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Από τον  
 
 
 
 
 
 

 
ο 
αφ
στη
του
επι

λαμβάνει α

παρόν τεύχος είναι 
ιερωμένο,  μεταξύ άλλων, 
ν επικοινωνιακή πολιτική 
 αθλητισμού και τις 
δράσεις που αυτή 
πό τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης.  
Πιο συγκεκριμένα, η Αθλητική 

Επικαιρότητα αναφέρεται στις επιπτώ-
σεις που είχε η Συνθήκη της Λισα-
βόνας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 

Το πρώτο Επιστημονικό Άρθρο 
αναλύει τη σημασία συνεργασίας 
μεταξύ χορηγού και χορηγούμενου σε 
μια συνεργασία χορηγίας. Τα πέντε 
πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της 
σχέσης χορηγού και χορηγημένου έ-
χουν να κάνουν με την στρατηγική 
αρμονία (strategic compatibility), την 
σύγκληση στόχων (goal convergence), 
την δέσμευση (commitment), την εμπι-
στοσύνη (trust), και την οικονομική 
και μη οικονομική ικανοποίηση από 
την σχέση (economic and non-economic 
satisfaction). 

Το δεύτερο Επιστημονικό Άρθρο 
αναφέρεται στους κώδικες και τους 
τρόπους επικοινωνίας μίας ποδο-
σφαιρική ομάδας, που μπορεί να 
περιλαμβάνουν  τις αλληλεπιδράσεις 
όλων των διαφορετικών πρωταγωνι-
στών της, δηλαδή τους παίκτες της 
ίδιας και των άλλων ομάδων, τους 
προπονητές, τους διαιτητές, τους 
υποστηρικτές, τους αντιπάλους, τους 
θεατές, τους ανώτερους υπαλλήλους, 
ακόμη και την αλληλεπίδραση με την 
μπάλα, το γήπεδο, κ.λπ.  

Το τρίτο και τελευταίο Επιστη-
μονικό άρθρο αυτού του τεύχους 
μελετά τις επιπτώσεις που έχει η συχνή 

αεροβική άσκηση στις γυναίκες. Από 
την στιγμή που η αεροβική άσκηση 
εκτελείται σωστά, και σε συνδυασμό με 
άλλους παράγοντες, οι οποίοι ανα-
λύονται στο συγκεκριμένο άρθρο,  
συντελεί σε ένα καλοφτιαγμένο και 
υγειές σώμα. 

Στην στήλη της Επιστημονικής 
Σκέψης αναλύεται ο τρόπος με τον 
οποίο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,  
και πιο συγκεκριμένα η τηλεόραση, 
έχουν συμβάλει στο να μεταμορφωθεί 
ο αθλητισμός από απλό άθλημα σε 
σπουδαία οικονομική δραστηριότητα, 
με ό,τι θετικό ή αρνητικό μπορεί να 
συνεπάγεται αυτό. 

Στην στήλη του Επιστημονικού 
Βιβλίου παρουσιάζεται το σύγγραμμα 
του Μισέλ Ντεσμπόρντ, με τίτλο Το 
Μάρκετινγκ στο Ποδόσφαιρο: Μια 
Διεθνής Προσέγγιση, το οποίο, όπως 
υποδεικνύει και ο τίτλος του, αφορά 
στο μάρκετινγκ του ποδοσφαίρου.  Το 
βιβλίο αυτό αποτελεί μια εκτενή έ-
ρευνα για το ποδόσφαιρο στις ευρω-
παϊκές άλλα και στις λιγότερο αναπτυ-
γμένες χώρες.  

Με τόσα ενδιαφέροντα θέματα, το 
μόνο που μένει να σας ευχηθούμε 
είναι μια καλή και εποικοδομητική 
ανάγνωση.  

 

 

 Τ

ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΈΈκκδδοοσσηηςς  
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ΗΗ  ΣΣυυννθθήήκκηη  ττηηςς  ΛΛιισσααββόόννααςς  κκααιι  οοιι  
ΕΕππιιππττώώσσεειιςς  ττηηςς  σσττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  
ΠΠοοδδόόσσφφααιιρροο

 
ίνα
Μπ
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ι γνωστό ότι η υπόθεση 
οσμάν υπήρξε η κύρια 
ορμή για πολλές αλ-
ές στο ευρωπαϊκό πο-
φαιρο. Οι νεότερες 

εξελίξεις σο, αναμένεται να αλ-
λάξουν, εκ νέου, το τοπίο. Οι εξελίξεις 
αυτές αφορούν στην υπερψήφιση της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία 
μεταξύ άλλων αναγνωρίζει την ιδιαι-
τερότητα του αθλητισμού σε σχέση με 
τις εργασιακές σχέσεις στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, και ουσιαστικά 
καταργεί το νόμο Μποσμάν και της 
ελεύθερης μετακίνησης αθλητών. Οι 
Ιρλανδοί ενέκριναν τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας με ποσοστό 67,13% 
«λύνοντας τα χέρια» των Βρυξελών, 
καθώς ήταν το μοναδικό κρά-
τος/μέλος από τα 27 της Κοινότητας 
που αρχικά, πριν 18 μήνες, είχε πει 
«όχι» στη Συνθήκη. Φυσικά, κατά την 
περίοδο συγγραφής του παρόντος, η 
διαδικασία της επικύρωσης δεν είχε 
ολοκληρωθεί, καθώς τόσο η Πολωνία 
όσο και η Τσεχία δεν είχαν επικυρώσει 
επίσημα την Συνθήκη, παρά την 
έγκρισή της από τα νομοθετικά 

σώματα των χωρών τους. Χαρακτη-
ριστικά, στο άρθρο 149 της Συνθήκης 
αναφέρεται πως ο αθλητισμός αντιμε-
τωπίζεται ως ξεχωριστό κομμάτι, το 
οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον 
σε θέματα πολιτισμού. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, λοιπόν, εξαιρεί τους αθλητές 
από την ελεύθερη διακίνηση εργαζο-
μένων, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο 
αυτό την ιδιαιτερότητα του αθλη-
τισμού στο συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι 
απομένει να δούμε πια είναι αν τα 
σχέδια της FIFA για το αμφιλεγόμενο 
κανόνα του «6+5» (δηλαδή την 
συμμετοχή έξι τουλάχιστον γηγενών 
ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα και 
πέντε κοινοτικών και ξένων) θα 
λάβουν χώρα. 

Το ερώτημα είναι, κατά πόσο οι 
παραπάνω εξελίξεις θα επηρεάσουν 
τον ελληνικό αθλητισμό και ειδικότε-
ρα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αν 
κάποιος παρατηρήσει τα στοιχεία που 
παρουσιάζει ο πίνακας παρακάτω, θα 
διαπιστώσει ότι οι διοικήσεις τόσο της 
ΕΠΟ και της Super League, αλλά 
κυρίως αυτές των ΠΑΕ, θα πρέπει να 
λάβουν άμεσα μέτρα για να 
προλάβουν τα χειρότερα (αν και ίσως 

Ε 

 

ΑΑθθλληηττιικκήή  ΕΕππιικκααιιρρόόττηητταα 
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δεν μπορεί να γίνουν χειρότερα από 
την κατάσταση που φαίνεται στον 
κάτωθι πίνακα) 

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν 
δημοσιευτεί στη σελίδα της οργα-
νωτικής αρχής (όχι εύκολα προσβά-
σιμα, λόγω του ότι ο διαδικτυακός 
τόπος μόνο user-friendly δεν χαρα-
κτηρίζεται), το ελληνικό πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου ξεκίνησε με 255 Έλληνες 
(και Κύπριους) και 206 «ξένους» 
ποδοσφαιριστές στο δυναμικό των 16 
ομάδων της Super League. Από τους 
206 μη Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι 72 
προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
των 27 Κρατών-μελών. Αν και 
φαινομενικά οι Έλληνες ποδοσφαι-
ριστές είναι περισσότεροι των «ξένων», 
μια περισσότερο προσεκτική ματιά 
φανερώνει διαφορετικά πράγματα. Αν 
πάρουμε, για παράδειγμα, την πρώτη 
αγωνιστική του πρωταθλήματος 2008-

2009, διαπιστώνουμε ότι οι μη-
Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνί-
στηκαν όχι μόνο ήταν περισσότεροι 
από τους Έλληνες, αλλά συμμετείχαν 
και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
στους αγώνες.  

Σε καμία περίπτωση η παρούσα 
στήλη δεν αντιμετωπίζει το ελληνικό 
ποδόσφαιρο με «πατριωτισμό», πόσο 
μάλλον όταν έχει τονιστεί ότι (και) το 
ποδόσφαιρο είναι αντανάκλαση των 
ευρύτερων κοινωνικών αλλαγών που 
λαμβάνουν χώρα, τόσο στον κόσμο, 
αλλά και ειδικότερα εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που υπο-
γραμμίζεται είναι ότι οι ΠΑΕ θα 
πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις 
μεταγραφικές τους πολιτικές και να 
δώσουν μεγαλύτερη βάση σε ακαδημί-
ες και φυτώρια παιχτών. Διαφορετικά, 
οι πολιτικές εξελίξεις θα τους βρουν εκ 
νέου απροετοίμαστους. 

 
 
ΚΚααττααμμεερριισσμμόόςς  ΕΕλλλλήήννωωνν  &&  μμηη--ΕΕλλλλήήννωωνν  πποοδδοοσσφφααιιρριισσττώώνν  ττηηνν  11ηη  ΑΑγγωωννιισσττιικκήή  SSuuppeerr  LLeeaagguuee22000088--22000099  
 

 Έλληνες & Κύπριοι ΕΕ & εκτός ΕΕ 

Ομάδα 
Αριθμός 
παιχτών 

Αγωνιστικά 
λεπτά 

Αριθμός 
παιχτών 

Αγωνιστικά 
λεπτά 

Ολυμπιακός 6 396 8 638 
Παναθηναϊκός 6 424 8 610 
ΑΕΚ 6 407 8 627 
Άρης 1 94 13 940 
Πανιώνιος 10 744 4 301 
Λάρισα 7 489 7 545 
Αστέρας 
Τρίπολης 2 188 12 841 
Skoda Ξάνθη 6 404 8 641 
ΠΑΟΚ 5 254 9 791 
Ηρακλής 8 587 6 458 
Λεβαδειακός 7 330 7 704 
ΟΦΗ 8 619 6 405 
Εργοτέλης 8 545 6 478 
Πανσεραϊκός 7 597 7 448 
Θρασύβουλος 10 880 4 234 
Πανθρακικός 4 300 10 723 
Σύνολα 101 7148 122 9384 
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    ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΆΆρρθθρροο  ΑΑ
    

  
ΧΧοορρηηγγίίαα::  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  
ΜΜεεττααξξύύ  ΧΧοορρηηγγοούύ  κκααιι  
ΧΧοορρηηγγοούύμμεεννοουυ  
 
της Κλεοπάτρας Βελούτσου, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Γλασκόβης, Σκωτία. 
 

τις
εκα
θεν
κά
φο

διεθνώς. Ίσως τ
ευρύ κοινό ε

 μέρες μας πολλά 
τομμύρια ευρώ διατί-
ται από επιχειρήσεις 
θε μεγέθους για δια-
ρετικών ειδών χορηγίες 
ο πιο ευρέως γνωστό στο 
ίδος χορηγίας είναι η 

αθλητική χορηγία. Οι χορηγοί είναι 
διατεθειμένοι να επενδύσουν σεβαστά 
χρηματικά ποσά σε αθλητές, αθλητικές 
ομάδες ή ακόμα κάθε είδους αθλητικά 
γεγονότα. Ως αντάλλαγμα της 
χρηματικής προσφοράς τους, ζητούν να 
παρουσιάζεται η επωνυμία της 
επιχείρησης τους, σε γεγονότα και 
αντικείμενα αυτού στον οποίο 
προσφέρουν την χορηγία. 

 Σ  Στις μέρες μας, τα περισσότερα 
κλασικά μέσα μαζικής επικοινωνίας 
που έχουν οι επιχειρήσεις στην διά-
θεσή τους, όπως η διαφήμιση, χάνουν 
την αποτελεσματικότητα τους και οι 
καταναλωτές πείθονται όλο και πιο 
δύσκολα από τις υποσχέσεις που οι 
δίνονται, μέσω αυτών. Γι’ αυτό το 
λόγο, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 
βρουν εναλλακτικούς τρόπους να 
γίνουν γνωστές και να εδραιώσουν ή 
να διατηρήσουν την θέση τους στο 
μυαλό των δυνητικών πελατών τους. 
Στόχος των επιχειρήσεων είναι να 
έχουν πάντα μια επωνυμία που είναι 
αναγνωρίσιμη από το κοινό που τους 
ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν αποφασί-
ζουν να επενδύσουν σε χορηγίες, 
προσδοκούν να μεταφέρουν μέρος του 
ενθουσιασμού των φιλάθλων που υπο-
στηρίζουν έναν αθλητή ή ομάδα ή 
παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο 
αθλητικό γεγονός στην επωνυμία τους. 
Ελπίζουν ότι οι φίλαθλοι θα αναπτύ-
ξουν πιο θετική εικόνα για την 
επιχείρηση και τα προϊόντα της γιατί 

 Αυτού του είδους οι ενέργειες, 
μπορεί να ξαφνιάζουν όσους δεν έχουν 
άμεση σχέση με θέματα μάρκετινγκ. Αν 
και μπορεί να τις εκλάβει κανείς και ως 
προσφορά, στην πραγματικότητα στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων η επιθυ-
μία των χορηγών να προβούν σε τέτοιου 
είδους ενέργειες, σαφώς και δεν είναι 
ανιδιοτελής. 
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αυτή έχει συνδεθεί με το αντικείμενο της 
αθλητικής χορηγίας. Είναι μια έμμεση 
μέθοδος επικοινωνίας, που αναμένεται 
να δημιουργεί λιγότερο σκεπτικισμό 
στους καταναλωτές από τους άμεσους 
τρόπους οι οποίοι χρησιμοποιούνται.  

Είναι φανερό ότι η χορηγία βασί-
ζεται στην ανταλλαγή μεταξύ του μέλους 
που χορηγεί και αυτού που λαμβάνει 
την χορηγία. Στο παρελθόν, είχε υπο-
στηριχθεί ότι οι επιχειρήσεις απλά 
παρέχουν χρηματικούς πόρους και ο 
όρος «χορηγία» καθρεφτίζει αυτήν την 
άποψη. Πρόσφατη έρευνα που έγινε 
στην Αυστραλία και δημοσιεύτηκε σε έ-
γκυρα επιστημονικά περιοδικά (Farrelly 
& Quester 2005a, 2005b), υποδεικνύει ότι 
στις μέρες μας θα πρέπει να υπάρχει 
συνέργια μεταξύ των μερών που συνά-
πτουν την συμφωνία της χορηγίας. 
Μάλιστα υποστηρίζεται ότι αυτή η σχέ-
ση έχει πολλές ομοιότητες με άλλες 
σχέσεις που συνάπτονται μεταξύ προμη-
θευτών και αγοραστών σε επίπεδο 
επιχειρήσεων. Καθώς τα δύο μέρη ουσια-
στικά συνδέουν την εικόνα τους, είναι 
πλέον απαραίτητο να υπάρχει συνεργα-
σία μεταξύ τους σε στρατηγικό επίπεδο. 
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την 
κάθε πλευρά έχουν επιπτώσεις στην 
άλλη. Δημιουργείται έτσι μια σχέση 
εξάρτησης, η οποία συχνά έχει μακρο-
χρόνιες επιπτώσεις στον τρόπο που 
φίλαθλοι και πελάτες αντιλαμβάνονται 
τα δύο μέρη. 
 Γνωρίζοντας ότι η συνεργασία 
μεταξύ των μερών είναι κριτικής 
σημασίας, η ίδια έρευνα προσπάθησε να 
μελετήσει ποια θεωρούνται τα πιο 
σημαντικά χαρακτηριστικά της σχέσης 
από τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται 
στην χορηγία. Τα πέντε πιο σημαντικά 
θέματα που αναφέρθηκαν είναι: 
 • Στρατηγική αρμονία (Strategic 
compatibility). Ο βαθμός που τα δύο μέρη 
έχουν παρόμοια επιχειρησιακή κουλτού-
ρα, τρόπο σκέψης και λειτουργίας 
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της 
συνεργασίας. Τόσο η καθημερινή επαφή 

όσο και η μακροχρόνια συνέχεια της 
συνεργασίας βασίζονται σε αυτήν την 
συνέργια. Όταν υπάρχει συνέργια 
αυξάνεται η επιθυμία και των δύο 
μέρων να επενδύσουν χρόνο, χρήμα 
και προσπάθεια για την ανάπτυξη 
ουσιαστικής σχέσης ανάμεσα τους. 
• Σύγκλιση  στόχων. Τα δύο μέρη 
καλό είναι να έχουν παρόμοιους 
τακτικούς και στρατηγικούς στόχους 
για την ανάπτυξη των επωνυμιών 
τους.  
Συζητήσεις και αποκρυσταλλωμένες 
απόψεις για το ποια είναι η 
προσωπικότητα της κάθε επωνυμίας 
και τον τρόπο που επιθυμεί το κάθε 
μέρος να την αναπτύξει περαιτέρω, 
αναμφισβήτητα βοηθούν στην εξα-
σφάλιση της βιωσιμότητας  της σχέσης. 
 • Δέσμευση (Commitment). Είναι 
η πρόθεση των δύο μερών να προβούν 
σε βραχυχρόνια επένδυση στην σχέση, 
με την προσδοκία να αποκομίσουν 
μακροχρόνια οφέλη. Οι χορηγοί που 
θεωρούν ότι έχουν σύνδεση στην 
σχέση, είναι γενικά διατεθειμένοι να 
δώσουν περισσότερες παροχές στην 
σχέση. 
 • Εμπιστοσύνη (Trust). Όσο πε-
ρισσότερο τα δύο μέρη εμπιστεύονται 
το ένα το άλλο, τόσο πιο υγιείς είναι η 
σχέση τους. Ο βαθμός εμπιστοσύνης 
επηρεάζεται κύρια από το κατά πόσο 
το ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο δρα 
και θα συνεχίσει να δρα με τρόπο που 
θα φέρει θετικά αποτελέσματα στην 
εικόνα και τις οικονομικές απολαβές 
και των δύο μερών. 
 • Ικανοποίηση από την 
οικονομική και την μη οικονομική 
σχέση, (Economic and noneconomic 
satisfaction). Αναμφισβήτητα και τα 
δύο μέρη αποζητούν κάποιας μορφής 
οικονομικό όφελος. Αν και αυτό είναι 
πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί για 
τους χορηγούς, αναμενόμενο είναι ότι 
πρέπει να θεωρούν πως τα οικονομικά 
τους αποτελέσματα με την χορηγία 
είναι καλύτερα από ό,τι θα ήταν χωρίς 



 

Οικονομία  € Αθλητισμός, Τόμος 9ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος– Νοέμβριος – Δεκέμβριος  2009 
 
10 

Πηγές αυτή. Επιπρόσθετα, και τα δύο μέρη 
περιμένουν να έχουν μια ομαλή σχέση , 
η οποία θα τους ικανοποιεί. 

 
Farrelly F. & Quester P., 2005a, 

“Examining important relationship 
constructs of the focal sponsorship 
exchange”, Industrial Marketing 
Management, Vol. 34, pp. 211-219. 

Η χορηγία έχει πλέον ξεπεράσει το 
στάδιο της παροχής ενός χρηματικού 
ποσού. Η συνεργασία ανάμεσα στα δύο 
μέρη είναι το κλειδί για την ανάπτυξη 
μια μακροχρόνιας σχέσης ανάμεσα τους. 
Άτυπη και τυπική επικοινωνία που θα 
στοχεύει στην ανάπτυξη κοινής κα-
τεύθυνσης και στόχων θεωρείται, πλέον, 
απαραίτητη. 

Farrelly F. & Quester P., 2005b, 
“Investigating large-scale sponsorship 
relationships as co-marketing 
alliances”, Business Horizons, Vol. 48, 
No. 1, pp. 55-62. 
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HH  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  σσττοο  ΠΠοοδδόόσσφφααιιρροο      
 
της Μαργαρίτας Κεφαλάκη, Ερευνήτρια  ΑΘ.ΙΝ.Ε.Ε., Επιστημονικός 
Συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
  
 

 
επικοινωνία έχει την 
τάση να διευκολύνει 
τη δημιουργία ομά-
δων και την συνε-
ργασία μεταξύ τους. 

Προφορική, ηχητική, εκφραστική, 
οπτική, διανοητική, συναισθηματική 
(σχήμα1–παραρτήματα), η επικοινω-
νία μπορεί να πάρει πολλές μορφές 
και να εκφραστεί με πολλούς διαφο-
ρετικούς τρόπους. Στην πραγμα-
τικότητα, το 50% της επικοινωνίας, 
που έγκειται στην μην λεκτική 
επικοινωνία (εκφράσεις, τόνος φωνής, 
κ.λπ.), έχει μεγάλη επιρροή σε κάθε 
είδους επικοινωνιακής αλληλεπί-
δρασης. Μιλώντας για τις ευκαιρίες 
και τις μορφές επικοινωνίας ενός 
ποδοσφαιρικού αγώνα, περιλαμβάνει  
βεβαίως τις αλληλεπιδράσεις όλων των 
διαφορετικών πρωταγωνιστών του, 
συμπεριλαμβάνοντας την επικοινωνία 
των παικτών της ίδιας και των άλλων 
ομάδων, των προπονητών, των διαι-
τητών, των υποστηρικτών, των αντι-
πάλων, των θεατών, των ανώτερων 
υπαλλήλων, και επηρεάζεται ακόμη 

και  από την αλληλεπίδραση με την 
μπάλα (ταχύτητα, βάρος, αίσθηση), το 
γήπεδο (επίπεδο, ανώμαλο, υγρό, 
ξηρό), κ.λπ. 

Σε αυτή την εργασία εξετάζουμε 
τις συνήθεις τακτικές επικοινωνίας των 
συμμετεχόντων σε έναν αγώνα ποδο-
σφαίρου, με σκοπό την κατανόηση 
τους και την διόρθωση, τυχόν, επικοι-
νωνιακών λαθών. Πιο συγκεκριμένα, 
εξετάζονται οι τρόποι και οι κώδικες 
επικοινωνίας θεατών, παικτών και 
προπονητών, σε τρεις διαφορετικές 
ενότητες, συμπεριλαμβανομένου της 
εισαγωγής. Το δεύτερο μέρος, εξετάζει 
την σημαντικότητα των σχέσεων των 
οπαδών ως σημαντικό παράγοντα ‘κα-
τανάλωσης’ αθλητικών εκδηλώσεων. 
Το τρίτο, και τελευταίο μέρος,  αναφέ-
ρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 
προπονητών, ως ηγέτες της ομάδας 
ποδοσφαίρου, και των παικτών, ως 
βασικά συστατικά της, εξηγώντας τους 
ρόλους που μπορούν να πάρουν σε 
μια επικοινωνιακή κατάσταση για 
τους σκοπούς ενός ποδοσφαιρικού 
αγώνα. Επίσης, εξετάζονται οι παρα-
νοήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν 

 Η
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μεταξύ τους και οι τρόποι για την 
αποφυγή καταστάσεων που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ενδε-
χόμενη δυσλειτουργία της επικοι-
νωνίας της ομάδας. 
 
Επικοινωνιακές πολιτικές οπαδών   
 

Η κατανόηση των κινήτρων για 
την παρουσία των θεατών σε ένα 
παιχνίδι, θα μπορούσε, κατά τη γνώμη 
μας, να βοηθήσει έναν έμπορο 
αθλητικών ειδών να βελτιώσει τα 
εισοδήματα της ομάδας του. Ο μεγά-
λος αριθμός των ερευνών που υπάρχει 
(Daniel Lock & al., 2009; Warn D. and 
al., 2008; Funk & James, 2001, 2006; 
Wann, 1995; Wann & Branscombe, 
1993; Sloan, 1979), αποδεικνύει την 
σημασία που έχει η κατανόηση της 
συμπεριφοράς των καταναλωτών α-
θλητικών προϊόντων. Στην συνέχεια, 
θα αναφερθούμε σε μερικές από αυτές 
τις έρευνες. 

Πρόσφατα (Daniel Lock & al., 
2009), έχει εξεταστεί ο τρόπος που οι 
νέες ομάδες αναπτύσσουν μια βάση 
υποστηρικτών και οι παράγοντες που 
διαμορφώνουν την ταυτότητα και την 
σύνδεση μαζί τους. Πιο συγκεκριμένα, 
η εν λόγω έρευνα εξετάζει την ταυτό-
τητα των οπαδών μιας αυστραλιανής 
ομάδας ποδοσφαίρου. Τα πιο ενδια-
φέροντα ερωτήματα αυτής της έρευνας 
εξετάζουν τον βαθμό προσδιορισμού 
των νέων μελών με μια αθλητική 
ομάδα, την παραλλαγή της δύναμης 
της ταυτοποίησης σύμφωνα με την 
ηλικία, το γένος, τον μισθό και την 
τρέχουσα απασχόληση τους και τελικά 
τη φύση της σχέσης των μελών με την 
ομάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
απέδειξαν ότι η διάρκεια είναι η 
σημαντικότερη πτυχή της δυναμικής 
της ταυτοποίησης και της ανάπτυξης 
σε σχέση με τις νέες αθλητικές ομάδες. 
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η ταυτο-
ποίηση αυξάνεται περαιτέρω με την 
αύξηση της παράδοσης, της εμπειρίας 

της ομάδας και της ιστορίας της. 
Τέλος, η ηλικία και το εισόδημα εμφα-
νίστηκαν να διαδραματίζουν έναν 
σημαντικό ρόλο για τη δύναμη 
ταυτότητας στα μέλη του Sydney FC.  

Το ‘ψυχολογικό συνεχές μοντέλο’ 
(‘Psychological Continuum Model’) των 
Funk και James (2006), έδειξε ότι η 
διαφοροποίηση της συμπεριφοράς, η 
ταυτοποίηση, και οι αξίες, θεωρούνται 
αποτελέσματα μιας διαδικασίας που 
περιλαμβάνει την πρόοδο από την 
αρχική συνειδητοποίηση, μέσω της 
έλξης και του συναισθηματικού δεσί-
ματος. Όσο περισσότερο ο υποστη-
ρικτής ταυτοποιείται με την ομάδα, 
τόσο περισσότερο η σχέση γίνεται 
δυνατότερη. Επιπλέον, οι ερευνητές 
που προαναφέραμε υποστηρίζουν ότι 
η ταυτοποίηση με την ομάδα χρειά-
ζεται χρόνο να αναπτυχθεί και από-
τελεί αποτέλεσμα της συνεχούς 
συμμετοχής που αναπτύσσετε μέσω 
συγκεκριμένων σταδίων.  

Ο Sloan (1979) ήταν ο πρώτος που 
υποστήριξε ότι μια ισχυρή σύνδεση ή 
ταυτοποίηση με μια ομάδα είναι 
πιθανότερο να προωθήσει μια μακρο-
πρόθεσμη σχέση, άποψη που υποστη-
ρίχθηκε έκτοτε από την βιβλιογραφία 
(Funk & James, 2001; James et al., 2002; 
Wann & Branscombe, 1990, 1993).  
Επιπλέον, οι Wann & Branscombe 
(1990) υποστήριξαν ότι τα έντονα 
ταυτοποιημένα άτομα είναι πιθανό-
τερο να διατηρήσουν τη σχέση ακόμα 
και μετά από άσχημες επιδόσεις της 
ομάδας τους και ότι είναι προθυμό-
τεροι να επενδύσουν χρόνο και χρή-
ματα για να δουν την ομάδα τους εν 
ώρα δράσης.  

Οι Wann & Branscombe (1993) 
ανέπτυξαν μια κλίμακα ταυτότητας 
θεατών (Spectator Identity Scale -SSIS) 
για να εξετάσουν το βαθμό που τα 
μέλη μιας ποδοσφαιρικής λέσχης 
ταυτοποιούνται με μια νέα αθλητική 
ομάδα. Ειδικότερα ερευνήθηκε το αν η 
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δύναμη της ταυτοποίησης ποικίλλει 
βάσει της ηλικίας, του φύλου, του 
μισθού, της κατηγορίας της συνδρομής 
τους ως μέλη, του επαγγέλματος τους 
και του είδους της σχέσης που έχουν με 
τη νέα αθλητική ομάδα. Η συγκε-
κριμένη κλίμακα περιλαμβάνει επτά 
στοιχεία (σχήμα 2) και αναπτύχθηκε 
για να μετρήσει την ταυτότητα των 
οπαδών του αθλήματος σε μια ιδιαίτε-
ρη ομάδα, μετρώντας τις διαφορές που 
βασίζονται στην ηλικία, το φύλο, τον 
μισθό και την τρέχουσα τους 
απασχόληση.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το να είστε οπαδός της Σίδνεϊ FC;  
2. Πόσο έντονα βλέπετε τον εαυτό σας ως οπαδό της Σίδνεϊ FC;  
3. Πόσο έντονα σας βλέπουν οι φίλοι σας ως οπαδό της Σίδνεϊ FC;  
4. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής χρονιάς, πόσο στενά παρακολουθείτε το 
Σίδνεϊ FC μέσω της τηλεόρασης, του ραδιόφωνου, των εφημερίδων, είτε της επαφής 
σας με άλλους οπαδούς;  
5. Πόσο συχνά επιδεικνύετε το όνομα της Σίδνεϊ FC ή τα διακριτικά του στην 
εργασία σας, εκεί όπου ζείτε ή πάνω στα ρούχα σας;  
6. Πόσο αντιπαθείτε τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της Σίδνεϊ FC;  
7. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς το ότι η Σίδνεϊ FC κερδίζει;  
 
Σχήμα 2: Οι Μεταβλητές της κλίμακας ταυτότητας θεατών -Spectator Identity 
Scales Variables (SSIS) 
 
 

Το ενδιαφέρον των αθλητικών 
ερευνητών αυξάνεται επίσης για 
θέματα που έχουν να κάνουν με τους 
ψυχολογικούς παράγοντες που παρα-
κινούν την ‘κατανάλωση’ του αθλητι-
σμού. Ειδικότερα, οι Warn D. και αλ., 
(2008) προτείνουν οκτώ κίνητρα που 
εμφανίστηκαν να είναι κοινά μεταξύ 
των οπαδών. Πιο συγκεκριμένα, το 
κίνητρο της διαφυγής, το οικονομικό 
κίνητρο, το κίνητρο του στρες ευφο-
ρίας, το κίνητρο του αυτοσεβασμού, το 
κίνητρο της εισχώρησης σε μια ομάδα, 
το κίνητρο της ψυχαγωγίας, και τέλος 
το κίνητρο του αισθητικού αποτε-
λέσματος.   

Το κίνητρο της διαφυγής (escape 
motive) περιλαμβάνει την προσπάθεια 
διαφυγής από τα καθημερινά προβλή-
ματα κάποιου. Το οικονομικό κίνητρο 
(economic motive) έχει να κάνει με τη 
δυνατότητα οικονομικών κερδών. Το 
κίνητρο του στρες ευφορίας (eustress) 
σχετίζεται με την επιθυμία να αναπτυ-
χθεί ο ενθουσιασμός και η υποκίνηση 
μέσω του αθλητισμού (Gantz, 1981; 
Sloan, 1989). Το κίνητρο του αυτό-
σεβασμού (self-esteem motive) εκφράζει 
την ανάγκη ατόμων για αναγνώριση 
από άλλα άτομα. Οι οπαδοί 
προτιμούν να ‘καταναλώνουν’ τον α-
θλητισμό ως μέρος μιας ομάδας 
(Aveni, 1977; Mann, 1969). Η σχέση με 
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τον αθλητισμό ως ευχάριστο χόμπι 
αποκαλύπτει το κίνητρο της ψυχα-
γωγίας (entertainment motive). Τα 
κίνητρα δεσμού με την οικογένεια και 
τα άτομα της ομάδας (family and group 
affiliation motives) περιλαμβάνουν και 
τα δύο την ανάγκη κάποιου να είναι 
μαζί με άλλα άτομα. Η διαφορά είναι 
ότι τα κίνητρα δεσμού με την οικο-
γένεια περιλαμβάνουν την επιθυμία 
του οπαδού να είναι με τα μέλη της 
οικογένειας του. Τέλος, τα αισθητικά 
κίνητρα (aesthetics motives) (Hemphill, 
1995; Guttmann, 1986; Rinehart, 1996; 
Wertz, 1985), σχετίζονται με την από-
λαυση της αθλητικής καλλιτεχνικής 
ομορφιάς ενός αγώνα, κάτι που είναι 
δύσκολο, αλλά όχι αδύνατον, να 
υπάρξει στο ποδόσφαιρο. 

Ο Brendan Powell, από την 
πλευρά του, έχει αναπτύξει ένα προκα-
ταρκτικό πρότυπο της κοινωνικής 
αθλητικής συμμετοχής – (Preliminary 
Model of Social Sport Participation) που 
περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά 
στάδια: την συνειδητοποίηση, την 
έλξη, την σύνδεση, και τέλος την 
υποταγή. Στη πρώτη φάση (συνειδη-
τοποίηση), οι περιορισμοί κάθε ατό-
μου θα καθορίζουν την προσδοκία 
συμμετοχής του (στάδιο της έλξης), η 
οποία μπορεί αργότερα να οδηγήσει 
στο στάδιο της σύνδεσης και τελικά 
της πίστης (έως και της υποταγής).   

Το επιτυχές επίτευγμα (vicarious 
achievement) προτάθηκε ως επιπρό-
σθετος σημαντικός παράγοντας (Οι 
Fink et al., 2002) σύνδεσης με μια 
ομάδα. Η έννοια BIRGing αναφέρεται 
στην συμμετοχή της απεικονισμένης 
δόξας της επιτυχίας των άλλων 
(Cialdini et al, 1976). Με αυτόν τον 
τρόπο η αθλητική βιβλιογραφία εμφα-
νίζει  το επιτυχές επίτευγμα, που ση-
μαίνει τον τρόπο που τα άτομα 
προσπαθούν να συμμετέχουν στην 
επιτυχή αθλητική απεικονισμένη δόξα 
της ομάδας (Cialdini et al., 1976). 
Υπάρχουν και άλλες μελέτες (Arnett & 

Laverie, 2000; Bernthal & Graham, 
2003; End, 2001; Wann & Branscombe, 
1993) που έχουν χρησιμοποιήσει την 
συγκεκριμένη έννοια. Πολλές έρευνες 
έχουν δείξει ότι τα άτομα προσπαθούν 
να αυξήσουν την εγγύτητά τους με 
άλλα επιτυχή άτομα (Tajfel & 
Τορναδόρος, 1979 Wann & Bra-
nscombe, 1993). Σε αντίθεση με το 
BIRGing, η αποκοπή από τις απεικο-
νισμένες αποτυχίες ή CORFing, 
δηλώνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή 
ότι τα άτομα προσπαθούν να απομα-
κρυνθούν από τις κοινωνικές κατηγο-
ρίες που αντιλαμβάνονται ότι 
αντανακλούν αρνητικά σε αυτούς  
(Snyder, Lassegard & Ford, 1986).  

Εκτός από τις θεωρίες που 
αναλύσαμε, το κοινωνικοπολιτιστικό 
περιβάλλον έχει μεγάλη επιρροή στην 
επικοινωνία των οπαδών με τους 
παίκτες μιας ομάδας και διαδραμα-
τίζει σημαντικό ρόλο για την 
κατανόηση ενός ποδοσφαιρικού αγώ-
να. Οι Daniel Lock & al. (2009) χρησι-
μοποίησαν το παράδειγμα του αυ-
στραλιανού ποδοσφαίρου για να εξη-
γήσουν ότι ισχυρές σχέσεις με τις 
εθνικές κοινότητες λόγω του αθλητ-
ικού ρόλου ως μη πολιτιστικό εργα-
λείο για τους μετανάστες (Mosely, 
1995), οδήγησε στην περιθωριοποίησή 
τους. Αυτές οι μεταβλητές είχαν δυ-
σμενείς επιπτώσεις στην ικανότητα του 
αθλήματος να προσελκύσει μια ευρύ-
τερη βάση θεατών. Επιπλέον, η βία 
στα γήπεδα είναι μια άλλη σημαντική 
αιτία για την περιθωριοποίηση του 
ποδοσφαίρου.    

Το ποδόσφαιρο έχει τη φήμη ότι 
προκαλεί φαινόμενα βίας, χουλιγκα-
νισμού και παρέκκλισης (Hughson, 
1996 Mosely, 1995 Vamplew, 1994). Η 
βία στο ποδόσφαιρο επηρεάζεται από 
το ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό, 
πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
της χώρας (Marsh, P. et all, 1996). 
Εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις, πε-
ριλαμβάνει τρία διαφορετικά στάδια: 



 

  Οικονομία  € Αθλητισμός, Τόμος 9ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος– Νοέμβριος – Δεκέμβριος  2009   
 

15

α) σποραδική βία, που απευθύνεται 
κυρίως σε προπονητές και παίκτες, β) 
βία μεταξύ αντίπαλών  ομάδων οπα-
δών και ενάντια στην αστυνο-
μία/τους υπεύθυνους ασφαλείας μέσα 
στο στάδιο, και γ) αύξηση στις βίαιες 
συγκρούσεις μεταξύ αυτών των ομά-
δων έξω από το στάδιο. Οι οπαδοί 
τείνουν να προκαλούν περισσότερα 
προβλήματα σε αγώνες εκτός έδρας, 
κατάσταση που είναι κοινή σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.   

H έννοια της βίας στα γήπεδα 
αποδίδεται, από τον Rosenberg, Buck 
Clifford (2009), ως ποδοσφαιρικός 
πόλεμος. Οι ποδοσφαιρικοί πόλεμοι 
παρουσιάζονται ως μορφές πολιτικών 
πολέμων μέσα στους οποίους συμβαί-
νουν διαμάχες για το έθνος, τον 
πολιτισμό, τον τόπο και την 
παγκοσμιοποίηση. Οι ποδοσφαιρικοί 
κώδικες έχουν μια μεγάλη συμβολή σε 
αυτού του είδους τους πολέμους, δεδο-
μένου ότι προκαλούν μια προσπάθεια 
πέρα από την οποία ο κώδικας μπορεί 
να μιλήσει, εξ ονόματος του έθνους. Οι 
ποδοσφαιρικοί πόλεμοι εξετάζονται επί-
σης από τον Rosenberg, Buck Clifford 
(2009), ο οποίος εξετάζει ειδικότερα 
τους ποδοσφαιρικούς πολέμους, οι οποίοι 
μπορούν να υπάρξουν, μεταξύ των 
οπαδών μιας παλαιάς καθιερωμένης 
εθνικά βασισμένης ομάδας που 
αρνήθηκε την είσοδο σε νέες και νέα 
εμπορικά σήματα η `franchise'. Πιο 
συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί το παρά-
δειγμα του ποιος μπορεί να θεωρηθεί 
οπαδός ποδοσφαίρου σε έναν αγώνα 
στην Μελβούρνη της Αυστραλία. Σε 
κάθε περίπτωση, η έκφραση της βίας 
έχει σίγουρα μια σημαντική επίδραση 
στην κατανάλωση αθλητικών 
εκδηλώσεων, στην οποία οι προπο-
νητές και οι παίχτες διαδραματίζουν  
επίσης έναν σημαντικό ρόλο.  
 
 2.1 Επικοινωνία προπονητών και 
παικτών   

Οι προπονητές και οι παίκτες 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους  (προπο-
νητές με προπονητές, παίκτες με 
παίκτες, παίκτες με προπονητές), αλλά 
υπάρχουν επίσης και οι οπαδοί, οι 
αντίπαλοι, οι δημοσιογράφοι, οι διαι-
τητές κ.λπ. Η επικοινωνία είναι γενικά 
βασισμένη στην κατανόηση της κατά-
στασης, την ανάλυση της και τις μετέ-
πειτα ενέργειες βάσει αυτής της ανά-
λυσης. Γι’αυτό τον λόγο, οι ρόλοι 
καθενός πρέπει πάντα να είναι σαφείς 
και κατανοητοί από όλους τους συμ-
μετέχοντες. Κατά συνέπεια, η χρήση 
ενός κοινού λεξιλογίου και κοινών 
κανόνων, από όλους τους συμ-
μετέχοντες σε έναν αγώνα, αποτελεί 
σημαντικό μέρος της επιτυχούς επικοι-
νωνιακής τους διαδικασίας. Προ-
κειμένου να επιτευχθεί αυτό (κοινό 
λεξιλόγιο, κοινοί κανόνες), απαιτείται 
μια τυποποίηση των μετρήσεων του 
γηπέδου και της γλώσσας που 
χρησιμοποιείται στον αγώνα. Η συ-
μφωνία για τους όρους καθιστά τις 
οδηγίες συνεπείς και ακριβείς, 
δεδομένου ότι οι φορείς και οι παίκτες 
δεν είναι απαραίτητο συνεχώς να 
εφευρίσκουν νέους κανόνες και χειρο-
νομίες. Δυστυχώς αυτό δεν είναι 
πάντα εφικτό, και έτσι μπορούν να 
επιτευχθούν άσχημα επικοινωνιακά 
αποτελέσματα. 

Η πιο κοινή παρανόηση σε αυτό το 
είδος επικοινωνίας είναι η αντίληψη 
του προπονητή ότι η ομάδα ποδοσφαί-
ρου του ανήκει. Αυτό το συναίσθημα 
του δίνει συνήθως μια συναισθημα-
τική ή υπερβολικά αισιόδοξη άποψη 
των παικτών και των προοπτικών της 
ομάδας. Αυτό το λανθασμένο αίσθημα 
ιδιοκτησίας και συναισθηματικής συμ-
μετοχής, μπορεί να οδηγήσει τον 
προπονητή περισσότερο να 
δικαιολογήσει παρά να διορθώσει 
πιθανές φτωχές επιδόσεις και συμπε-
ριφορές παικτών, ή να αρκεστεί σε λι-
γότερα από αυτά που οι παίκτες θα 
μπορούσαν, πιθανώς, να δώσουν. 
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Κατόπιν, η χαμηλή ένταση, η οκνηρή 
συμμετοχή στις προπονήσεις, το 
χαμηλό ηθικό, η λιγότερο αποτε-
λεσματική ανάπτυξη παικτών, μπορεί 
να οδηγήσει σε άσχημα αποτελέσματα 
αγώνων.   

Ο ρόλος του προπονητή είναι η 
τεχνική, στρατηγική, φυσική, και 
διανοητική ανάπτυξη της ομάδας. 
Πρέπει, όχι μόνο να θέσει τους σω-
στούς στόχους και να δημιουργήσει 
μια προκλητική εκπαίδευση, αλλά και 
να μετρήσει αυστηρά τις ικανότητες 
των παικτών της ομάδας του και τις 
δυνατότητες να αντικαταστήσει αυ-
τούς που δεν είναι πιστοί και δεν 
σημειώνουν καλή πρόοδο στην 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. 
Ένας καλός προπονητής πρέπει επίσης 
να είναι σε θέση να επικοινωνήσει, να 
είναι σεβαστός από την ομάδα και να 
επιβάλει τους ακριβείς και θεμιτούς 
κανόνες της ομάδας. Σε περίπτωση 
που οι κανόνες αλλάζουν όλη την ώρα 
ή δεν ακολουθούνται πιστά, ο προ-
πονητής μπορεί να χάσει το σεβασμό 
των παικτών του από τη στιγμή που η 
σοβαρότητά του και η αποδοτικότητα 
του μπορεί να αμφισβητηθεί. Γι’ αυτό 
πρέπει πάντα να ανανεώνεται και να 
εργάζεται ώστε να βρίσκεται σε ετοι-
μότητα για τις πιο απαιτητικές προ-
σδοκίες, χρησιμοποιώντας την κατά-
ρτιση του σε συνδυασμό με την 
αναμενόμενη στοχοποίηση, ροή, αντα-
γωνισμό και ένταση. 

Μερικοί βασικοί κανόνες που θα  
μπορούσαν να βοηθήσουν τον προ-
πονητή να αποκαταστήσει την πειθα-
ρχία και να ενεργοποιήσει την ομάδα 
του, ώστε να αποφευχθούν πιθανά 
επικοινωνιακά προβλήματα, είναι 
καταρχήν να αυξήσει την ένταση και 
τους ρυθμούς της προπόνησης. 
Κατόπιν, τα αποτελέσματα πρέπει να 
ελέγχονται και να ανακοινώνονται σε 
τακτική βάση, ώστε να μπορούν να 
ανταμειφθούν οι σκληρά εργαζόμενοι 
παίκτες και να αντικατασταθούν οι 

οκνηροί και αδιάφοροι. Τέλος, η 
οργάνωση των περιόδων προπόνησης, 
σύμφωνα με τις  ανάγκες κάθε ομάδας, 
θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει.   

O Peter B. Grazier (1998) προτείνει 
πενήντα τέσσερις ιδέες κινήτρων που 
διαιρούνται στις δεκατέσσερις διαφο-
ρετικές κατηγορίες, που ακολουθούν:  

 
 Αναγνώριση (Recognition) 
 Πρόκληση (Challenge) 
 Συναδελφικότητα 

(Camaraderie) 
 Σχέσεις (Relationships) 
 Επικοινωνίες 

(Communications) 
 Όραμα & Αποστολή (Vision & 

Mission) 
 Ασκήσεις (Exercises) 
 Εκπαίδευση (Training) 
 Κοινωνική υπηρεσία 

(Community Service) 
 Μέτρηση (Measurement) 
 Διασκέδαση (Fun) 
 Ευθύνη (Responsibility) 
 Συμμετοχή (Involvement) 
 Συναντήσεις (Meetings)  

 
 

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο 
ερευνητή, τα μέλη μιας ομάδας που 
συμβαδίζουν με το σκοπό της αισθά-
νονται μια πρόκληση έναντι του 
στόχου τους, έχουν μια ισχυρή 
αίσθηση συναδελφικότητας, αισθάνο-
νται την ευθύνη για την επιτυχία της, 
και η εμπειρία αυξάνεται σαν ομάδα 
ακόμη και στις προσωπικές ζωές των 
παικτών. Επιπλέον, ένας καλός ηγέτης, 
όπως και ένας καλός προπονητής, 
αποτελεί έναν από τους σημαντι-
κότερους παράγοντες για την παροχή 
κινήτρου από τους παίκτες. Ένας 
καλός ηγέτης πρέπει επίσης να είναι σε 
θέση να καταλάβει πότε και εάν ένας 
παίκτης, δεν αισθάνεται πλέον ότι η 
ομάδα ικανοποιεί τις ανάγκες του. 
Από την στιγμή που κάτι τέτοιο γίνει 
αντιληπτό, ο εν λόγω παίκτης πρέπει 
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να φύγει από την ομάδα. Εντούτοις, οι 
καλύτεροι ηγέτες φαίνονται να είναι 
αυτοί που μπορούν να δημιουργή-
σουν τους όρους παρακίνησης για την 
ομάδα τους. Προκειμένου να επι-
τευχθεί αυτό, ένας καλός αρχηγός 
ομάδας πρέπει να είναι σε θέση να 
εμπνεύσει την ομάδα του, να είναι 
έντιμος και αξιόπιστος, να έχει μια 
σαφή επίγνωση των στόχων και των 
αναγκών της ομάδας και να ξέρει το 
πως να τους επιτύχει. Προ πάντων, 
όμως ένας καλός προπονητής πρέπει 
να είναι επικοινωνιακός, βέβαιος για 
τον εαυτό του, και να μην φοβάται να 
χάσει την δόξα της ηγεσίας. Αντίθετα, 
πρέπει να είναι πρόθυμος να δώσει τη 
θέση του σε κάποιον άλλο όταν, και 
εάν, αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 
 
Συμπέρασμα  
 

Σε αυτό το άρθρο εξετάσαμε τις 
επικοινωνιακές συμπεριφορές των 
συμμετεχόντων σε αγώνες ποδοσφαί-
ρου, πιο συγκεκριμένα των θεατών, 
των παικτών και των προπονητών. Η 
κατανόηση της συμπεριφοράς των 
‘καταναλωτών αθλητισμού’ εξετάζει την 
κατανόηση στοιχείων όπως o βαθμός 
προσδιορισμού με την ομάδα, το 
κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον, 
τους ψυχολογικούς παράγοντες και τα 
κίνητρα. Τα συμπεράσματα που 
παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο, 
αναδεικνύουν την σημαντικότητα της 
κατανόησης της συμπεριφορά των 
αθλητικών καταναλωτών. Η κλίμακα 
ταυτότητας θεατών - Spectator Identity 
Scale (SSIS) των Wann και Branscombe 
(1993), για παράδειγμα, οδήγησε στο 
συμπέρασμα ότι η δύναμη ταυτο-
ποίησης με μία ομάδα, ποικίλλει  
ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τον 
μισθό, την κατηγορία μέλους, την 
τρέχουσα απασχόληση και τη φύση 
της σχέσης των μελών με τη νέα 
αθλητική ομάδα.   

Επιπλέον, η συμπεριφορά ενός 
προπονητή, ως ηγέτη της ομάδας, 
αποτελεί έναν πολύ σοβαρό παρά-
γοντα για την πρόοδο της. Ο προπο-
νητής, πρέπει πάντα να γνωρίζει το 
ρόλο του, να ακολουθεί τους κανόνες 
και να τους κάνει σεβαστούς από τους 
παίκτες του. Επίσης, πρέπει να είναι σε 
θέση να αποκαθιστά την πειθαρχία και 
να κρατά σε εγρήγοση την ομάδα του, 
ώστε να αποφεύγονται τα πιθανά 
προβλήματα επικοινωνίας.  
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Παραρτήματα  
 

Μορφές Επικοινωνίας 
ακουστική/οπτική/γραπτή (κωδικοποιημένη/μη κωδικοποιημένη)/σύμβολα/γλώσσα του σώματος 
(χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου)/χρώματα/διανοητική/σχετική με αίσθηση 
οπτική (απαθής/συναισθηματική)/Μη οπτική 

Προφορική/Ακουστική & άλλες μορφές επικοινωνίας 
τηλέφωνο/ 
ραδιόφωνο 
 
 

κελαΐδισμα πουλιών/ήχοι 
ζώων/μουσική/ ποίηση 

σκόπιμη σιωπή/αργή 
χειραψία/χειροκρότημα/χτύπημα 
δάχτυλων/στεναγμός/ευθυμία/ 
κώδικας μορς/ 

Οπτικές μορφές επικοινωνίας 
Γραπτή (κωδικοποιημένη/μη κωδικοποιημένη) 
επιστολή/κάρτα/τηλεγράφημα/ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο/αφίσα/επίσημη 
ειδοποίηση/υπόδειξη του χεριού ή του βέλους/ 
σημάδια (λέξεις/σύμβολα) 

αυτοκίνητο/ενδύματα/κοσμήματα/ιδιοκτησία/ 
αγάλματα/τρόπαια/ 
 

Γλώσσα του σώματος 
Εθελοντική 
Χειρονομίες/ανασηκωμένα φρύδια/σηκωμένο 
χέρι/υπόδειξη δάχτυλων/αδιαφορία/ 
 
Ακούσια (γλώσσα του σώματος) 
ρίγος/υποχώρηση/προσδιορισμός θέσης όταν 
καθόμαστε/ύφος περπατήματος/στάση 
 

Εκφράσεις του προσώπου 
Εθελοντική 
μορφασμός/κλείσιμο του ματιού/αστείο/ 
ζαλισμένο βλέμμα/σπασμός/ανοικτό στόμα/ 
θέση των ματιών/θέση της γλώσσας 
 

Στάση 
καμπούρης/κατακόρυφη στάση 
 
Τρόπος 
βέβαιος/διστακτικός 
 

Κεφάλι 
νεύμα/κούνημα κεφαλιού 
Γλώσσα 
γλείψιμο χειλιών/βγάλσιμο γλώσσας έξω 
Μάτια 
οπτική επαφή (εχθρική/φιλική) 
αποφυγή της οπτικής επαφής 

Χρώματα 
κώδικας χρωμάτων/χρώματα ανάλογα με 
καταστάσεις (κηδεία, κ.λπ.) συντονισμένο- χρώμα 
 

Ιματισμός 
λειτουργικός/μοντέρνος/προκλητικός/κατάσταση 
(καθαρός/βρώμικος)/ηλικία/ 

Διανοητικές μορφές επικοινωνίας 
ένωση λέξης/εικόνων 

σκεπτόμενες διαδικασίες από τις ενδείξεις (αφαιρετική διαδικασία) 
Αίσθηση/Άγγιγμα Αίσθηση /Χωρίς άγγιγμα 

 
Μη-συναισθηματικός 
χειραψία/σπρώξιμο 
 

Συναισθηματικός 
χάδι/κτύπημα/ 
φιλί/γαργάλημα 
 

συνδυασμένες τεχνολογίες (RF/MW)/εγκεφαλικό 
σύστημα επικοινωνιών/διαίσθηση 
 

 
 
Σχήμα 1: Φόρμες  επικοινωνίας  
Στο http://www.musicalenglishlessons.org/vocabulary/communication.htm, 15-
04-09. 
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κα
αρ
κό
τη
ψυχολο

επίπεδο του ανθρ
δυσκολίες της 

θιστική ζωή επιρεάζει 
νητικά την αποδοτι-
τητα στην εργασία, 
ν υγεία και το 

γικό-κοινωνικό 
ώπου. Το άγχος και οι 
καθημερινής ζωής, 

παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνο-
λογίας, ωθούν τον άνθρωπο προς τη 
σωματική αδράνεια. Η καθημερινή ζωή 
σήμερα περιλαμβάνει παράτυπες δια-
τροφικές συνήθειες και πολύ λίγες 
υποχρεωτικές (σωματικές) ασκήσεις για 
πολλούς ανθρώπους. Πολλοί είναι οι 
λόγοι που έχουν συντελέσει στην μείωση 
της σωματικής δραστηριότητας και της 
χρήσης ενέργειας, π.χ. η βιομηχανική 
αυτοματοποίηση, ο αυξημένος αριθμός 
των οικιακών συσκευών που διευκο-
λύνουν τις δουλειές του σπιτιού, η 
ευκολία μετακίνησης, η διαδεδομένη 
χρήση του αυτοκινήτου και η αυξημένη 
χρήση της τηλεόρασης και του ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή (Saçaklı 1990). Η 
καθιστική ζωή και η μή προσεγμένη  
 
 

 
 
διατροφή προκαλούν προβλήματα στην 
υγεία και την φυσική κατάσταση του  
ανθρώπινου σώματος και εγκυμωνούν 
κινδύνους για πολλές ασθένειες. Με-
ρικές απο τις μείζονες ασθένειες που 
απορρέουν από τον σημερινό τρόπο 
ζωής είναι η καρδιαγγεική νόσος, ο 
καρκίνος, η αρτηριακή υπέρταση, η 
οστεοπόρωση και ο διαβήτης. Η παχυ-
σαρκία, που θέτει τη βάση γι’αυτές τις 
ασθένειες, αποτελεί ακόμα ένα σημα-
ντικό πρόβλημα (Baysal 1999).  Τα προ-
βλήματα υγείας που προκαλεί η έλλειψη 
άσκησης αφορούν ιδιαίτερα τις 
γυναίκες, συγκριτικά με τους άντρες, 
λόγω των διαφορών στην κατανομή του 
λίπους μεταξύ των δυο φύλλων. Η 
ιδανική σωματική σύνθεση μπορεί να 
επιτευχθεί όταν σωματική άσκηση 
εκτελείται παράλληλα με ισορροπημένη 
διατροφή.  Η σωματική άσκηση επιφέρει 
απώλεια λιπώδους μάζας και συντελεί 
στη διατήρηση της άπαχης μάζας (μύες). 
Τα τελευταία χρόνια μία τάση για 
προσοχή στη διατροφή και τη σωματική 
άσκηση έχει αρχίσει να εξαπλώνεται. 
Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι άντρες 
και γυναίκες συμμετέχουν σε φυσικές 

 H
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ασκήσεις, λόγω των μακροχρόνιων 
οφελειών στην υγεία και την 
πνευματική ευεξία. Η αεροβική άσκηση 
αυξάνει την αποδοτικότητα της 
λειτουργίας της καρδιάς και των πνευ-
μόνων και ενδυναμώνει το 
καρδιαγγειακό σύστημα, στοιχεία που 
επιδρούν στη σωματική σύνθεση εξα-
σφαλίζοντας τη μυική ανάπτυξη και την 
μείωση της αναλογίας του σωματικού 
λίπους (Yaman 1999).     

Διάφορες μελέτες έχουν διεξαχθεί 
πάνω σ’αυτό το θέμα. Οι Tremblay και 
αλ. (1991), μελέτησαν τις επιδράσεις της 
άσκησης και της διατροφής σε τέσσερις 
παχύσαρκες γυναίκες. Οι γυναίκες ακο-
λούθησαν ένα πρόγραμμα άσκησης και 
διατροφής χαμηλής σε λιπαρά για 
δεκαπέντε μήνες. Μετά από δεκαπέντε 
μήνες, οι ερευνητές επισήμαναν την 
μείωση του σωματικού βάρους κατά 6.4 
kg και 8.4 kg σωματικής μάζας. Οι 
Tremblay και αλ. (1991), συμπέραναν 
ότι οι αεροβικές ασκήσεις και η διατρο-
φή χαμηλή σε λιπαρά μπορούν να συμ-
βάλλουν στη θεραπεία της παχυσαρκίας. 
Οι Marks και  αλ. (1995),  μελέτησαν τα 
πλεονεκτήματα που επιφέρει η μείωση 
δαπάνης ενέργειας και διατροφής σε 23 
παχύσαρκες γυναίκες. Οι ερευνητές 
διένειμαν τις γυναίκες σε τέσσερις 
ομάδες, κατά τον βαθμό της έντασης της 
άσκησης : α)  αεροβική άσκηση, β) χωρίς 
αεροβική άσκηση, γ) δίαιτα χαμηλή σε 
θερμίδες και δ) χωρίς δίαιτα. Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο 
συνδυασμός άσκησης και δίαιτας 
χαμηλής σε θερμίδες ήταν ευεργετικός 
για τη θεραπεία της μέτριας παχυ-
σαρκίας. Οι Bergman και αλ. (1996) 
εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα βαδίσματος 
τέσσερις φορές την εβδομάδα για οχτώ 
εβδομάδες με 22 γυναίκες (μέσος όρος 
ηλικίας τα 53.4 ± 8.6 χρόνια). Τα αποτε-
λέσματα έδειξαν αξιοσημείωτη μείωση 
σωματικού βάρους και λίπους. Οι 
ερευνητές δήλωσαν ότι το περπάτημα θα 
πρέπει να εκτελείται μακροχρόνια και 
ότι η διατροφή είναι πολύ σημαντική. Ο 

Altun (1998)  εφάρμοσε ένα πρόγραμμα 
αεροβικών ασκήσεων για τρεις μήνες με 
30 υγιείς γυναίκες που έκαναν 
καθιστική ζωή και σύγκρινε δείγματα 
αίματος πριν και μετά το πρόγραμμα. 
Μετά το πρόγραμμα υπήρξε σημαντική 
αύξηση των υψηλής πυκνότητας 
λιποπρωτεïνών (HDL) και παράλληλη 
μείωση των χαμηλής πυκνότητας 
λιποπρωτεïνών (LDL), τριγλυκεριδίων 
και ολικής χοληστερόλης. Επομένως, η 
συχνή άσκηση επιδρά θετικά στο 
καρδιαγγειακό σύστημα.  Ο Yaman 
(1999) εφάρμοσε ένα πρόγραμμα 
αεροβικού βηματισμού, για οχτώ 
εβδομάδες με 40 φοιτητές πανεπι-
στημίου που έκαναν καθιστική ζωή. Στο 
τέλος της προπονητικής περιόδου, 
υπήρξε σημαντική μείωση στο πάχος της 
δερματοπτυχής του δικεφάλου. Πιο 
πρόσφατα, οι Çolakoğlu και Şenel (2004) 
εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα αεροβικής 
άσκησης (περπάτημα, τρέξιμο) για οχτώ 
εβδομάδες με 15 γυναίκες (μέσος όρος 
ηλικίας 39.13 ± 5.41 χρόνια) που έκαναν 
καθιστική ζωή. Στο τέλος του 
προγράμματος, υπήρξε σημαντική 
μείωση στο σωματικό βάρος, στο ποσο-
στό σωματικού λίπους και στις χαμηλής 
πυκνότητας λιποπρωτεïνες, ενώ σημειώ-
θηκε σημαντική αύξηση των υψηλής 
πυκνότητας λιποπρωτεïνών. Οι ερευνη-
τές δήλωσαν ότι η συχνή αεροβική 
άσκηση, όταν εφαρμόζεται για μεγάλο 
διάστημα, έχει θετική επίδραση στη 
σωματική σύνθεση και στα λιπίδια του 
αίματος στις μεσήλικες γυναίκες.   

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για 
να προσδιορίσει την επίδραση, στην 
σωματική σύνθεση των γυναικών που 
φέρει  η καθιστική ζωή ενός προγράμ-
ματος αεροβικού βηματισμού διάρκειας 
οχτώ εβδομάδων.  
 
Μέθοδος  

 
Είκοσι πέντε γυναίκες που έκαναν 

καθιστική ζωή πήραν μέρος εθελοντικά 
στην έρευνα. Γενικές πληροφορίες συλ-
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λέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου που 
συμπλήρωσαν εθελοντικά οι γυναίκες 
και το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση 
για τον υπολογισμό της αρχικής πρό-
σληψης και δαπάνης ενέργειας.  

 
 
Πρόγραμμα αεροβικού βηματισμού:  

 
Το πρόγραμμα αεροβικού βημα-

τισμού εφαρμόστηκε για 60’, δύο φορές 
την εβδομάδα για οχτώ εβδομάδες. Τα 
60’ περιλάμβαναν 10’ προθέρμανση, 40’ 
αεροβικό βηματισμό, 10’ χαλαρωτικές 
ασκήσεις. Η ένταση της άσκησης ήταν 
μεταξύ 50-85% της μέγιστης πρόσληψης 
οξυγόνου (ή 65-90% της μέγιστης καρ-
διακής συχνότητας). Οι συμμετέχουσες 
δεν έλαβαν πρόγραμμα διατροφής και 
τους συστήθηκε να συνεχίσουν τις καθιε-
ρωμένες διατροφικές τους συνήθειες. 

 
Ανθρωπομετρικές μετρήσεις:  
 
Το σωματικό βάρος, το ύψος, οι 

περιφέρειες της μέσης, γλουτών και 
μηρού και το πάχος των δερματοπτυχών 
του δικεφάλου, τρικεφάλου, υπερ-ισχίου 
και υπο-ωμοπλάτης καταγράφηκαν σε 
τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις: στην αρχή 
του προγράμματος, στο τέλος της τέ-
ταρτης εβδομάδας και στο τέλος της 
όγδοης εβδομάδας. Για τη μέτρηση του 
σωματικού βάρους χρησιμοποιήθηκε 
ζυγαριά ακριβείας ως προς 0.01 kg. Οι 
μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν φο-
ρώντας μόνο εσώρουχα. Το ύψος μετρή-
θηκε χρησιμοποιώντας μη ελαστική 
πλαστική μεζούρα με το κεφάλι και τις 
πτέρνες έναντι τοίχου και χωρίς υποδή-
ματα. Η περιφέρεια της μέσης μετρή-
θηκε κατόπιν εκπνοής, με τα χέρια 
εφαπτόμενα στο σώμα και την κοιλιακή 
χώρα χαλαρή (Schell and Lertgepin 
1994). Η περιφέρεια των γλουτών 
μετρήθηκε παράλληλα με το έδαφος στο 
μεγαλύτερο σημείο της περιφέρειας 
χωρίς να ασκείται πίεση, με τα πόδια σε 
ημιδιάταση και τα χέρια εφαπτόμενα 

στο σώμα. Η περιφέρεια του μηρού 
μετρήθηκε σε γυμνό πόδι παράλληλα με 
το έδαφος στο μέσο σημείο του μηριαίου 
οστού χωρίς να ασκείται πίεση. Οι 
μετρήσεις των δερματοπτυχών πραγμα-
τοποιήθηκαν ως ακολούθως: η δερματο-
πτυχή του δικεφάλου μετρήθηκε κάθετα 
στο σημείο της μεγαλύτερης περιφέρειας 
του δικεφάλου με τα άνω άκρα στην 
ανατομική θέση, η δερματοπτυχή του 
τρικεφάλου μετρήθηκε κάθετα στο 
σημείο της μεγαλύτερης περιφέρειας του 
τρικεφάλου με τα άνω άκρα να 
κρέμονται χαλαρά, η υπο-ωμοπλάτεια 
δερματοπτυχή μετρήθηκε διαγώνια στην 
κατώτερη γωνία της ωμοπλάτης, η 
δερματοπτυχή του υπερ-ισχύου μετρή-
θηκε κάθετα στο ανώτερο σημείο του 
ισχιακού οστού και στο μέσο της νοητής 
γραμμής της αμασχάλης (Schell and 
Lertgepin 1994). Όλες οι μετρήσεις 
έγιναν χρησιμοποιώντας διαβήτη 
Ηarpenden.   

  
 
Ανάλυση Δεδομένων     

 
Ολα τα δεδομένα της έρευνας 

αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το 
πακέτο στατιστικής SPSS 11.0. Οι από-
λυτες και ποσοστιαίες τιμές υπολογί-
στηκαν για όλες τις παραμέτρους και οι 
διαφορές μεταξύ των ανθρωπομετρικών 
μετρήσεων υπολογίστηκαν μέσω της 
στατιστικής ελέγχου t του Student. Το 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
τέθηκε ανάλογα με τη μέτρηση σε P<0.01 
ή P<0.05. 

Ο δείκτης σωματικής μάζας (ΔΣΜ) 
υπολογίστηκε με βάση την εξίσωση ΔΣΜ 
= σωματική μάζα (χιλιόγραμμα) ÷ 
σωματικό ύψος (μέτρα2). Ανάλογα με 
τον ΔΣΜ, οι γυναίκες κατατάχθηκαν 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 18.5-19.9 
αδύνατη, 20.0-24.9 κανονική, 25.0-29.9 
ελαφρά υπέρβαρη, >30.0 υπέρβαρη 
(WHO 1998). 

Η αναλογία μέσης και γλουτών 
υπολογίστηκε διαιρώντας την τιμή της 
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περιφέρειας της μέσης με την τιμή της 
περιφέρειας των γλουτών. Η επιθυμητή 
αναλογία καθορίστηκε σε 0.8 (Heyward 
and Stolarcyk 1996, Pekcan 1999). 

Το ποσοστό σωματικού λίπους 
υπολογίστηκε βάσει της μεθόδου των 
Durnin και Womesley (1994). Το σύνολο 
των τιμών των δερματοπτυχών μετα-
τράπηκε σε λογάριθμο (Log∑), που μετά 
πολλαπλασιάστηκε με τον ανάλογο 

συντελεστή ηλικίας (βλέπε παρακάτω 
πίνακα) για να υπολογιστεί η τιμή της 
σωματικής πυκνότητας. Κατόπιν, η τιμή 
αυτή εισάχθηκε στην εξίσωση για τον 
υπολογισμό του ποσοστού σωματικού 
λίπους.   

 
 
 
 

 
 

 
Ηλικία (χρόνια)    Συντελεστής Πυκνότητας (D) 
20.29 1.1599
20.30  - 0.0717 • log∑ 
30.39 1.1423 - 0.032  • log∑ 
40.49 1.1333 - 0.0612 • log∑ 
 50 και πάνω    1.1339 - 0.0645 • log∑   
 
Ποσοστό Σωματικού Λίπους = [(4.95 / D) - 4.5 x 100]. 
 
Το συνολικό σωματικό λίπος σε κιλά υπολογίστηκε με την παρακάτω εξίσωση 

(Arslan 1993). 
   
Ποσοστό σωματικού λίπους (κιλά) =  Ποσοστό σωματικού λίπους • 100     
                                                                   Σωματικό βάρος σε κιλά   
 

μέσος όρος της άπαχης μάζας 
υπολογίστηκε με την ακόλουθη 
εξίσωση:  

Άπαχη σωματική μάζα = Σωματικό 
Βάρος – Συνολικό Σωματικό Λίπος 
(Pekcan 1999). 

Η ημερήσια πρόσληψη και 
δαπάνη ενέργειας υπολογίστηκαν ως 
ακόλουθα: οι καθημερινές δραστη-
ριότητες ταξινομήθηκαν σε ομάδες και 
το ποσό της ενέργειας που κατα-
ναλώθηκε σε σωματική άσκηση υπολο-
γίστηκε χρησιμοποιώντας ένα 
έντυπο/ερωτηματολόγιο στο οποίο οι 
γυναίκες κατέγραψαν τις δραστηριό-
τητές τους για τρεις μέρες. Κατόπιν, η 
ενέργεια που καταναλώθηκε σε 
σωματική άσκηση (θερμίδες ανά λεπτό 
ανά χιλιόγραμμο βάρους; kcal/ 
min/kg) πολλαπλασιάστηκε με το 

χρόνο διάρκειας της άσκησης σε λεπτά 
(James and Schofield 1990). Το ιδανικό 
βάρος (ΙΒ) της κάθε γυναίκας 
υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την 
εξίσωση: ΙΒ = Υψος • ιδανικό ΔΣΜ. Το 
πραγματικό σωματικό βάρος (ΠΣΒ) 
υπολογίστηκε σύμφωνα με την 
εξίσωση: ΠΣΒ = τωρινό ΣΒ – ΙΒ • 0.25 
+ ΙΒ. Ο βασικός μεταβολισμός των 
γυναικών επίσης υπολογίστηκε και 
πολλαπλασιάστηκε με την συνολική 
τιμή δαπάνης ενέργειας (Arslan 1993). 
Ο μέσος όρος της ενέργειας που 
θεωρείται ότι δαπανάται κατά την 
διάρκεια άσκησης αεροβικού βημα-
τισμού, δηλαδή 440 θερμίδες (kcal) 
προστέθηκε στη συνολική τιμή δα-
πάνης ενέργειας κάθε γυναίκας 
(Yaman 1999).  Ο υπολογισμός πρό-
σληψης ενέργειας των γυναικών 
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βασίστηκε στο ημερολόγιο πρόσληψης 
τροφής που οι γυναίκες κράτησαν για 
τρεις μέρες όπου κατέγραψαν το 
βάρος της κάθε τροφής σε γραμμάρια. 
Ο μέσος όρος των θερμίδων που 
προσλήφθηκαν σε τρεις μέρες υπο-
λογίστηκε (Kutluay Merdol 2003). Το 
ποσό της ενέργειας, υδατανθράκων, 
πρωτεϊνών και λίπους επίσης υπολο-
γίστηκε χρησιμοποιώντας τις τιμές του 
πίνακα ‘Συνδυασμός Τροφίμων’ των  
Baysal et al. (1991).       
 
Ευρήματα και συζήτηση 
 
Δημογραφικές Πληροφορίες  
 

Πενήντα δυο τοις εκατό των 
γυναικών άνηκαν στην ηλικιακή 
κατηγορία των 20-29 χρονών, 20.0% 
ήταν 30-39 χρονών, 20.0% ήταν 40-49 
χρονών και 8.0% ήταν 50 ή παραπάνω 
χρονών. Ο μέσος όρος (+ τυπική 
απόκλιση) ηλικίας των συμμετεχόντων 
ήταν 32.52 (± 9.70) χρόνια. Είκοσι 
τέσσερα τοις εκατό των γυναικών ήταν 
απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και  76.0% ήταν απόφοιτες 
κολεγίου. Δεν υπήρχαν απόφοιτες δη-
μοτικού σχολείου. Σχετικά με την 
εργασιακή τους κατάσταση, το 56.0% 
των γυναικών ήταν άνεργες και το 
44.0% είχαν εργασιακή απασχόληση.   
 
 

Η διατροφή των γυναικών 
 

Η πλειοψηφία των γυναικών 
(72.0%) λάμβανε τρία γεύματα την 
ημέρα, ενώ το 20.0% των γυναικών 
λάμβανε τέσσερα γεύματα ημερησίως. 
Οι ώρες των γευμάτων δεν ήταν 
συγκεκριμένες (52.0% είχε μη συγκε-
κριμένη ώρα λήψης πρωινού, 52.0% 
είχε μη συγκεκριμένη ώρα γεύματος 
και 72.0% μη συγκεκριμένη ώρα 
βραδινού).  Το ελάχιστα παραλειπό-
μενο γεύμα ήταν το δείπνο, για το 
96.0% των γυναικών ακολουθούμενο 
από το πρωινό (72.0%) και το μεσημε-
ριανό (60.0%).  Αυτά τα ευρήματα υ-
ποδηλώνουν ότι η πλειοψηφία των 
γυναικών δεν παρέλειπε γεύματα. Επί-
σης, προσδιορίστηκε ότι όλες οι γυ-
ναίκες κατανάλωναν άλλες τροφές 
μεταξύ των γευμάτων. Οι περισσότερες 
κατανάλωναν φρούτα (96.0%), ενώ το 
84.0% κατανάλωνε πατατάκια, σοκο-
λάτες και ξηρούς καρπούς. Το αφέψη-
μα που καταναλωνόταν περισσότερο 
μεταξύ των γευμάτων ήταν το τσάι και 
το τσάι από βότανα (92.0%), ενώ το 
88.0% κατανάλωνε στιγμιαίο καφέ ή 
τούρκικο καφέ, το 76.0% έπινε χυμούς 
φρούτων και το 60% αεριούχα αναψυ-
κτικά. Το 64.0% δεν κάπνιζε και το 
60.0% κατανάλωνε οινοπνευματώδη 
ποτά.   

 
Η πρόσληψη και δαπάνη 

ενέργειας των γυναικών  
Ο μέσος όρος (+ τυπική απόκλιση) 

πρόσληψης ενέργειας, υδατανθράκων, 

πρωτεϊνών και λίπους παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 1.  
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Πίνακας 1. Ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και μέσος όρος + τυπική απόκλιση (X+S) 
υδατανθράκων, πρωτεïνών και λίπους των 25 γυναικών
. 

 
 Ελάχιστη Μέγιστη X+S 

Πρωτεïνες (g/day) 29.77 97.87 59.81 ± 3.43 
Λίπος (g/day) 22.42 65.14 41.42 ± 2.63 
Υδατάνθρακες (g/day) 146.86 445.01 236.8 ± 17.05 
Πρόσληψη Ενέργειας 
(kcal/day) 

1002.24 2741.40 1559.01±94.94 

γραμ/ημέρα = γραμμάρια ανά ημέρα; θερμίδες/ημέρα = χιλιοθερμίδες ανά ημέρα 
 
Τα αποτελέσματα του πίνακα 1 

δείχνουν ότι το 15.0%, 24.0% και 61.0% 
της ενέργειας προσλαμβανόταν από 
πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες, 
αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Baysal 
(1993), μία διατροφή θεωρείται ισορ-
ροπημένη, αν το 55-60% της ημερήσιας 
πρόσληψης ενέργειας προέρχεται από 
υδατάνθρακες, το 25-35% από λίπη και 
το 10-15% από πρωτεΐνες. Αυτό 
σημαίνει ότι στην παρούσα μελέτη η 
αναλογία της ενέργειας από πρωτεΐνες 
ήταν στο υψηλότερο προτεινόμενο 
ποσοστό, η αναλογία ενέργειας από 
υδατάνθρακες ήταν ελαφρώς μεγα-
λύτερη του προτεινόμενου ποσοστού 

και η αναλογία ενέργειας από λίπη 
ήταν ιδανική. 

  Ο μέσος όρος πρόσληψης 
ενέργειας των 25 γυναικών ήταν 
1559.01+94.94 θερμίδες/ημέρα. Αυτή η 
πρόσληψη ενέργειας είναι συγκρίσιμη 
με την τιμή πρόσληψης ενέργειας που 
αναφέρουν οι Bergman και αλ. (1996; 
1548+ 498 θερμίδες/ημέρα) οι οποίοι 
ερεύνησαν την επίδραση ενός προ-
γράμματος βαδίσματος στη σωματική 
σύνθεση 22 γυναικών. Η δαπάνη και η 
πρόσληψη ενέργειας των 25 γυναικών 
παρουσιάζεται στον πίνακα 2. 

 

 
Πίνακας 2. Ελάχιστη τιμή, μέγιστη τιμή και μέσος όρος + τυπική απόκλιση (X+S) 

πρόσληψης και δαπάνης ενέργειας.  
 
 Ν Ελάχιστη Μέγιστη X+S 

Πρόσληψη Ενέργειας 
(θερμίδες/ημέρα) 

25 1002.24 2741.40 1559.01± 94.94 

Κατανάλωση 
Ενέργειας 
(θερμίδες/ημέρα) 

25 2045.00 2886.0 2443.92 ± 49.19 

 
Η κατανομή του βάρους των 

γυναικών σύμφωνα με τον Δείκτη 
Σωματικής Μάζας (ΔΣΜ) δίνεται στον 
Πίνακα 3.  
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Πίνακας 3. Κατανομή βάρους των γυναικών σύμφωνα με τον Δείκτη Σωματικής 
Μάζας (ΔΣΜ).  

 
  

ΔΣΜ Αριθμός  % 
18.5-19.9 (αδύνατη) 6 24.0 
20.0-24.9 (κανονική) 14 56.0 
25.0-29.9 (ελαφρά υπέρβαρη) 4 16.0 
>30 (υπέρβαρη) 1 4.0 
Σύνολο 25 100.0 
 
Τα παραπάνω αποτελέσματα 

δείχνουν ότι το 56.0% των γυναικών 
είχαν κανονικό βάρος, το 24.0% ήταν 
αδύνατες, το 16.0% ελαφρά υπέρβαρες 
και το 4.0% υπέρβαρες. Ο μέσος όρος 

(± τυπική απόκλιση) ΔΣΜ ήταν 22.36 
(± 0.65), με ελάχιστο ΔΣΜ 17.63 και 
μέγιστο ΔΣΜ 30.04. 

 

 
Τα αποτελέσματα των ανθρωπομετρικών μετρήσεων δίνονται στον Πίνακα 4.  
 

Πίνακας 4. Σωματικό βάρος, περιφέρεια μέσης, γλουτών και μηρού και πάχος 
δερματοπτυχών στην έναρξη του προγράμματος, μετά από τέσσερις και μετά από 
οχτώ εβδομάδες. Όλες οι τιμές δίνονται ως μέσος όρος ±  η τυπική απόκλιση. 

 
Ανθρωπομετρήσεις Έναρξη - 

1η μέτρηση 
Μετά 4η 

εβδομάδα 
Μετά 8η 

εβδομάδα  
Στατιστ

ικό επίπεδο 
Σωματικό βάρος (kg) 60.92 ± 1.99 59.92 ± 1.94 58.32 ± 1.88** p<0.01 
Περιφέρεια μέσης (cm) 69.80 ± 1.59 69.48 ± 1.58* 68.20 ± 1.48** p<0.01 
Περιφέρεια Γλουτών 
(cm) 

94.96 ± 1.33 92.08 ± 2.17* 90.88 ± 2.11** p<0.01 

Αναλογία 
μέσης/γλουτών  

0.7108 ± 2.48 0.7276 ± 1.02 0.7268 ± 1.05* p<0.01 

Περιφέρεια μηρού (cm) 49.04 ± 0.67 48.28 ± 0.65* 46.92 ± 0.60** p<0.01 
Δερματοπυχή 
Τρικεφάλου (mm) 

16.44 ± 0.87 15.48 ± 0.98* 14.68 ± 0.90** p<0.05 

Δερματοπυχή 
Δικεφάλου (mm) 

7.40 ± 0.63 7.04 ± 0.59 6.72 ± 0.54** p<0.05 
  

Υπο-ωμοπλάτεια 
δερματοπτυχή   (mm) 

13.80 ± 1.38 13.28 ± 1.29* 12.48 ± 1.26** p<0.05 

Υπερ-ίσχια 
δερματοπτυχή  (mm) 

14.04 ± 0.11 13.12 ± 0.98* 11.80 ± 0.92** p<0.05 
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Στο τέλος του αεροβικού 

προγράμματος υπήρξε σημαντική 
μείωση (p<0.01) δύο περίπου κιλών 
στο μέσο όρο σωματικού βάρους των 
γυναικών (από 60.92 ± 1.99 kg σε 
58.32+1.88 kg).  Παρόμοιες μειώσεις 
στο σωματικό βάρος έχουν σημειωθεί 
σε προηγούμενες μελέτες που 
χρησιμοποίησαν αεροβικές ασκήσεις 
με σκοπό να μελετήσουν την επίδρασή 
τους στη σωματική σύνθεση (Bilgin 
1995, Buruk 1998, Yaman 1999, Saçaklı 
1990, Bergman 1996, Çolakoğlu and 
Şenel 2003).  

 Ο μέσος όρος της περιφέρειας της 
μέσης στην έναρξη του προγράμματος 
ήταν 69.80 ± 1.59 cm, μετά τέσσερις 
εβδομάδες ήταν  69.48 ± 1.58 cm, και 
μετά τις οχτώ εβδομάδες ήταν 68.20 ± 
1.48 cm. Η στατιστική ανάλυση έδειξε 
την σημαντική διαφορά μεταξύ της 
αρχικής και τελικής μέτρησης 
(p<0.001) και μεταξύ των μετρήσεων 
της τέταρτης και όγδοης εβδομάδας 
(p<0.01). Παρόμοιες μειώσεις στην 
περιφέρεια της μέσης έχουν αναφερθεί 
στο παρελθόν μετά από ένα 
πρόγραμμα αεροβίωσης οχτώ 
εβδομάδων (Saçaklı 1990). 

 Ο μέσος όρος της περιφέρειας των 
γλουτών στην έναρξη του προ-
γράμματος ήταν 94.96 ± 1.33 cm, μετά 
τέσσερις εβδομάδες ήταν  92.08 ± 2.17 
cm, και μετά τις οχτώ εβδομάδες ήταν 
90.88 ± 2.11 cm. Η στατιστική ανάλυση 
έδειξε σημαντική διαφορά μεταξύ της 
αρχικής και τελικής μέτρησης 
(p<0.001) και μεταξύ των μετρήσεων 
της τέταρτης και όγδοης εβδομάδας  
(p<0.01). 

Παρόμοιες μειώσεις στην 
περιφέρεια των γλουτών έχουν 
αναφερθεί στο παρελθόν μετά περίοδο 
σωματικής άσκησης (Bilgin 1995, 
Yaman 1999, Saçaklı 1990). 

Η αναλογία περιφέρειας μέσης σε 
σχέση με την περιφέρεια των γλουτών  

 
επιδεικνύει αν το κάτω μέρος του 
σώματος είναι υπέρβαρο. Η επιθυμητή 
αναλογία είναι 0.8 (Heyward and 
Stolarcyk 1996, Pekcan 1999). Τα 
αποτελέσματα του πίνακα 4 δείχνουν 
ότι ο μέσος όρος για την αναλογία 
περιφέρειας της μέσης ως προς τους 
γλουτούς αρχικά ήταν 0.7108 ± 2.48, 
μετά από τέσσερις εβδομάδες ήταν 
0.7276 ± 1.02, και μετά από οχτώ 
εβδομάδες ήταν 0.7268 ± 1.05. Η 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων με 
το t-test έδειξε ότι δεν υπήρξε 
σημαντική διαφορά μεταξύ της 4ης και 
8ης εβδομάδας (p>0.05), αλλά υπήρξε 
σημαντική διαφορά μεταξύ της 
αρχικής μέτρησης και της 8ης 
εβδομάδας (p<0.01). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι τιμές των μετρήσεων 
δεν υπερέβαιναν την αναλογία που 
μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη για τις 
γυναίκες (δηλαδή άνω του 0.8). 

Ο μέσος όρος της περιφέρειας του 
μηρού αρχικά ήταν 49.04 ± 0.67 cm, 
μετά από τέσσερις εβδομάδες ήταν 
48.28 ± 0.65 cm, και μετά από οχτώ 
εβδομάδες ήταν 46.92 ± 0.60 cm, 
δηλαδή περίπου 3 εκατοστά μικρότερη 
συνολικά. Η στατιστική ανάλυση 
έδειξε ότι υπήρξαν σημαντικές δια-
φορές μεταξύ της αρχικής και των 
άλλων δύο μετρήσεων (p<0.01).  Αυτά 
τα αποτελέσματα συμφωνούν με αυτά 
που διατύπωσε προηγούμενα ο Yaman 
(1999) ο οποίος ανακάλυψε μείωση 1 
cm στην περιφέρεια του μηρού σε 
γυναίκες που έκαναν αεροβική 
άσκηση.  

Ο μέσος όρος όλων των 
δερματοπτυχών μειώθηκε σημαντικά 
μεταξύ της αρχικής και τελικής 
μέτρησης (p<0.01). Διάφοροι άλλοι 
ερευνητές επίσης συμπέραναν ότι μετά 
από προγράμματα αεροβίωσης το 
πάχος των δερματοπτυχών ελατ-
τώνεται (Saçaklı 1990, Balamir 1992, 
Bilgin 1995) 
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Η σωματική σύνθεση των γυναικών παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.  
 

Πίνακας 5. Σωματική σύνθεση των γυναικών με ποσοστό σωματικού λίπους, 
συνολικό  σωματικό λίπος και άπαχη σωματική μάζα.  Όλες οι τιμές δίνονται ως 
μέσος όρος ± τυπική απόκλιση. 
 

Σωματική 
σύνθεση  

Έναρξη - 
1η μέτρηση 

Μετά 4η 
εβδομάδα 

Μετά 8η 
εβδομάδα  

Στατιστικό 
επίπεδο 

 Σωματικό λίπος  
(%) 

28.21 ± 1.11 27.32 ± 1.14 26.5 ± 11.12 p<0.01 

Συνολικό 
σωματικό λίπος  
(kg) 

17.59 ± 1.24 16.74 ± 1.22 15.88 ± 1.17 p<0.01 

Άπαχη μάζα 
(kg) 

43.39 ± 4.58 43.09 ± 4.42 42.44 ± 4.30 p>0.01 

 
 
Η επίδραση του προγράμματος 

αεροβικού βηματισμού ήταν στατι-
στικά σημαντική την 4η και 8η 
εβδομάδα (p<0.01). Παρόμοιες μελέτες 
που πραγματοποιήθηκαν από τους 
McCard και αλ. (1989), Saçaklı (1990), 
Balamir (1992), Bergman και αλ. (1996) 
και Buruk (1998) επίσης έδειξαν 
σημαντικές μειώσεις στο ποσοστό 
σωματικού λίπους και στο συνολικό 
σωματικό λίπος σε κιλά (Saçaklı1990, 
Bilgin1995, Buruk 1998).  Σχετικά με 
την άπαχη σωματική μάζα των 
γυναικών άλλες μελέτες έχουν επίσης 
δείξει μη στατιστικά σημαντική μείωση 
μετά από προγράμματα αεροβίωσης 
(Buruk 1998, Çolakoğlu and Şenel 
2003) το οποίο σημαίνει ότι η 
αεροβική άσκηση δεν επιφέρει μείωση 
μυïκού ιστού. 

 
Συμπέρασμα 
Η συχνή αεροβική άσκηση, όταν 

αυτή εκτελείται σωστά και συνειδητά, 
συντελεί σε ένα καλοφτιαγμένο και 
υγειές σώμα. Αν και ο στόχος των 
περισσότερων ανθρώπων που κάνουν 
συχνή αεροβική άσκηση είναι η 
διατήρηση της υγείας και της φυσικής 
κατάστασης, η πλειοψηφία των γυναι-

κών γυμνάζεται για να χάσει βάρος 
και για να έχει ένα καλλίγραμμο 
σώμα. Ενώ η μείωση του λίπους είναι 
επιθυμητή ως αποτέλεσμα της άσκη-
σης, δεν χρειάζονται αλλαγές στο 
άπαχο σωματικό βάρος (Yaman 1999). 
Οι γυναίκες που επιθυμούν να χάσουν 
βάρος και να διατηρήσουν τη σιλου-
έτα τους θα πρέπει να συμβουλεύονται 
από ειδήμονες να ακολουθούν πρό-
γραμμα αεροβικού χορού και 
βηματισμού. Ο αεροβικός χορός και 
βηματισμός αποφέρει θετικά αποτελέ-
σματα στηΝ σωματική σύνθεση όταν 
εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα 
για τουλάχιστον οχτώ εβδομάδες. 
Επιπρόσθετα, μία ισορροπημένη δια-
τροφή είναι επίσης αναγκαία. Για μία 
υγιή διατροφή συστήνεται να μην 
παραλείπονται γεύματα, τα γεύματα 
να πραγματοποιούνται τις ίδιες ώρες 
κάθε μέρα, ο αριθμός των γευμάτων 
να είναι τουλάχιστον 4-5 και να 
καταναλώνονται φαγητά με χαμηλό 
δείκτη γλυκερίνης (π.χ. φρούτα και 
λαχανικά) με τα γεύματα καθώς και 
στα ενδιάμεσα διαστήματα. Όταν το 
καθημερινό φαγητό καταναλώνεται σε 
τέσσερα ή πέντε γεύματα, η βιοδια-
θεσιμότητα των τροφών επιταχύνει το 
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μεταβολισμό και καθιστά δυνατό τον 
έλεγχο του σωματικού βάρους, επειδή 
η συχνή πέψη των τροφών κατά-
ναλώνει παραπανίσια ενέργεια. 
Επιπλέον, δηλώνεται ότι, τρώγοντας 
συχνά και λίγη ποσότητα, επιδρά 
θετικά στα λιπίδια του αίματος και 
βοηθά τον έλεγχο της γλυκόζης στο 
αίμα (Baysal 1993, Ersoy 2001). 
Εφαρμόζοντας ένα σωστό πρόγραμμα 
άσκησης και διατροφής και καθι-
στώντας το απαραίτητο μέρος της 
ζωής μας είναι αρκετό για να είμαστε 
υγιείς, ευτυχισμένοι και σε φόρμα.  
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ΠΠώώςς  ηη  ΤΤηηλλεεόόρραασσηη  ΜΜεεττααμμοορρφφώώννεειι  
ττοονν  ΑΑθθλληηττιισσμμόό  ;;  
 
της Μαργαρίτας Κεφαλάκη, Ερευνήτρια Αθηναικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Έρευνας, Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας.  
 
 
 

άει καιρός που ο 
αθλητισμός δεν αποτελεί 
πλέον ένα απλό άθλημα. 
Η τηλεόραση και η 
εμπορική χορηγία έχουν 
συμβάλει στην μεταμό-

ρφωση του, αποφέροντας του σημα-
ντικά νέα εισοδήματα αλλά και πολλές 
αλλαγές σε κανόνες, τρόπους παρου-
σίασης και πολιτισμικούς τύπους. Λόγω 
της σπουδαιότητας του, τα άρθρα του 
περιοδικού μας έχουν πολλές φορές 
ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν αδια-
μφισβήτητα συμβάλει στην μεταμό-
ρφωση του αθλητισμού από ένα γεγονός 
που προβάλλει και προωθεί την σημα-
ντικότητα της ευγενούς άμιλλας, σε 
οικονομική διαμάχη. Αυτό το φαινό-
μενο αφορά κυρίως στα μεγάλα 
αθλητικά γεγονότα, όπως είναι οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες ή το Παγκόσμιο 
Κύπελο ποδοσφαίρου για τα οποία τα 
κανάλια, κρατικά ή ιδιωτικά, επιδίδο-
νται σε ανελέητο ανταγωνισμό, με 
αποτέλεσμα μια ανυπολόγιστη αύξηση  
 

 
του κόστους που συνδέεται με τα 
δικαιώματα αναμετάδοσης.  

Η αμφίρροπη επίδραση του 
αθλητισμού δεν περιορίζεται βέβαια 
μόνο στην τηλεόραση, αλλά επεκτεί-
νεται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης. Εφημερίδες, ραδιόφωνο, περιο-
δικά, διαφημιστικοί χώροι, κτλ., επηρε-
άζουν και επηρεάζονται από τα μεγάλα 
αθλητικά γεγονότα, φτάνοντας πολλές 
φορές μέχρι και σε επηρεασμό της 
κοινωνικής και πολιτιστικής συμπε-
ριφοράς των ατόμων. Στην πραγμα-
τικότητα, η επίδραση της τηλεόρασης 
στον αθλητισμό ήταν και είναι δραμα-
τική. Περιστασιακά, μεγάλα γεγονότα 
όπως αυτά που αναφέραμε παραπάνω, 
συγκεκριμενοποιούν και αποδεικνύουν 
το μέγεθος της αλλαγής.   

Όπως υποστηρίζει ο Garry Whannel, 
σε ένα πρόσφατο άρθρο του στο γνωστό 
American Academy of Political and Social 
Science (βλέπε Garry Whannel, Television 
and the transformation of Sport, Annals of 
the American Academy of Political and 
Social Science, 2009), η τηλεόραση μετα-
μορφώνει τον αθλητισμό σε ένα σύνολο 

 Π

ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΑΑθθλληηττιικκήή  ΣΣκκέέψψηη 
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θεαμάτων που παράγουν ένα τεράστιο 
κοινό και νέες πηγές εισοδήματος. Οι 
αλλαγές  είναι πολλές και αναμενό-
μενες. Μέσω της τηλεόρασης, ο αθλητι-
σμός μεταφέρεται από την έννοια του 
δημόσιου τομέα, στον χώρο του νοικο-
κυριού. Επίσης, ένα αθλητικό γεγονός 
μπορεί πλέον να μεταδοθεί ζωντανά σε 
κάθε γωνιά της Γης, χωρίς να υπάρχει 
περιορισμός χρόνου-χώρου. Ανάλογες 
πρακτικές και πιθανοί χειρισμοί μετα-
τρέπουν, υπό κάποια έννοια, την 
τηλεοπτική έκδοση και αναμετάδοση, 
αυτή καθαυτή, σε κάτι πιο σημαντικό 
από το ίδιο το γεγονός. Ο αθλητισμός 
έχει πλέον γίνει από τα λίγα τηλεοπτικά 
γεγονότα που μπορούν να συγκεντρώ-
σουν τόσο πολύ κοινό σε σπίτια άλλα 
και σε κοινόχρηστους χώρους.  

Η τεχνολογική και αισθητική μετάλ-
λαξη επέφερε και την οικονομική 
μετάλλαξη. Από το 1960, ο αθλητισμός, 
με την βοήθεια της τηλεόρασης, αποκτά 
νέα εισοδήματα. Οι ιθύνοντες του 
αθλητισμού κάνουν πλέον καθετί που 
περνά από το χέρι τους για να παρέχουν 
στην  τηλεόραση όσα τους ζητά και να 
εξασφαλίσουν έτσι ένα καλό εισόδημα.  

Η παρουσία της τηλεόρασης αποτέ-
λεσε, και σίγουρα αποτελεί, μεγάλο 
πλεονέκτημα για τους δυνητικούς χορη-
γούς. Η τηλεόραση δίνει την ευκαιρία 
στον αθλητισμό να αποκτήσει ένα διε-
θνές χαρακτήρα, επιτρέποντας την 
ανάδυση οπαδών από διαφορετικές 
χώρες, γεγονός πολύ ελκυστικό για τους 
διαφημιστές. Αλλά ο τρόπος και τα 
άτομα που επηρεάζει η τηλεόραση δεν 
σταματούν σε αυτό.  

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν 
δύο διαφορετικές πλευρές στην ερώτηση 
ποιους επηρεάζει η τηλεόραση.  Πρώτον, 
υπάρχει η επιρροή απέναντι στα 
ιδρύματα και τις πρακτικές του οργα-
νωμένου αθλητισμού, και δεύτερον η 
επίδραση στους θεατές, το κοινό της 
τηλεόρασης και γενικότερα σε κοινωνι-
κές πρακτικές. Η τηλεόραση έχει 
πραγματικά συμβάλει στην μεταμόρφω-

ση του αθλητισμού. Τα μεγάλα αθλητικά 
γεγονότα απαιτούν και διαχειρίζονται, 
πλέον, υπέρογκα χρηματικά ποσά, 
πράγμα που επιτρέπει (ή επιβάλει), στον 
αθλητισμό γενικότερα, να οργανωθεί σε 
μια πιο θεαματική βάση. Πρώτον, 
υπάρχει η επιρροή απέναντι στα ιδρύ-
ματα και τις πρακτικές του οργα-
νωμένου αθλητισμού, και δεύτερον η 
επίδραση απέναντι στους θεατές, το 
κοινό της τηλεόρασης και γενικότερα σε 
κοινωνικές πρακτικές.  

Μιλώντας για τη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων (Κεφαλάκη, 
2008), οι τελετές έναρξης και λήξης 
αποτελούν ένα παράδειγμα της μεγάλης 
σημασίας που δίνεται σ’ αυτό το 
γεγονός. Πόση προετοιμασία, χρόνος, 
προσωπικό, εθελοντές, κόπος, έξοδα, 
χρειάζονται για να διοργανωθούν αυτές 
οι τελετές, που τελικά δε διαρκούν 
περισσότερο από 2 ώρες! 10,625 αθλη-
τές, 45,000 εθελοντές, 301 γεγονότα, 
21,500 μέσα μαζικής ενημέρωσης, χρησι-
μοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας το 2004. Η παρέ-
λαση, το θέαμα, η μεταφορά της 
ολυμπιακής φλόγας, έχουν μεταμορφω-
θεί σ’ ένα είδος τελετουργίας, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 
θεάματος και της τεράστιας προβολής 
αυτού του γεγονότος. Κάθε διοργανώ-
τρια χώρα προσπαθεί μέσα από αυτές 
τις τελετές να περάσει ένα κομμάτι της 
ιστορίας και του πολιτισμού της στον 
υπόλοιπο κόσμο. Αξιοπρόσεχτο είναι το 
γεγονός ότι υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο 
που ακολουθείται στην τελετή έναρξης 
(υποδοχή αρχηγού κράτους, παρέλαση 
αθλητών, Ολυμπιακή σημαία, Ύμνος, 
λαμπαδηδρομία και άναμμα του 
βωμού, όρκος αθλητών και κριτών, 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα) και στην 
τελετή λήξης (καλλιτεχνικό πρόγραμμα, 
είσοδος σημαιών χωρών και αθλητών, 
είσοδος Ολυμπιακής σημαίας και 
παράδοσή της στην επόμενη διοργανώ-
τρια πόλη, κήρυξη λήξης, σβήσιμο 
Ολυμπιακής φλόγας, καλλιτεχνικό πρό-
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γραμμα). Αυτός ο ενδιαφέρων συνδυ-
ασμός προβολής πολιτιστικών ιδανικών 
και μοντερνισμού προτείνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να καλλιεργεί στο κοινό μια 
ατμόσφαιρα μαγείας, πάθους και ενδια-
φέροντος, που κάνει κάθε θεατή να 
ενστερνιστεί την σημαντικότητα των 
ολυμπιακών ιδανικών, του πολιτισμού 
και βέβαια της αποτελεσματικότητας 
συντονισμού και οργάνωσης της διο-
ργανώτριας χώρας (Κεφαλάκη, 2006).  

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αναδεικνύ-
ουν την θέση μιας χώρας σε διεθνές 
επίπεδο. Η υψηλή τηλεθέαση των 
ολυμπιακών τελετών έναρξης και λήξης 
(περισσότεροι από 3.5 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι παρακολούθησαν την ένα-
ρκτήρια τελετή της Αθήνας το 2004), 
αποτελεί έναν λόγο, που εξηγεί τον 
υψηλό τους προϋπολογισμό. Για την 
Αθήνα ήταν της κλίμακας των 
50.000.000 ευρώ, εκ των οποίων περίπου 
1.300.000 ευρώ ήταν η αμοιβή του 
καλλιτεχνικού διευθυντή, κύριο Παπαϊ-
ωάννου και της ομάδας του (Traganou 
Jilly, 2006). Χρειάστηκαν σχεδόν τρία 
έτη εργασίας για τη σύλληψη και την 

πραγματοποίηση των τελετών έναρξης 
και λήξης. 

Μένει να επεξεργαστούμε τα θετικά 
και τα αρνητικά στοιχεία αυτής της 
μεταμόρφωσης και να μην ξεχνάμε  ότι 
σε κάθε περίπτωση, ‘παν μέτρον άρι-
στον’. 
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Το Μάρκετινγκ στο Ποδόσφαιρο: 
Μια Διεθνής Προσέγγιση 
 
του Μισέλ Ντεσμπόρντ

ο εγχειρίδιο που παρου-
σιάζεται στο παρόν τεύχος 
αφορά στο μάρκετινγκ 
του ποδοσφαίρου. Το βι-
βλίο το έχει επιμεληθεί ο 

γνωστός Γάλλος ακαδημαϊκός Michel 
Desbordes, ο οποίος συγκέντρωσε 27 
ακαδημαϊκούς-ερευνητές από όλον 
τον κόσμο οι οποίοι μέσα από 17 
κεφάλαια μας προσφέρουν μια 
αξιοζήλευτη πηγή πληροφοριών που 
σχετίζεται με το μάρκετινγκ από-
κλειστικά για το χώρο (αλλά και στο 
χώρο) του ποδοσφαίρου.  

Το βιβλίο κινείται στη γραμμή του 
ό, τι εφόσον το ποδόσφαιρο παίζεται 
σε κάθε σημείο της Γης, ένα καθολικό 
σετ εργαλείων μάρκετινγκ είναι 
απαραίτητο για να καταστήσει το 
συγκεκριμένο άθλημα επικερδές. Εν-
τούτοις, η ερώτηση κλειδί που το 
συγκεκριμένο εγχειρίδιο στοχεύει ν’ 
απαντήσει είναι εάν το μάρκετινγκ 
είναι το ίδιο σε κάθε χώρα ή αν 
υπάρχουν πολιτιστικοί παράγοντες 
που υπονοούν μια ανάγκη προ-
σαρμογής του αποκαλούμενου «καθο-
λικού σετ εργαλείων» σε ομάδες και 
λίγκες.  

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε 
δύο μέρη. Το Πρώτο Μέρος είναι 
χωρισμένο σε τρεις κατηγορίες και  

επικεντρώνεται στο ευρωπαϊκό ποδό-
σφαιρο. Η πρώτη κατηγορία αποτελεί-
ται από δύο κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 1 
αφορά στο μάρκετινγκ του UEFA 
Champions League και αναλύει την 
στρατηγική που αναπτύχθηκε και 
εφαρμόστηκε από την UEFA σε συνε-
ργασία με την TEAM Marketing. Το 
συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύει, 
λοιπόν, τα φαινόμενα που μεταμό-
ρφωσαν τόσο τα εθνικά, όσο φυσικά το 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συλλόγων της 
UEFA. Το Κεφάλαιο 2 επικεντρώνεται 
στην «δύναμη» του Τύπου και της 
δημοσιογραφίας, ως εργαλεία προώ-
θησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων 
στο χώρο του ποδοσφαίρου. Το συγκε-
κριμένο κεφάλαιο βασίζεται σε υλικό 
που αντλήθηκε από συνεντεύξεις με 
τους επικεφαλής των πέντε πιο 
ισχυρών τηλεοπτικών σταθμών της 
Νορβηγίας προσπαθώντας ν’ απαντη-
θεί η ερώτηση «ποιές επιπτώσεις 
φέρουν τα ποδοσφαιρικά δικαιώματα 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην 
τηλεοπτική δημοσιογραφία;». 

Η δεύτερη κατηγορία του Πρώτου 
Μέρους αφορά στις αγορές των πέντε 
ισχυρότερων ποδοσφαιρικά χωρών 
(αν και δεν υπάρχει κεφάλαιο που να 
αφορά αποκλειστικά στην Αγγλία). Το 
Κεφάλαιο 3 περιγράφει το μοντέλο 

 Τ
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οικονομικού ελέγχου που εφαρμόζεται 
στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο της 
Γαλλίας και συζητά την πιθανότητα 
«εξαγωγής» του μοντέλου αυτού στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Το συγκεκριμένο 
κεφάλαιο, αν και είναι πολύ χρήσιμο, 
δεν φαίνεται να σχετίζεται με την 
γενικότερη θεματολογία του βιβλίου, 
που είναι το μάρκετινγκ. Αντίθετα, το 
τέταρτο κεφάλαιο, επικεντρώνεται 
στην έννοια του «συνεργατικού μά-
ρκετινγκ» (cooperative marketing) 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα από 
ιταλικές ποδοσφαιρικές ομάδες. Ένα 
πολύ σημαντικό κεφάλαιο μιας και 
βοηθάει να κατανοηθούν οι διαφορές 
μεταξύ «συνεργατικού μάρκετινγκ» 
και χορηγιών. Διαφορές που συνήθως 
δεν λαμβάνονται υπόψη από ερευ-
νητές στο χώρο του ποδοσφαίρου. Το 
Κεφάλαιο 5 πραγματεύεται μια τεχνι-
κή έρευνας αγοράς την οποία μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν μάνατζερ 
ώστε να επιταχύνουν τις διεργασίες 
λήψης αποφάσεων που αφορούν στη 
μετατροπή ποδοσφαιρικών γηπέδων 
σε πολύ-λειτουργικές εγκαταστάσεις. 
Και αυτό το κεφάλαιο αντλεί στοιχεία 
από τον χώρο του ιταλικού ποδο-
σφαίρου. Το επόμενο, ωστόσο, κεφά-
λαιο, 6ο, παρουσιάζει την εξέλιξη της 
γερμανικής ποδοσφαιρικής αγοράς, 
δίνοντας βαρύτητα στα τηλεοπτικά 
δικαιώματα και την επιρροή που αυτά 
έχουν στη γενικότερη στρατηγική 
μάρκετινγκ των γερμανικών ποδο-
σφαιρικών ομάδων. Το τελευταίο 
κεφάλαιο της δεύτερης κατηγορίας 
(7ο), χρησιμοποιεί την FC Barcelona, 
ως περιπτωσιολογική μελέτη, για να 
εξηγήσει το μάρκετινγκ μάνατζμεντ σε 
μεγάλους και ιστορικούς ποδο-
σφαιρικούς συλλόγους. Στο κεφάλαιο 
υπογραμμίζεται η δυσκολία τέτοιων 
συλλόγων να ισορροπήσουν μεταξύ 
αθλητικής και οικονομικής επιτυχίας, 
λόγω της διαρκούς πίεσης από τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και από 

τις πολιτικές και κοινωνικές ομάδες 
που τους περιβάλλουν.   

Η τρίτη κατηγορία κεφαλαίων 
εξετάζει αν υπάρχει χώρος στην 
ευρωπαϊκή αγορά για μικρότερες πο-
δοσφαιρικά χώρες, όπως αυτές της 
Πορτογαλίας, Ιρλανδίας και Φιλα-
νδίας. Το Κεφάλαιο 8 χρησιμοποιεί 
εργαλεία της οικονομικής θεωρίας και 
τα εφαρμόζει στο ποδοσφαιρικό 
μάρκετινγκ. Οι συγγραφείς του κεφα-
λαίου αυτού, αναλύουν τον ρόλο των 
χορηγιών στο ποδόσφαιρο της Πορτο-
γαλίας. Αρχικά, χρησιμοποιούν DEA 
(Data Envelopment Analysis) για να 
αναλύσουν αθλητικές (κατάταξη ομά-
δων), οικονομικές καθώς και μετα-
βλητές μάρκετινγκ, πρωτού το μοντέλο 
Tobit, εντοπίσει τους «κινητήριους μο-
χλούς» (driving forces)  των χορηγιών 
στη πορτογαλική λίγκα.  

Το Κεφάλαιο 9 αφιερώνεται στο 
ποδόσφαιρο της Ιρλανδίας το οποίο 
βρίσκεται ακόμα σε ημιεπαγγελμα-
τικό επίπεδο. Η συγγραφέας εξετάζει 
τον ρόλο της ποδοσφαιρικής ομο-
σπονδίας της χώρας καθώς και τις 
επιπτώσεις της φυγής των καλύτερων 
ποδοσφαιριστών για τα πρωτα-
θλήματα της Αγγλίας. Οι επιπτώσεις 
αυτές επηρεάζουν τις όποιες στρατη-
γικές μάρκετινγκ που υιοθετούνται 
από την Ιρλανδική ομοσπονδία, οι 
οποίες επιπτώσεις, ωστόσο, δεν έχουν 
μόνο αρνητικά αποτελέσματα, αλλά 
κρύβουν πολλές δυνατότητες ποδο-
σφαιρικού μάρκετινγκ. Το κεφάλαιο 
10 παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, 
μιας και επικεντρώνεται, όχι στο 
επαγγελματικό, αλλά στο ερα-
σιτεχνικό ποδόσφαιρο της Φιλανδίας. 
Υπογραμμίζει την σημαντικότητα πα-
ραγωγής θετικών ποδοσφαιρικών 
εμπειρειών μέσω ενός προγράμματος 
μάρκετινγκ που ονομάστηκε “All Stars 
Programmes” και που εφαρμόστηκε, 
με μεγάλη επιτυχία για πέντε χρόνια 
στο φιλανδικό ποδόσφαιρο. Ένα 
πρόγραμμα που θα μπορούσε να έχει 
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εφαρμογή και στο ελληνικό 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, μέσω της 
ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπον-
δίας.   

Το Δεύτερο Μέρος του εγχειριδίου 
αφιερώνεται στις ποδοσφαιρικά λιγό-
τερο ανεπτυγμένες αγορές. Το 
κεφάλαιο 11, επί παραδείγματι, συ-
ζητά τους λόγους για τους οποίους ενώ 
η Βραζιλία θεωρείται η χώρα του 
ποδοσφαίρου, η οργανωσιακή και 
επιχειρηματική πλευρά του αθλήματος 
αυτού κινείται με πολύ αργούς 
ρυθμούς. Η περίπτωση μελέτης της 
Atletico–PR που παρουσιάζεται, από-
τελεί το πρώτο στρατηγικής φύσεως 
μοντέλο στο χώρο του βραζιλιάνικου 
ποδοσφαίρου. Το Κεφάλαιο 12 
εξετάζει τρεις πτυχές του ιαπωνικού 
ποδοσφαίρου. Αυτές σχετίζονται με 
την εθνική λίγκα (J-League) και την 
κληρονομιά του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου του 2002, καθώς και με την 
διεθνοποίηση του ποδοσφαίρου της 
χώρας. Το τελευταίο αφορά τόσο στην 
«εξαγωγή» ποδοσφαιριστών προς τα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όσο και 
στην «εισαγωγή» γνωστών παιχτών 
από αυτά. Φυσικά, και οι τρεις αυτές 
πτυχές συνδέονται προσφέροντας ση-
μαντικές ευκαιρίες μάρκετινγκ. Το 
επόμενο κεφάλαιο επικεντρώνεται 
στην πιο «ώριμη» αθλητική αγορά του 
κόσμου: αυτή των ΗΠΑ. Αυτό που 
εξηγεί το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι 
ότι η εφαρμογή στρατηγικού μά-
ρκετινγκ δεν αρκεί, μιας και ο ρόλος 
της ζήτησης για ποδόσφαιρο (demand 
for football), είναι καθοριστικός. Αυτό 
αποτυπώνεται μέσα από δύο παρα-
δείγματα που αφορούν στην αντρική 
λίγκα (MLS) και την αντίστοιχη των 
γυναικών (WUSA). Σε συνέχεια του 
προηγούμενου, το κεφάλαιο 14 ασχο-
λείται επίσης με το ποδόσφαιρο των 
ΗΠΑ, παρουσιάζοντας το πως αυτό 

είναι οργανωμένο σχετικά με την 
έννοια του μάρκετινγκ. Το κεφάλαιο 
15, μας μεταφέρει στον ποδοσφαιρικό 
κόσμο του Καναδά παρουσιάζοντας 
τους λόγους εκείνους που καθιστούν 
το καναδέζικο ποδόσφαιρο μη-
δημοφιλές. Εσωτερικοί (φύση και 
κανόνες παιχνιδιού, ιστορία/ παρά-
δοση) καθώς και εξωτερικοί λόγοι 
(πολιτική υποστήριξη, ασθενής προώ-
θηση, γεωγραφία, καιρικές συνθήκες) 
αποτελούν «τροχοπέδη» για την 
εξάπλωση του συγκεκριμένου αθλή-
ματος στη χώρα. Το Κεφάλαιο 16, 
εξετάζει την παρούσα σχέση μεταξύ 
μάρκετινγκ και αργεντίνικου ποδο-
σφαίρου, ενώ το τελευταίο κεφάλαιο 
του βιβλίου, 17ο ,παρουσιάζει την σχέ-
ση αυτή στο ποδόσφαιρο της Νότιας 
Κορέας. Ειδικότερα, το κεφάλαιο 17 
επικεντρώνεται στο χορηγικό μάρκε-
τινγκ, εξετάζοντας επίσημους και 
ανεπίσημους χορηγούς, τόσο της 
λίγκας όσο και των ομάδων της 
Νότιας Κορέας.  

Σε γενικές γραμμές, το εγχειρίδιο 
του Desbordes αποτελεί ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τους 
φοιτητές όσο και για τους επαγγελμα-
τίες που πραγματεύονται στο χώρο 
του ποδοσφαιρικού μάρκετινγκ. Ο 
μεγάλος αριθμός συνεντεύξεων, που 
παρουσιάζονται αυτούσιοι στο βιβλίο, 
προσφέρει από «πρώτο χέρι» τις 
αντιλήψεις και εμπειρίες ανθρώπων 
που εργάζονται, είτε σε ποδοσφαιρικές 
ομάδες είτε σε εταιρείες που έχουν 
άμεση σχέση με τον χώρο του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανά 
τον κόσμο. Πρόκειται, αναμφισβή-
τητα, για ένα εγχειρίδιο που θα πρέπει 
να διαβαστεί από όσους θέλουν να 
γνωρίσουν τις νέες ποδοσφαιρικές 
αγορές ή να κατανοήσουν καλύτερα 
τις ήδη ανεπτυγμένες. 
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Call for Papers and Participation 
10th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, 

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

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

ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς  ––  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς

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
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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.  
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. 
 
 
 
  

 

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
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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
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS & 
MANAGERS (PASEM) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Βαγγέλης Κρητικός  
Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Θ. 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  

mailto:pasem@atiner.gr
mailto:pasem@atiner.gr
mailto:pasem@atiner.gr
mailto:pasem@atiner.gr
mailto:pasem@atiner.gr
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