μονικές απόψεις (π.χ. 
τεχνικές προπο-νητικής, αθλητικές 
επιστήμες και τεχνολογικές καινοτομίες) 
για την διαδικασία εντοπισμού των 
ταλέντων και της ανάπτυξης τους. Άλλες 
μελέτες ασχολούνται με τις κοινωνικές/ 
πολιτιστικές διαστάσεις για την ανά-
πτυξη των αθλητών, όπως είναι οι 
άνισες  οικονομικές ευκαιρίες (Maguire 
& Pearton, 2000). Παρόλα αυτά, δεν 
υπάρχουν μελέτες που να εξετάζουν τον 
ρόλο των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπο-
νδιών, τους εθνικούς φορείς που ευθύνο-
νται για την ανάπτυξη των αθλητών και 
την διαμόρφωση των τρόπων για την 
διατήρηση των ταλαντούχων αθλητών, 
εντός ενός αθλητικού συστήματος ώστε 
να τους βοηθήσει να κάνουν μια ομαλή 
και επιτυχημένη μετάβαση προς τα 
ανώτερα επίπεδα επιδόσεων.  
 
Στάδια ανάπτυξης της αθλητικής 
συμμετοχής    
 
       Ο εντοπισμός των ταλαντούχων 
αθλητών και η ανάπτυξη τους, είναι μια 
πολύ σημαντική διαδικασία για τους 
προπονητές αθλημάτων, τους επιστή-
μονες και τους μάνατζερς του αθλητι-
σμού. Ο Bloom (1995) χρησιμοποίησε 
ένα τετραετές διαστρωματικό σχέδιο για 
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να εξετάσει τις διαδικασίες ανάπτυξης 
ταλέντων 21 Ολυμπιονικών αθλητών της 
κολύμβησης  και 18 υψηλότερα στην 
κατάταξη αθλητών του τένις. Κατέ-
γραψε τρία κρίσιμα στάδια ανάπτυξης 
των ταλαντούχων αθλητών. Τα πρώτα 
χρόνια (early years), ή το αρχικό στάδιο, 
ήταν η διαδικασία του προσανα-
τολισμού, που χαρακτηρίζεται από 
διασκέδαση, δραστηριότητες παιχνιδιού 
με καθοδήγηση, τόνωσης του 
ενδιαφέροντος και στήριξη από τους 
γονείς και από τους συμμετέχοντες στα 
αθλήματα. Τα μεσαία χρόνια (middle 
years), ή στάδιο ανάπτυξης, τα 
επιτεύγματα των παιδιών γίνονταν πιο 
σημαντικά για την αθλητική τους 
ενασχόληση και τα παιδιά προετοι-
μάζονται περισσότερο και είναι πιο 
αφοσιωμένα στο να πετύχουν. Στα 
ύστερα χρόνια (late years), ή το στάδιο 
της τελειοποίησης, τα άτομα γίνονται 
πιο αυτόνομα και αποκτούν 
περισσότερη επίγνωση για την εκπαί-
δευση και τον ανταγωνισμό, ενώ η 
επιλεγμένη δραστηριότητα κυριαρχεί σε 
όλες τις πλευρές της ζωής τους. Η 
αδυναμία των μελετών τέτοιας φύσης 
είναι ότι αποτυγχάνουν να επεξηγήσουν 
ποιος (π.χ. το αθλητικό γεγονός, ο 
προπονητής) αναμειγνύεται σε κάθε 
αναπτυξιακό στάδιο, με ποιους τρόπους 
( π.χ. εφαρμογή αναπτυξιακών προγρα-
μμάτων) και με ποια επίδραση και 
αποτέλεσμα στην ανάπτυξη του 
αθλήματος (π.χ. διατήρηση ταλαντού-
χων αθλητών). Στην παρούσα μελέτη, 
αυτές οι απόψεις θεωρείται ότι 
περιέχουν μια πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα για την ανάπτυξη ενός 
ταλαντούχου αθλητή και την διατήρηση 
του επιπέδου του. 
     Μια άλλη μελέτη για τις διαδικασίες 
ανάπτυξης ταλαντούχων αθλητών, 
συμπεριέλαβε συνεντεύξεις για την ανά-
πτυξη της αθλητικής σταδιοδρομίας των 
αθλητών, με αθλητές και με τις 
οικογένειες τους (Côté, 1999). Τα 
αποτελέσματα αποκαλύπτουν τρία στά-
δια συμμετοχής. Το πρώτο στάδιο ήταν 
τα χρόνια της δοκιμής (ηλικίας 6-13 

ετών) και αποτελούνταν κυρίως από 
στοιχεία για παιχνίδι, διασκέδαση, 
καθώς επίσης και πειραματισμό σε διά-
φορα αθλήματα. Το δεύτερο στάδιο 
ήταν τα χρόνια της εξειδίκευσης 
(ηλικίας 13-15 ετών), όταν οι αθλητές 
επέλεγαν ένα από δύο αθλήματα και 
επικέντρωναν την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους με περισσότερο δομη-
μένη στρατηγική. Το τρίτο στάδιο ήταν 
τα χρόνια της επένδυσης (περίπου στην 
ηλικία των 15 ετών) και χαρακτηριζόταν 
από την έρευνα για την επίτευξη ενός 
ανώτατου επίπεδου επίδοσης με ανάγκη 
περισ-σότερου χρόνου, προσπάθειας, 
και απαιτούμενης εσκεμμένης έντασης. 
    Η ανάγκη για μια διαδικασία 
ανάπτυξης ταλαντούχων αθλητών, έχει 
προκληθεί στην Αυστραλία ως 
αποτέλεσμα του «εντονότερου ανταγω-
νισμού μεταξύ των αθλημάτων για τους 
έχοντες αθλητικό ταλέντο, μαζί με μια 
εξέλιξη του επιπέδου των επιδόσεων, 
τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές 
επίπεδο» (Hoare & Warr, 2000, p. 751). 
Η υποστήριξη των ταλαντούχων αθλη-
τών  και οι διάφορες συνδεδεμένες 
υπηρεσίες, είναι διαθέσιμες στους νέους 
και ταλαντούχους αθλητές σε όλη την 
Αυστραλία. Με το κάθε άθλημα να είναι 
διαφορετικό στις απαιτήσεις για την 
ανάπτυξή του, τα βήματα των αθλητών 
μπορεί να ποικίλουν. Ασχέτως από τις 
ανάγκες ανάπτυξης του μεμονωμένου 
αθλήματος, στην Αυστραλία, οι αθλητι-
κές οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένου 
των τοπικών και των περιφερειακών 
συνδέσμων, των κρατικών αθλητικών  
οργανώσεων, των εθνικών αθλητικών 
οργανώσεων), καθώς επίσης και οι 
υποστηριχτικοί οργανισμοί (όπως είναι 
τα αθλητικά ινστιτούτα και οι αθλητικές 
ακαδημίες) παρέχουν τα απαραίτητα 
βήματα που απαιτούνται για τα προ-
γράμματα αθλητικής συμμετοχής, τις 
τοπικές αθλητικές ομάδες, κτις ρατικές 
ομάδες και τις ημιομάδες, και τοπικές 
ημιομάδες και κατηγορίες. Η υποστή-
ριξη και οι υπηρεσίες που προσφέρονται 
για την ανάδειξη ταλέντων, ποικίλει 
ανάλογα με τα βραβεία και την χρημα-
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τοδότηση (π.χ. τα αθλητικά σχήματα της 
χώρας), την ανάπτυξη υποδομών, τα 
αθλητικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης 
και τις υποτροφίες. Ενώ κάθε Εθνική 
Αθλητική Ομοσπονδία είναι υπεύθυνη 
για την διαχείριση μιας ανοδικής 
πορείας  για το άθλημα τους, το 
Αυστραλιανό Ινστιτούτο για τα Αθλή-
ματα, πραγματοποιεί συγχρόνως ανώ-
τατου και ανώτερου επιπέδου 
αναπτυξιακά προγράμματα.  
   Η Ringuet (2006), πρότεινε ότι οι 
ανάγκες των ανωτάτου επιπέδου αθλη-
τών, στο σύγχρονο αθλητικό περιβάλ-
λον, απαιτούν μια πιο προσεκτική 
θεώρηση από τις αθλητικές οργανώσεις. 
Βρήκε ότι ενώ οι υποστηρικτικές 
υπηρεσίες ή οι πόροι που οι οργανώσεις 
παρείχαν για να εξυπηρετήσουν την 
πρόοδο των αθλητών θεωρούνταν ότι 
ευρέως εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των 
καλύτερων αθλητών, δεν είχαν όλοι οι 
αθλητές πρόσβαση στους απαραίτητους 
πόρους και τις υπηρεσίες για να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Στην 
προσπάθειά του να εξερευνήσει τους 
μετασχηματισμούς που απαιτούνταν για 
την διαβεβαίωση ότι το αυστραλιανό 
αθλητικό σύστημα παραμένει προετοι-
μασμένο για τις προκλήσεις του μέλ-
λοντος, στις 28 Αυγούστου 2008 ο 
Υπουργός Αθλητισμού ανακοίνωσε το 
ραντεβού μιας ανεξάρτητης ομάδας 
ειδι-κών για να αναθεωρήσουν τα 
αθλητικά συστήματα και τις δομές της 
Αυ-στραλίας. Ένας συγκεκριμένος στό-
χος ήταν προς την κατεύθυνση της 
ενδυνάμωσης από τα παιδικά αθλήματα 
έως τις κοινωνίες αθλημάτων, και 
ειδικότερα η εξέταση της ικανότητας του 
συστήματος να εξασφαλίσει την άριστη 
και αποτελεσματική διάσωση κάθε 
αθλήματος. Προς απάντηση στα ευρή-
ματα του  Ringuet’s (2006), για την 
ανάγκη περισσότερης θεώρησης των 
αναγκών της αθλητικής ανάπτυξης από 
τις αθλητικές οργανώσεις, αυτή η μελέτη 
είναι μια προσπάθεια καλύτερης κατα-
νόησης του πως διατηρεί ένας ταλα-
ντούχος αθλητής το επίπεδό του και της 

διαδικασίας αλλαγής/ανάπτυξης από 
οργανωτική άποψη. 
 
Μέθοδος  
   Η μελέτη χρησιμοποίησε 74 ετήσιες 
αναφορές (από 35 Εθνικές Συνομο-
σπονδίες), καθώς η κύρια πηγή 
δημιουργίας των δεδομένων και της 
διαδικασίας κωδικοποίησης είναι από 
την προσέγγιση της θεωρίας grounded 
(Glaser, 1978) για την δημιουργία του 
πλαισίου. Οι ετήσιες αναφορές απο-
τελούν την τυπική γραπτή πηγή πληρο-
φοριών που αντικατοπτρίζουν τις 
λειτουργίες των Εθνικών Αθλητικών 
Συνομοσπονδιών για την ανάπτυξη των 
αθλημάτων, και τις δράσεις με την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση και τις υπόλοιπες 
ομάδες ενδιαφερόντων. 
    Επιπρόσθετα, αυτές οι αναφορές 
παρουσιάζουν τις ετήσιες συνεισφορές 
από όλους τους κρατικούς αθλητικούς 
οργανισμούς, το προσωπικό, και τα 
μέλη του σώματος των διευθυντών, συλ-
λογικά σε μια αξιόπιστη δημοσίως δια-
θέσιμη φόρμα. Τα ενδιαφέροντα στοι-
χεία στις αναφορές προέρχονταν από 
κρατικούς αθλητικούς οργανισμούς, 
αναφορές αξιολόγησης των διαφόρων 
προγραμμάτων γραφείων ανάπτυξης 
αθλημάτων, χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις, και αναφορές Ευρωπαικό 
Παρατηρητήριο (CEO) για τους στόχους 
και τις επιδιώξεις ανάπτυξης αθλημά-
των. Οι ετήσιες αναφορές καλύπτουν τα 
έτη 1999-2002 (συμπεριλαμβανομένου) 
και συνδέονται σε έναν ομοσπονδιακό 
χρηματοδοτικό κύκλο. Οι περιπτώσεις 
που είναι κατάλληλες για αυτήν την 
μελέτη ήταν οι αυστραλιανές Εθνικές 
Αθλητικές Ομοσπονδίες, οι οποίες αντι-
προσωπεύουν τα αθλήματα σε εθνικό 
στάδιο και εκτελούν χρέη συνδέσμου 
ευθέως με τις διάφορες κρατικές καθο-
ρισμένες αρχές, τον Αυστραλιανό Σύ-
νδεσμο Αθλημάτων, σχετικά με ζητή-
ματα που άπτονται της ανάπτυξης 
ταλαντούχων αθλητών. 
    Η ανάλυση των δεδομένων περιείχε 
ουσιώδης (ανοικτή) κωδικοποίηση, 
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 θεωρητική κωδικοποίηση, καθώς και 
γραπτή και θεωρητική πρόοδο. Μετά 
από επαναλαμβανόμενες αλλαγές, οι 
κώδικες ταξινομήθηκαν σύμφωνα με μια 
εννοιολογική ομοιότητα σε αυτές τις 
τρεις κατηγορίες, κάθε μία από τις 
οποίες περιέχει πολυάριθμες υποκα-
τηγορίες : α) ομάδες ενδιαφέροντος για 
την αθλητική ανάπτυξη, β) ευκαιρίες και 
στρατηγικές για την αθλητική ανά-
πτυξη, και γ) αποτελέσματα και επι-
δράσεις από την ανάπτυξη ταλέντων. 
 
Αποτελέσματα:Διαδικασία Ανάπτυξης 
Ταλαντούχων Αθλητών 
 
      Το πλαίσιο ανάπτυξης ταλέντων, (βλ. 
σχήμα 1) παρουσιάζει την απαι-τούμενη 
προσπάθεια του αθλήματος και των 
αθλητικών οργανώσεων για την ανά-
πτυξη ταλέντων, τις αναρίθμητες απα-
ραίτητες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και 
την ταυτοποίηση των αθλητών, και τα 
αποτελέσματα της ανά-πτυξης των 
ταλέντων. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει 
τα αποτελέσματα της ανά-πτυξης 
ταλέντων και την υποστήριξη των 
ομοσπονδιών, τις αναπτυξιακές ευ-
καιρίες, τις στρατηγικές που προσφέ-
ρονται στους ταλαντούχους αθλητές, τις 
επιδράσεις και τα αποτε-λέσματα της 
ανάμειξης των οργανώσεων με την 
παροχή και την παράδοση των ανα-
πτυξιακών διαδικασιών και στρα-
τηγικών. 
   Αυτή η μελέτη αποκάλυψε ότι 
υπάρχουν αθλήματα και οργανισμοί 
αρωγής που είναι μια σημαντική εισροή 
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 
ταλέντων στην Αυστραλία μέσω της 
προβολής αναρίθμητων ευκαιριών και 
στρατηγικών που θα επέτρεπαν στους 
ταλαντούχους αθλητές να γίνουν αθλη-
τές πρώτης κατηγορίας. Αυτά τα 
αθλήματα και οι υποστηρικτικές δια-
δικασίες συμπεριλαμβάνουν τις ομο-
σπονδιακές κυβερνήσεις και τις 
ΑSC/AIS, την Κεντρική Κυβέρνηση  και 
τις Αθλητικές Ακαδημίες και τα 
Ινστιτούτα, όπως επίσης και τα σχολεία. 
Οι ευκαιρίες ανάπτυξης ταλέντων και 

στρατηγικών ποικίλουν από προγράμ-
ματα ανάπτυξης ταλέντων και προσωπι-
κού ανάλογα με τους ανταγωνιστές, τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις ακόμη και από 
τις ιστοσελίδες των αθλημάτων. Τα τρία 
τέταρτα των Εθνικών Αθλητικών 
Οργανώσεων (NSO), τάσσονται υπέρ 
του επιχειρήματος ότι οι ρίζες για την 
ανάπτυξη και τα προγράμματα για τον 
προσδιορισμό των αθλητών είναι απα-
ραίτητα με σκοπό την επίτευξη ενός όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού νέων 
αθλητών με την δυνατότητα να γίνουν 
οι καλύτεροι αθλητές. 
   Οι Εθνικές Αθλητικές Οργανώσεις 
αναγνωρίζουν την ουσιώδη υποστήριξη 
των κρατικών ιδρυμάτων, των αθλη-
τικών ακαδημιών και τα υποκατάστατα 
που οι SSOs απολαμβάνουν από τις 
κρατικές κυβερνήσεις/τμήματα για να 
είναι ικανά να αντέξουν την υπά-
ρχουσα, ή για να στρατολογήσουν νέα 
αναπτυξιακή διαδικασία και προσωπικό 
για τον εντοπισμό των ταλαντούχων 
αθλητών. Στην πραγματικότητα, υπά-
ρχει μια κοινή πεποίθηση ότι η 
συνεισφορά των προπονητών όλων των 
επιπέδων είναι σημαντική στην ανά-
πτυξη και την επιτυχία των αθλητών 
πρώτης κατηγορίας. Οι Εθνικές 
Αθλητικές Οργανώσεις δηλώνουν ότι 
εάν οι προπονητές δεν επιμένουν και 
ενισχύουν την αγάπη για το άθλημα, 
τότε οι εν δυνάμει αθλητές πρώτης 
κατηγορίας θα είναι χαμένοι στο 
άθλημα προτού φτάσουν στο ανώτατο 
επίπεδο. 
    Υπάρχει μια αμοιβαία κατανόηση 
ανάμεσα σε όλες τις Εθνικές Αθλητικές 
Οργανώσεις, ότι τα αθλήματα μπορούν 
να προσδιορίσουν και να διατηρήσουν 
τους συμμετέχοντες, εάν παραχθούν οι 
σωστές ενθαρρύνσεις. Ένα δημοφιλές 
παράδειγμα από μια ενθάρρυνση που 
παρέχεται από έναν μεγάλο αριθμό 
Εθνικών Στατιστικών Οργανώσεων 
είναι η παροχή των ιστότοπων. 
      Κίνητρα, όπως τα κέντρα προ-
πόνησης, ενισχύουν τους ταλαντούχους 
αθλητές και την συνεργασία των προπο-
νητών και την ανάπτυξη. Τα κέντρα 
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παρέχουν πρακτικά και εκπαιδευτικά 
συστατικά και μια ευκαιρία σε αθλητές 
και προπονητές να σχεδιάσουν τις 
προετοιμασίες τους σε συνδυασμό με το 
προσωπικό των Εθνικών Αθλητικών 
Συνομοσπονδιών. Ως παράδειγμα 
αυτού, τμήμα του προγράμματος προε-
τοιμασίας των Ολυμπιονικών της Αυ- 
στραλίας κατά την περίοδο 1999-2000, 
ένας αριθμός εθνικών τόπων 
εκπαίδευσης δημιουργήθηκε για κάθε 
μεγάλο αθλητικό γεγονός. Αυτοί οι 
τόποι ήταν συντονισμένοι από τους 
προπονητές αθλητικών γεγονότων  σε 
συνδυασμό με τους Αθλητές της 
Αυστραλίας, παρέχοντας ευκαιρίες 
ενθάρρυνσης των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, το παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων  
και το προπονητικό τους προσωπικό. 
   Οι ανταγωνιστές, τα γεγονότα και τα 
τουρνουά ήταν ένα κεντρικό θέμα 
επαρκώς προωθημένο  από τις Εθνικές 
Αθλητικές Συνομοσπονδίες, ως κύρια 
στρατηγική για τον προσδιορισμό, την 
διατήρηση, την ανάπτυξη και την 
μεταφορά αρωγής σε υψηλότερα 
επίπεδα συμμετοχής και παρουσίασης. 
Οι Εθνικές Αθλητικές Συνομοσπονδίες 
γνώριζαν ότι οι εθνικοί ανταγωνισμοί, 
τα διεθνή γεγονότα και τα τουρνουά 
προσφέρουν τις διαδικασίες για τον 
προσδιορισμό των ταλαντούχων αθλη-
τών, τις αναπτυξιακές ευκαιρίες και τις 
ευκαιρίες στους παίχτες για να 
αντιπροσωπίσουν την χώρα τους καθώς 
λειτουργούσαν ως μονοπάτια για την 
ανάπτυξη νέων ταλαντούχων αθλητών. 
    Όταν οι ταλαντούχοι αθλητές εντο-
πιστούν, τα αθλητικά γεγονότα και οι 
ανταγωνισμοί τους βοηθούν την 
ανάπτυξη των προσόντων τους. Οι 
Εθνικές Αθλητικές Συνομοσπονδίες  
αναφέρουν τους διαγωνισμούς ως μέρη 
που γεννούν πολλούς αστέρες. Οι 
ευκαιρίες ανάπτυξης που προϋπάρχουν 
από τους διαγωνισμούς/γεγονότα, 
λειτουργούν ως μονοπάτια που επιτρέ-
πουν στους ταλαντούχους αθλητές να 
αναγνωριστούν και να προοδεύσουν 
για υψηλότερα επίπεδα. Οι διαγωνισμοί 
και τα αθλητικά γεγονότα είναι οι 

stepping stones ή οι πλατφόρμες που 
προσφέρουν το μονοπάτι στα υψη-
λότερα επίπεδα συμμετοχής και πα-
ρουσίασης και υποστηρίζουν τη δια-
δικασία παραμονής/μετάβασης. 
   Οι Εθνικές Αθλητικές Συνομοσπονδίες 
θεωρούν την παροχή ενός εύρους 
προγραμμάτων ανάπτυξης αθλητών ως 
μονοπάτια για την ανάπτυξη νέων 
συμμετεχόντων και τρόπο να πάρουν 
από τους αθλητές το καλύτερο που 
έχουν μέσω της συμμετοχής σε υψηλό-
τερου επιπέδου επαγγελματικά αθλή-
ματα. Κοντά στην ιδέα και το ρόλου των 
αθλητικών γεγονότων και διαγωνισμών, 
είναι και αυτή της διατήρησης μιας 
επιτυχημένης αθλητικής κατηγορίας. 
Εκτός από την δημοσιότητα τους και τα 
επαγγελματικά οφέλη, η εθνική κατη-
γορία αποτελεί ένα σημαντικό επίπεδο 
διαγωνισμού για την έμπνευση νέων 
αθλητών, ώστε να μπορούν να έχουν το 
υπόβαθρο για διεθνή επιτυχία. Οι 
Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες αντιμε-
τωπίζουν τις κατηγορίες/ομάδες ως τα 
πιο κρίσιμα μέρη μιας συνεχούς 
ανάπτυξης για τους αθλητές πρώτης 
κατηγορίας. 
 
Συζήτηση και Συμπέρασμα: Τα 
μονοπάτια για την Ανέλιξη 
 
   Αυτή η μελέτη είναι μια προσπάθεια 
να κατανοήσουμε τις στρατηγικές και 
τις αναπτυξιακές διαδικασίες που οι 
Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες αντιλα-
μβάνονται να είναι σημαντικές για την 
ανάπτυξη ταλαντούχων αθλητών. 
Φαίνεται ότι η διαδικασία διατήρησης 
/μετάβασης για να γίνει κάποιος επιτυ-
χημένος στην παραγωγή βέλτιστων 
νέων αθλητών, είναι υποχρεωτική για 
την αποτελεσματική εφαρμογή των 
ευκαιριών εντοπισμού και ανάπτυξης 
ταλέντων και άλλων στρατηγικών. 
Αθροιστικά αυτές οι στρατηγικές και οι 
ευκαιρίες σχηματίζουν τον δρόμο για 
την πρόοδο σε ένα αθλητικό σύστημα, 
από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο 
επίπεδο αθλητικής συμμετοχής. Αυτά τα 
μονοπάτια βοηθούν τους αθλητές με 
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δυνατότητες να αναπτυχθούν από τα 
χαμηλότερα επίπεδα, με την παροχή 
μιας ποικιλίας προγραμμάτων, και 
διαγωνισμών ή γεγονότων ως μονο-
πάτια εξέλιξης. Αυτές οι ευκαιρίες και οι 
στρατηγικές θέτουν τους αθλητές σε ένα 
ταξίδι προς τα υψηλότερα επίπεδα του 
επαγγελματικού αθλητισμού και τους 
καθιστά να αντιληφθούν τις ικανότητές 
τους. Στην διαδικασία επωφελούνται 
από την πρόσβαση σε κάποιες από τις 
καλύτερες εγκαταστάσεις, τους προπο-
νητές και την προσωπική διαθέσιμη 
υποστήριξη.  
     Η σημασία των μονοπατιών αυτών 
για την ανάπτυξη του αθλητισμού 
βρίσκεται στο κοινό επιχείρημα των 
Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ότι η 
ευημε-ρία ενός αθλήματος στα χαμη-
λότερα επίπεδα είναι μια προϋπόθεση 
για την ανάπτυξη επαγγελματιών 
αθλητών. Με σκοπό να ενισχύσουν και 
να διασφαλίσουν οι Εθνικές Αθλητικές 
Ομοσπονδίες μια κυρίαρχη θέση στην 
αθλητική βιομηχανία, πρέπει να 
χτίσουν ένα ισχυρό πρόγραμμα ανά-
πτυξης νέων. Μόνο κατά αυτόν τον 
τρόπο μπορούν να διασφαλίσουν μια 
καλή εισροή για αθλητές με καλά 
προσόντα. 
   Αυτό ενισχύει τον προηγούμενο, 
καλώς αναφερόμενο, ρόλο της ΑSC, και 
των ινστιτούτων του αθλήματος για την 
ανάπτυξη ταλαντούχων αθλητών στην 
Αυστραλία (Hogan & Norton, 2000; 
Stewart, Nickolson, Smith, & 
Westerbeek, 2004). Ο κρίσιμος ρόλος της 
καθοδήγησης για το κτίσιμο μιας βάσης 
για το μέλλον, που θα βοηθήσει την 
μεγιστοποίηση της διατήρησης των 
ταλέντων είναι επίσης αποδεδειγμένη 
από τον Kellett (1999) που απέδειξε ότι 
οι προπονητές έχουν μια πιο στενή 
σχέση με τους αθλητές, διαδικασία που 
εξυπηρετεί και ενδυναμώνει τους αθλη-
τές να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες 
τους. Σε γενικές γραμμές, οι έρευνές που 
έχουν διεξαχθεί, υποστηρίζουν τον 
κεντρικό ρόλο του αθλήματος, των υπο-
στηρικτικών οργανώσεων και την ανά-
μειξή τους στην παροχή προγραμμάτων, 

προσωπικού και πόρων για την 
ανάπτυξη ταλαντούχων αθλητών. Η 
συνεισφορά αυτής της μελέτης είναι ότι 
επεκτείνει αυτήν την υπάρχουσα γνώση 
για να επεξηγήσει τις επιδράσεις και τα 
αποτελέσματα αυτής της ανάμειξης στην 
διαδικασία ανάδειξης ταλαντούχων 
αθλητών. 
    Ειδικότερα, αυτή η μελέτη δείχνει ότι 
υπάρχει μια σχέση μεταξύ α) των προ-
γραμμάτων ανάπτυξης ταλέντων και 
της μεγιστοποίησης της δυνατότητας για 
την παραγωγή βέλτιστων αθλητών, β) 
του προσωπικού για την ανάπτυξη 
ταλέντων και των προπονητών στην 
κατασκευή μιας βάσης μελλοντικής συμ-
μετοχής και στην αρωγή για την 
μεγιστοποίηση της διατήρησης του 
ταλέντου, γ) τα προγράμματα σε ή για 
σχολεία, ως μια κρίσιμη στρατηγική για 
την ανάδειξη των αθλητών του 
μέλλοντος, δ) τους χώρους εκπαίδευσης 
ως απαραίτητο στοιχείο για να ενυ-
σχιθούν οι συνεργασίες αθλητών/προ-
πονητών, ε) τους ιστότοπους και μια 
Εθνική Ομάδα ως σημαντικά προω-
θητικά εργαλεία για τον εντοπισμό και 
την διατήρηση των συμμετεχόντων, και 
στ) τους διαγωνισμούς, τα γεγονότα και 
τα τουρνουά ως ζωτικά μέρη και 
μονοπάτια για την κορυφή. 
     Οι περισσότεροι από αυτούς τους 
συνδέσμους, αναγνωρίζονται στην περι-
οχή της ανάπτυξης ταλέντων και 
μπορούν να αντιληφθούν ως κοινή 
λογική. Παρόλα αυτά, αυτές οι συνδέ-
σεις δεν βασίζονται απαραίτητα σε ένα 
εμπειρικό προσφερόμενο πλαίσιο, αλλά 
αντιλαμβάνονται σε μια επί τούτου 
βάση. Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη 
προσπάθεια εμπειρικής διερεύνησης του 
πλαισίου διαδικασίας διατήρησης/ 
παραμονής στο άθλημα που υποστηρίζει 
αυτές τις συνδέσεις με ένδειξη που 
βασίζεται στις ετήσιες αναφορές των 35 
Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών. 
Αναγνωρίζοντας τις άμεσες επιδράσεις 
που οι ποικίλες ευκαιρίες ανάπτυξης και 
στρατηγικές μπορεί να έχουν στην 
ανάπτυξη ταλαντούχων αθλητών στην 
Αυστραλία, οι αθλητικοί και υπο-
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στηρικτικοί οργανισμοί είναι σε θέση να 
λάβουν καλύτερες αποφάσεις, που όχι 
μόνο εξυπηρετούν την μετάβαση των 
ταλαντούχων αθλητών στο ανώτερο επί-
πεδο, αλλά επίσης αντικατοπτρίζουν τις 
παρούσες πρακτικές ανάπτυξης για να 
προσδιορίσουν τις σχετικές και από-
τελεσματικές στρατηγικές για την επό-
μενη γενιά ταλαντούχων αθλητών. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 
Εθνικές Αθλητικές Οργανώσεις πιστε-
ύουν ότι ο εντοπισμός των ταλαντούχων 
αθλητών και των προγραμμάτων είναι 
μια απαραίτητη απαίτηση για την 
ανάπτυξη κορυφαίων αθλητών. Στην 
πραγματικότητα, οι Martin, Arin, 
Palakshappa, & Chetty (2005), υποστη-
ρίζουν ότι η ανάπτυξη ταλαντούχων 
αθλητών στην Αυστραλία βασίζεται σε 
ένα σύστημα εντοπισμού ταλέντων το 
οποίο επιλέγει και αναπτύσσει τα 
άτομα. Η ΑΙS έχει ονομαστεί εργοστάσιο 
παραγωγής αθλητών με μετάλλια και η 
μέθοδος για την παραγωγή αθλητών 
που νικούν βασίζεται στις εγκατα-
στάσεις, στην προπόνηση και στα 
επιστημονικά αθλητικά προγράμματα 
και στον εντοπισμό ταλέντων (Hooton, 
2008). Παρόλα αυτά, η Σωτηριάδου 
(2009) ζητά την πραγματοποίηση 
περισσοτέρων επενδύσεων στην προώ-
θηση καινοτόμων μεθόδων για την 
διατήρηση των αθλητών ώστε να μπο-
ρέσει η Αυστραλία να ταιριάσει τις 
διεθνείς πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη 
ταλαντούχων αθλητών. Συνεπώς ένα 
σχέδιο για την διατήρηση και την 
ανάπτυξη των ταλαντούχων αθλητών 
πρέπει να γίνει περισσότερο γνωστό. 
Εν κατακλείδι, η διαδικασία δια-

τήρησης/μετάβασης φροντίζει τους 
ταλαντούχους νέους αθλητές και τους 
προετοιμάζει για την ανέλιξή τους σε 
ανώτερα επίπεδα. Επομένως, το ταξίδι 
στην κορυφή δεν λαμβάνει χώρα στο 
κενό. Είναι τα μονοπάτια στο ανώτερο 
επίπεδο που εξασφαλίζουν την διατή-
ρηση και την μετάβαση των ταλα-
ντούχων αθλητών, τα οποία προωθούν 
την μακροχρόνια επιτυχία. Τελει-
ώνοντας, μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

διαδικασία εξέλιξης ταλέντων, είναι η 
διαδικασία όπου μια σειρά από 
ευκαιρίες και στρατηγικές προσφέ-
ρονται στους ταλαντούχους νέους αθλη-
τές με τον απώτερο σκοπό της δια-
τήρησης και της συγκράτησης των πιο 
ταλαντούχων αθλητών, μέχρι τα υψη-
λότερα επίπεδα επαγγελματικού αθλη-
τισμού. 
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ΑΑθθλληηττιικκώώνν  ΕΕκκδδηηλλώώσσεεωωνν  
 
 
 

 
ο θέμα των οικονομικών 
επιδράσεων των μεγάλων 
αθλητικών εκδηλώσεων και 
γεγονότων έχει γίνει αντι-

κείμενο αντιμαχόμενων μελετών. Το 
περιοδικό μας έχει ασχοληθεί πολλές 
φορές με αυτό το θέμα, είτε με την 
δημοσίευση σχετικών επιστημονικών 
άρθρων είτε με την μορφή παρου-
σιάσεων της σύγχρονης επιστημονικής 
σκέψης όπως εμφανίζεται σε βιβλία και 
άρθρα. Είναι φυσικό, λόγω της σπου-
δαιότητας του, ότι θα συνεχίσουμε να 
δημοσιεύουμε άρθρα και παρουσιάσεις 
για το συγκεκριμένο θέμα. Στο σημερινό 
τεύχος αφιερώνουμε ακόμη μία 
παρουσίαση επιστημονικού άρθρου που 
διαπραγματεύεται την οικονομική ανά-
λυση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. 

Φαίνεται ότι οι επιστήμονες, που 
αναλύουν τις οικονομικές επιδράσεις, 
έχουν χωρισθεί σε δύο στρατόπεδα. Στο 
πρώτο είναι όλοι εκείνοι που θεωρούν 
ότι η ανάληψη μεγάλων αθλητικών 
γεγονότων έχει μόνο θετικές οικο-
νομικές επιδράσεις και χρησιμοποιούν 
διάφορες μεθοδολογίες υπολογισμού 
(ποσοτικοποίησης) αυτών των επιδρά-
σεων με κυρίαρχη αυτή των πολλαπλα-
σιαστών. Στο δεύτερο στρατόπεδο 
ανήκουν όλοι εκείνοι που θεωρούν ότι 
οι οικονομικές επιδράσεις είναι ανύπα-
ρκτες ή ακόμη και αρνητικές.  

Σε πρόσφατο άρθρο του, ο Victor A. 
Matheson («Economic Multipliers and 
Mega-Event Analysis», International  

 
Journal of Sport Finance, Volume 4, No 1, 
February 2009, pp. 63-70), σχετικά 
γνωστός στη σχετική βιβλιογραφία, δί-
νει διάφορα επιχειρήματα ενάντια στη 
χρήση των οικονομικών πολλαπλα-
σιαστών στην ανάλυση των οικονομι-
κών επιδράσεων των μεγάλων αθλη-
τικών γεγονότων.  

Ο συγγραφέας κάνει μία σημαντική 
διάκριση μεταξύ οικονομικής επίδρα-
σης, οικονομικών ωφελειών και αύξησης 
δαπανών, που πολλές φορές χρησιμο-
ποιούνται, λανθασμένα, ως έννοιες με το 
ίδιο περιεχόμενο. Είναι βέβαιο ότι, μία 
αύξηση των δαπανών σε μία περιοχή 
δεν σημαίνει και αύξηση των εισοδη-
μάτων των κατοίκων της περιοχής, και 
σίγουρα δεν σημαίνει αυτόματα και 
αύξηση των ωφελειών. Πολλές φορές, οι 
μελέτες των εκτιμήσεων των οικονο-
μικών επιδράσεων χρησιμοποιούν ως 
σημείο αναφοράς τη δαπάνη. Ένα 
μεθοδολογικό πρόβλημα που αναφέρει 
ο συγγραφέας είναι ο υπολογισμός του 
πολλαπλασιαστή των δαπανών. Μία 
προσέγγιση είναι να διαιρεθούν οι 
έμμεσες δαπάνες που δημιουργούνται 
από το αθλητικό γεγονός με τις άμεσες 
δαπάνες. Εναλλακτικά, το σύνολο των 
άμεσων και έμμεσων δαπανών διαι-
ρείται με τις άμεσες δαπάνες. Η δεύτερη 
προσέγγιση χρησιμοποιείται ευρέως και 
είναι αυτή που χρησιμοποιεί και ο 
συγγραφέας στα διάφορα σενάρια που 
κάνει.  

  ΤΤ

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΑΑθθλληηττιικκήή  ΣΣκκέέψψηη  



Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 9ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος– Αύγουστος – Σεπτέμβριος  2009 
 

 

39

Η ανάλυση των οικονομικών 
επιδράσεων (economic impact analysis) 
ενός αθλητικού γεγονότος, συνήθως 
γίνεται με τη χρήση ενός ερωτημα-
τολογίου, που συμπληρώνεται από τους 
συμμετέχοντες. Με αυτό τον τρόπο, 
υπολογίζεται η δαπάνη που πραγμα-
τοποιούν για τη συμμετοχή τους στο 
αθλητικό γεγονός. Σε αυτή τη δαπάνη 
εφαρμόζεται ο πολλαπλασιαστής δαπα-
νών. Μία από τις κριτικές που συνήθως 
γίνονται στη σχετική βιβλιογραφία, 
είναι ότι οι πολλαπλασιαστές αυτοί τόσο 
μεγάλοι, ώστε «φουσκώνουν» τις θετικές 
οικονομικές επιδράσεις. Ο συγγραφέας 
χρησιμοποιεί απλά αριθμητικά παρα-
δείγματα για να αναδείξει την υπερεκτί-
μηση του μεγέθους των οικονομικών 
πολλαπλασιαστών. Εξετάζει τέσσερα σε-
νάρια (αριθμητικά παραδείγματα). Σε 
όλα τα σενάρια χρησιμοποιεί την 
επιχείρηση ξενοδοχείο, που, όπως ανα-
φέρει, συνιστά το 50% της δαπάνης ενός 
αθλητικού γεγονότος ή εκδήλωσης. 

Στο πρώτο σενάριο γίνεται διαφορο-
ποίηση ανάλογα με τον ιδιοκτήτη. Ένα 
ξενοδοχείο που ανήκει σε τοπικούς ιδιο-
κτήτες έχει υψηλότερο πολλαπλασιαστή 
από ό,τι αν ανήκει σε έναν ξένο 
ιδιοκτήτη. Η τιμή του πολλαπλασιαστή 
μειώνεται από 2 σε 1,67. Κάτι τέτοιο δεν 
λαμβάνεται υπόψη από τις μελέτες που 
χρησιμοποιούν πολλαπλασιαστές και 
υποθέτουν ότι τα ξενοδοχεία δημιου-
ργούν εισόδημα μόνο για ντόπιους.  

Στο δεύτερο σενάριο, το αθλητικό 
γεγονός αυξάνει τη ζήτηση για 
ξενοδοχειακά δωμάτια, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει αύξηση στην τιμή, στην 
ζήτηση εργασίας και στη ζήτηση 
κεφαλαίου. Με αριθμητικό παράδειγμα, 
ο συγγραφέας δείχνει ότι ο πολλα-
πλασιαστής δεν επηρεάζεται και 
παραμένει ο ίδιος όπως και στο σενάριο 
ένα.  

Στο σενάριο τρία, η τιμή δεν 
αυξάνει. Σε αυτή την περίπτωση, ο πολ-
λαπλασιαστής πέφτει από το δύο στο 
ενάμισι. Στο τέταρτο σενάριο ο συγγρα-
φέας υποθέτει ότι η τιμή των ξενο-
δοχειακών δωματίων διπλασιάζεται 

χωρίς αύξηση του κόστους εργασίας. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο πολλαπλα-
σιαστής από 2 που είναι για τοπικούς 
ιδιοκτήτες, μειώνεται στο 1,25 για εκτός 
περιοχής ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου.  

Στη συνέχεια ο συγγραφέας εξετάζει 
άλλες περιπτώσεις με τις οποίες επη-
ρεάζεται η διαρροή της δαπάνης που 
δημιουργείται στην τοπική οικονομία. 
Για παράδειγμα, η ύπαρξη τοπικών 
φόρων αυξάνουν το μέγεθος των 
οικονομικών πολλαπλασιαστών. Μία 
άλλη περίπτωση, αφορά την μετανά-
στευση εργαζομένων για να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους στη διάρκεια 
του αθλητικού γεγονότος ή και πριν από 
αυτό, αν αφορά μεγάλα κατασκευα-
στικά έργα. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
πολλαπλασιαστής μειώνεται.  

Από τα αριθμητικά παραδείγματα, ο 
συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι οι μεγάλοι ωφελημένοι από τα 
αθλητικά γεγονότα είναι οι πολύ μεγά-
λοι επιχειρηματίες που συνήθως βρίσκο-
νται εκτός της τοπικής οικονομίας. 
Οφέλη μπορεί να προκύπτουν και για 
τους τοπικούς εργαζόμενους, αλλά αυτά 
είναι πρόσκαιρα. Ίσως αυτό και να 
εξηγεί γιατί οι μεγάλες πολυεθνικές 
εταιρείες διαδραματίζουν τόσο ενεργό 
ρόλο στη διαχείριση αυτών των μεγά-
λων αθλητικών εκδηλώσεων. 

Ο συγγραφέας, επίσης, καταλήγει σε 
συμπέρασμα σε ό,τι αφορά τη μεθοδο-
λογία εκτίμησης των οικονομικών επι-
δράσεων. Προτείνει τη χρήση υποδει-
γμάτων γενικής ισορροπία (Computable 
General Equilibrium). Η μεθοδολογία 
αυτή οδηγεί σε εκτιμήσεις πολλαπλα-
σιαστών που είναι χαμηλότεροι από 
τους τυποποιημένους πολλαπλασιαστές, 
οι οποίοι χρησιμοποιούνται στις αναλύ-
σεις οικονομικών επιδράσεων μεγάλων 
αθλητικών γεγονότων. 

Το άρθρο αγνοεί δύο πολύ 
σημαντικές επιδράσεις των μεγάλων α-
θλητικών γεγονότων που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όταν αυτά αξιολο-
γούνται από οικονομικής σκο-πιάς. 
Πρώτον, οι επιδράσεις δεν είναι 
στατικές, μπορεί να έχουν πολύ μεγάλες 
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επιδράσεις σε βάθος πολλών δεκαετιών. 
Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό 
να αναφέρω ότι ο Παρθενώνας και όλα 
τα άλλα μνημεία του λόφου της 
Ακροπόλεως των Αθηνών μπορεί να 
μην είχαν γίνει ποτέ, αν η μεθοδολογία 
των οικονομικών πολλαπλασιαστών ε-
φαρμοζόταν με μυωπία, δηλαδή αν δεν 
έβλεπαν κάποιοι καλά πολύ μακριά. 
Ευτυχώς, κάποιοι έβλεπαν πολύ μακριά 
και ήθελαν να κάνουν την Αθήνα το 
κέντρο του κόσμου με ανάλογα έργα. Η 
οικονομική απόδοση αυτών των έργων 
φθάνει μέχρι τις μέρες μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δεύτερη οικονομική επίδραση 
είναι η καταναλωτική διάσταση της 
ανάληψης ενός έργου. Οι πολίτες το 
θέλουν και είναι διατιθέμενοι να το 
πληρώσουν διότι τους αυξάνει τη συνά-
ρτηση χρησιμότητας (ωφελιμότητα). 
Ακόμη και οι αναλύσεις κόστους-
οφέλους, που λαμβάνουν υπόψη τους 
αυτή την διάσταση, τη θεωρούν 
περισσότερο ως εξωτερική οικονομία 
(ανάλυση κοινωνικού οφέλους και κό-
στους) παρά ως μία πραγματική 
ανάλυση ζήτησης για τέτοιες αθλητικές 
εκδηλώσεις. Ο πολίτης θέλει να τις 
πληρώσει ακόμη και αν δεν τις παρακο-
λουθήσει διότι γνωρίζοντας ότι η πόλη 
του γίνεται τόσο σημαντική, θεωρεί ότι 
αυξάνει την ευχαρίστησή του,. 

Το θέμα αυτό, πάντως, ενδείκνυται 
για περισσότερη έρευνα, ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα που θεωρείται ιδανική χώρα 
ανάληψης διεθνών μεγάλων αθλητικών 
γεγονότων. 
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Διοικώντας στο ποδόσφαιρο: Μια 
διεθνής οπτική 
 
Παρουσίαση του βιβλίου 
των Σίαν Χαμίλ & Σάϊμον Σάντγουίκ 

 
 

επιμελητές
Sean Ha

ο εγχειρίδιο που παρου-
σιάζεται στο παρόν τεύχος, 
είναι αφιερωμένο αποκλει-
στικά στο ποδόσφαιρο. Οι 
της έκδοσης αυτής (βλέπε 
il & Simon Chadwick 

“Managing Football: An International 
Perspective”, 2010 – Butterworth-
Heinemann) συγκέντρωσαν μια γκάμα 
ερευνητών-ακαδημαϊκών που προ-
έρχονται από διαφορετικά μέρη του 
πλανήτη, προσφέροντας έτσι μια διεθνής 
οπτική ματιά σε στοιχεία που σχετί-
ζονται με το γενικότερο μάνατζμεντ του 
ποδοσφαίρου. Η διεθνής αυτή οπτική 
είναι κάτι που απουσίαζε από την 
βιβλιογραφία στο «ποδοσφαιρικό μάνα-
τζμεντ». 

Το πρώτο κεφάλαιο του εγχειριδίου, 
προετοιμάζει τους αναγνώστες υπο-
γραμμίζοντας την ‘διαφορετικότητα’ του 
ποδοσφαίρου. Η διαφορετικότητα αυτή 
εξηγείται περιεκτικά από τους επιμε-
λητές, οι οποίοι αναφέρονται στην 
«αβεβαιότητα του αποτελέσματος, στοι-
χείο που απότελεί την καρδιά του 
ποδοσφαίρου» και στο ότι το ποδό-
σφαιρο είναι ένα σπορ κατευθυνόμενο 
από το προϊόν που προσφέρει. Οι 
συγγραφείς αναφέρουν επίσης ότι τόσο 
οι φίλαθλοι αλλά και άλλου είδους 
πελάτες βοηθούν στη παραγωγή του 

προϊόντος αυτού, το οποίο ωστόσο 
είναι συνδεδεμένο με τα κοινωνικό - 
πολιτιστικά στοιχεία της κάθε 
περιοχής/χώρας. Οι Χάμιλ και 
Σάντγουϊκ συνεχίζουν να εξηγούν την 
διαφορετικότητα του συγκεκριμένου 
αθλήματος, γράφοντας ότι οι μάνα-
τζερς των ποδοσφαιρικών εται-ρειών 
έχουν περιορισμένο έλεγχο στο τελικό 
προϊόν, καθώς επίσης και διαφο-
ρετικούς τρόπους αξιολόγησης αυτού. 
Τέλος, αναφέρονται στη μοναδική 
σχέση του ποδοσφαίρου με τα ΜΜΕ 
και ειδικότερα με την τηλεόραση, ενώ 
υπογραμμίζουν ότι οι οπαδοί είναι 
απίθανο να αλλάξουν ομάδα όπως 
συμβαίνει σε άλλους τομείς μεταξύ 
πελατών και επιχειρήσεων.  

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε 
τέσσερα μέρη. Τα δώδεκα κεφάλαια (2-
13) του πρώτου μέρους είναι 
αφιερωμένα σε διάφορους τομείς του 
ποδοσφαιρικού επιχειρείν, που εφα-
ρμόζεται ήδη η έννοια του μάνα-
τζμεντ ή θα εφαρμοστεί στο πολύ 
άμεσο μέλλον. Τα κεφάλαια αυτά πρα-
γματεύονται τομείς όπως το ανθρώ-
πινο δυναμικό, τα ΜΜΕ, τις εγκατα-
στάσεις γηπέδων, την τεχνολογία, τις 
εμπορικές συνεργασίες, νομικά θέμα-
τα, που επίσης σχετίζονται με το χώρο 
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, 
καθώς επίσης και θέματα που αφορούν 

Τ  Τ

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΒΒιιββλλίίοο  
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τις λίγκες οι οποίες με τη σειρά τους 
είναι υπεύθυνες για την διοργάνωση των 
πρωταθλημάτων. Από τα πλεονε-
κτήματα του βιβλίου είναι ότι στο τέλος 
του κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια 
περιπτωσιολογική μελέτη (case study), 
σύντομη ωστόσο, που βοηθά να 
κατανοηθεί ότι έχει προηγηθεί. Η πα-
ρουσία των περιπτωσιολογικών μελετών, 
κρίνεται σημαντική, μιας και είναι 
μετρημένα τα κεφάλαια που καλύπτουν 
σε βάθος το αντικείμενο που πρα-
γματεύονται (π.χ. το Κεφ. 8 του John 
Beech περί οικονομικών στο ποδό-
σφαιρο αποτελεί την εξαίρεση του κα-
νόνα). 
Καθένα από τα υπόλοιπα τρία μέρη του 
εγχειριδίου, αναγνωρίζει ότι αν και το 
ποδόσφαιρο είναι το ίδιο άθλημα ανά 
την υφήλιο, ενώ η δομή, οργάνωση αλλά 
και το γενικότερο μάνατζμεντ του συ-
γκεκριμένου αθλήματος διαφέρει από 
χώρα σε χώρα. Φυσικά, οι δεκατρείς 
χώρες που παρουσιάζονται δεν είναι 
δυνατόν να δώσουν μια ολοκληρωμένη 
εικόνα των όποιων διαφορών, στοιχείο 
που άλλωστε αναγνωρίζεται και από 
τους επιμελητές της έκδοσης.  

Το δεύτερο μέρος (Κεφ. 14-18) 
αφιερώνεται στις ποδοσφαιρικά «ανε-
πτυγμένες» χώρες – “the Big Five” 
(Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, 
Γερμανία) όπως τις αποκαλούν (και) 
αυτοί οι επιμελητές. Στα πέντε αυτά 
κεφάλαια, ο χώρος αφιερώνεται σε 
οικονομικά στοιχεία είτε των λιγκών 
γενικά είτε των ομάδων ειδικότερα, σε 
εισι-τήρια, δηλαδή αριθμό θεατών που 
παρακολουθούν τα παιχνίδια στο 
γήπεδο, καθώς και σε άλλες εμπορικές 
δραστηριότητες. Τα στοιχεία αυτά δικαι-
ολογούν τόσο την εμπορική όσο και την 
οργανωτική «ωριμότητα» που χαρα-
κτηρίζει τα πρωταθλήματα των πέντε 
αυτών χωρών, χωρίς ωστόσο να αφι-
ερώνεται πολύς χώρος στους κινδύνους 
που επιφυλάσσει η ανάπτυξη αυτή. 

Το επόμενο μέρος (Κεφ. 19-22) 
επικεντρώνεται σε τέσσερις περιοχές 
(Αυστραλία, Βορ. Αμερική, Κίνα, και 
Νότια Αφρική), οι οποίες, κατά τους 

επιμελητές, αποτελούν «αναδυόμενες» 
αγορές. Η επιλογή των περιοχών 
αυτών έγινε μιας και το ποδόσφαιρο 
εκεί δεν είναι το ίδιο δημοφιλές ή 
οργανωμένο όπως αυτό των χωρών 
που αφιερώθηκε στο προηγούμενο 
μέρος. Στην Βόρειο Αμερική και 
Αυστραλία, τόσο η ποδοσφαιρική 
παράδοση όσο και κληρονομιά απου-
σιάζει. Στη Βόρεια Αφρική, ενώ η 
δημοτικότητα του ποδοσφαίρου είναι 
πολύ μεγάλη, η παρούσα εμπορική 
δυναμική του όχι ανάλογη. Στην 
Κίνα, από την άλλη, τα οργανωτικά 
προβλήματα της λίγκας αποτελούν 
«τροχοπέδη» ανάπτυξης. Ωστόσο, οι 
περιοχές αυτές παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ποδοσφαιρική επιχει-ρη-
ματική ατζέντα, κάτι που εύκολα 
διαπιστώνεται από τις επισκέψεις 
μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων στην 
Βόρειο Αμερική και την Κίνα, ή την 
ανάληψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
από την Νότιο Αφρική ή ακόμα την 
αγωνιστική ενδυνάμωση πρωταθλη-
μάτων όπως αυτών της Αυστραλίας 
και της Βορείου Αμερικής.  

Το τέταρτο και τελευταίο μέρος 
(Κεφ. 23-25), διερευνάει θέματα 
μάνατζμεντ στο χώρο του ποδοσφαί-
ρου στις αποκαλούμενες καθιερω-
μένες αγορές (established markets), οι 
οποίες αποτελούνται από τις Κάτω 
Χώρες (Ολλανδία και Βέλγιο), το 
Μεξικό και τη Νότια Κορέα. Το τμήμα 
του βιβλίου αφιερώνεται σε χώρες που 
ναι μεν χαρακτηρίζονται ποδο-
σφαιρικά «ώριμες», χωρίς ωστόσο να 
επιδεικνύουν την οργανωτική και 
εμπορική επιτυχία των πέντε χωρών 
που αναλύονται στο δεύτερο μέρος 
(The Big Five). Τα πρωταθλήματα των 
Κάτω Χωρών παρουσιάζουν κοινά 
γεωγραφικά και πολιτιστικά χαρακτη-
ριστικά, αλλά και κοινές δυσκολίες 
(κυρίως αγωνιστικές) που δεν τους 
επιτρέπουν να φτάσουν στο επόμενο 
επίπεδο. Το πρωτάθλημα στο Μεξικό, 
από την άλλη, ενώ εμπορικά, οικονο-
μικά και οργανωτικά βρίσκεται σε 
υψηλότερο επίπεδο από τα αντίστοιχα 



των υπόλοιπων Λατινι-κών χωρών, 
προσελκύει λιγότερο ενδιαφέρον σε 
σύγκριση με την Αργεντινή (στο Νότο) η 
τις ΗΠΑ (στο Βορρά). Τέλος, η Νότιος 
Κορέα, αν και διαθέτει ένα πολύ καλά 
δομημένο – τόσο εμπορικά όσο και 
οργανωτικά–ποδόσφαιρο, απειλεί-ται 
από την όλο και αυξανόμενη 
δημοτικότητα των ευρωπαϊκών ομά-δων 
που συχνά επισκέπτονται την χώρα.  

Εν κατακλείδι, το βιβλίο αυτό, 
έχοντας γραφτεί από πολλούς ακα-
δημαϊκούς δίνει μια πολύσύνθετη 
προσέγγιση του μάνατζμεντ στο χώρο 
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αλλά 
ταυτόχρονα, θέματα ομοιογένειας είναι 
εμφανή, πράγμα όμως αναμενόμενο 
λαμβά-νοντας υπόψη τον αριθμό των 
συγγραφέων. Θα ήταν χρήσιμο για τους 
αναγνώστες αν οι επιμελητές της 
έκδοσης αφιέρωναν ένα επιπλέον 
κεφάλαιο στο οποίο θα αποτύπωναν 
εμπορικές και οργανωτικές ομοιότητες 
και διαφορές μεταξύ των χωρών που 
φιλοξενούν. Η πιθανή πλατφόρμα 
σύγκρισης, θα έδινε την δυνατότητα 
στους αναγνώστες να ελέγξουν κατά πό-
σο η δική τους ανάλυση και αντίληψη 
των στοιχείων που παρουσιάζονται, 
συμπίπτει με αυτή δύο πολύ έμπειρων 
και αξιόλογων ακαδημαϊκών στο χώρο 
του ποδοσφαίρου.  
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ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς  --  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς    
  

  

 
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
http://www.atiner.gr/docs/Sports.htm
http://www.atiner.gr/docs/SPORTS_PUBLICATIONS.htm
http://www.atiner.gr/oa.htm
mailto:atiner@atiner.gr
mailto:gtp@atiner.gr


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. 

http://www.atiner.gr/docs/Fitness.htm
http://www.atiner.gr/docs/SPORTS_PUBLICATIONS.htm
mailto:atiner@atiner.gr
mailto:gtp@atiner.gr
http://www.atiner.gr/docs/BOOK_PUBLICATIONS.htm
http://www.atiner.gr/docs/RESEARCH_DIVISIONS.htm
http://www.atiner.gr/docs/RESEARCH_DIVISIONS.htm


 
  

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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