
 
Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Αθλητικής Οικονομίας, Διοίκησης και Μάρκετινγκ  
Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ) 
Τόμος 10ος, Τεύχος 4ο Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010  
Τιμή: 5 ευρώ (ηλεκτρονική μορφή)–10 ευρώ (έντυπη μορφή) 

 
 

Από τον Διευθυντή Έκδοσης 
 
Αθλητική Επικαιρότητα 
Τα Οικονομικά των Μαραθωνίων Δρόμων 
 
Επιστημονικό Άρθρο 
Ποιοί Ήταν οι Καλύτεροι Προπονητές της Εθνικής Ελλάδος 
Ποδοσφαίρου;  
Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 

 
Επιστημονικό Άρθρο 
Η Τιμολόγηση της Τηλεοπτικής Διαφήμισης με Βάση την 
Μεταβαλλόμενη Τηλεθέαση στα Επιμέρους Στάδια του Τουρνουά 
της Ομοσπονδίας Παικτών Γκολφ 
Τζορτζ Κράντελ, Μπράϊς  Τζόνσον, Μαντλιν Λουντ & Τιμ Νιούμαν 
 
Επιστημονικό Άρθρο 
Φυσική Άσκηση και Καρδιοαγγειακές Παθήσεις 
Κέιουεν Μπέβερλυ Σόγιερ 
 
Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 
Αγώνες Κεκλεισμένων των Θυρών και Διαιτησία 
 
Επιστημονικό Βιβλίο 
Εισαγωγή στα Οικονομικά του Σύγχρονου Αθλητισμού 
 
Ανακοινώσεις 
 
 
 
 



 
 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 10ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 2 



Οικονομία € Αθλητισμός 
Τόμος 10ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010 

 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 10ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 3 

ππεερριιεεχχόόμμεενναα   
Από τον Διευθυντή Έκδοσης 5 

Αθλητική Επικαιρότητα 
Τα Οικονομικά των Μαραθωνίων Δρόμων  

7 

 
Επιστημονικό Άρθρο 
Ποιοί Ήταν οι Καλύτεροι Προπονητές της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου;  
Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
 

 
9 
 

Επιστημονικό Άρθρο 
Η Τιμολόγηση της Τηλεοπτικής Διαφήμισης με Βάση την Μεταβαλλόμενη 
Τηλεθέαση στα Επιμέρους Στάδια του Τουρνουά της Ομοσπονδίας Παικτών 
Γκολφ 
Τζορτζ Κράντελ, Μπράϊς  Τζόνσον, Μαντλιν Λουντ & Τιμ Νιούμαν 
 

21 
 

Επιστημονικό Άρθρο 
Φυσική Άσκηση και Καρδιοαγγειακές Παθήσεις 
Κέιουεν Μπέβερλυ Σόγιερ 
 

33 
 

Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 
Αγώνες Κεκλεισμένων των Θυρών και Διαιτησία 
  

43 

Επιστημονικό Βιβλίο 
Εισαγωγή στα Οικονομικά του Σύγχρονου Αθλητισμού 
 

45 
 

Ανακοινώσεις 
 

47 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Οικονομία € Αθλητισμός 

Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ) 

                 Τόμος 10ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010 
ISSN: 1109-236X Ιστοσελίδα Περιοδικού: www.atiner.gr/oa.htm  

 
Ιδιοκτησία 
Ερευνητική Μονάδα Αθλητισμού (www.atiner.gr/ema.htm) του  
Αθηναϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΘΙΝΕΕ) 
 
Διευθυντής Έκδοσης και Υπεύθυνος Ύλης 
Δρ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
 
Συντακτική και Επιστημονική Επιτροπή 
Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κόβεντρι, H.Β. 
Κλεοπάτρα Βελούτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Γλασκώβης, Η.Β. 
Δημήτρης Γαργαλιάνος, Eπίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.  
Νίκος Καρτακούλλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος. 
Μαργαρίτα Κεφαλάκη, Ερευνήτρια, ΑΘΙΝΕΕ. 
Δημήτριος Κολυπέρας, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Stirling, H.Β. 
Μαρία Κωνσταντάκη, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Μπέρκινχαμσάϊρ, H.Β.  
Νικόλαος Πάππας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Σαμ Χιούστον, ΗΠΑ. 
 Χρήστος Σακελλαρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Νανιάγκ, Σιγκαπούρη. 
 
Επιμέλεια Δοκιμίων και Μεταφράσεις 
Χρήστος Φρατζεσκάκης & Απόστολος Κοτσασπύρου 
 
Διανομή – Διαφήμιση 
Σταυρούλα Κυρίτση, Σύλια Σακκά, Ειρήνη Λέντζου, Κατερίνα Μαράκη. 
 
Στο τεύχος αυτό συνεργάστηκαν 
Χρήστος Αναγνωστόπουλος & Απόστολος Κοτσασπύρου 
 
Καλλιτεχνική και Τυπογραφική Επιμέλεια 
Εταιρεία Θήτα, Σολωμού 14, 10683 Αθήνα, τηλ./φαξ 211 7009056 
 
Επιστημονική Επιτροπή Κριτών 
Τα επιστημονικά άρθρα δημοσιεύονται στο Ο€Α κατόπιν κρίσης, από δύο τουλάχιστον 
κριτές. Η επιστημονική επιτροπή κριτών του περιοδικού αποτελείται από καθηγητές και 
ερευνητές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Την τελική ευθύνη δημοσίευσης των άρθρων έχει 
ο διευθυντής του περιοδικού. 
 
Υποβολή Επιστημονικών Άρθρων 
Τα προς δημοσίευση άρθρα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο gtp@atiner.gr. 
 
Συνδρομές 
Το Ο€Α κυκλοφορεί 4 φορές το χρόνο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Η ετήσια 
συνδρομή της ηλεκτρονικής μορφής για βιβλιοθήκες, οργανισμούς και ιδρύματα είναι 40 
ευρώ, για ιδιώτες 20 ευρώ. Η ετήσια συνδρομή της έντυπης μορφής για βιβλιοθήκες, 
οργανισμούς και ιδρύματα είναι 100 ευρώ, για ιδιώτες 50 ευρώ. 

 
Διαφημίσεις 
Πλήρης τιμοκατάλογος των καταχωρήσεων στο περιοδικό είναι διαθέσιμος για κάθε 
ενδιαφερόμενο.

 

Οικονομία € Αθλητισμός, Τόμος 10ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 4 

http://www.atiner.gr/oa.htm
http://www.atiner.gr/ema.htm
mailto:gtp@atiner.gr


 

Από τον 
Διευθυντή Έκδοσης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

φετινή χρονιά είναι επετειακή. Γιορτάζουμε τα 2500 χρόνια από την μάχη 

του Μαραθώνα. Εκτός από την μεγάλη ιστορική, πολιτική και πολιτισμική 

αξία αυτής της μάχης έχει, πλέον αποκτήσει μεγάλη αθλητική και 

οικονομική αξία. Η αθλητική επικαιρότητα του παρόντος τεύχους 

αφιερώνεται σε αυτή την επέτειο. Μάλιστα ο ΠΣΑΟΣ οργανώνει μία εσπερίδα με αυτό 

το θέμα με πολύ σημαντικούς ομιλητές που καλύπτουν τόσο τις ιστορικές όσο και τις 

κοινωνικό-οικονομικές πλευρές του θέματος.  

 ΗΗ
Το τελευταίο τεύχος του δέκατου τόμου του περιοδικού κλείνει έναν πολυετή 

κύκλο αλλαγών και προσαρμογών. Από το 2011, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, θα 

αλλάξει. Σκοπός μας είναι να γίνει το περιοδικό πιο ακαδημαϊκό, συνεχίζοντας την 

δημοσίευση επιστημονικών άρθρων που παρουσιάζονται στα συνέδρια του ΠΣΑΟΣ 

(δύο διεθνή και ένα ελληνικό), μετά από κρίση. Εκτός από αυτά τα άρθρα, η 

ερευνητική μονάδα αθλητισμού του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας 

έχει καταστρώσει ένα πρόγραμμα μελετών ελληνικού ενδιαφέροντος που θα 

αποτελούν πηγή δημοσιεύσεων στο περιοδικό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από το 

προηγούμενο τεύχος να δημοσιεύονται τέτοιες μελέτες και συνεχίζουμε με το σημερινό, 

στο οποίο δημοσιεύουμε ένα επιστημονικό άρθρο για τους προπονητές της Εθνικής 

Ελλάδος ποδοσφαίρου. Φιλοδοξία μας είναι να καθιερωθεί το περιοδικό ως ένα 

επιστημονικό περιοδικό που θα καλύπτει τις οικονομικές και  κοινωνικές πτυχές της 
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αθλητικής δραστηριότητας. Και στο σημερινό τεύχος αντανακλάται αυτή η 

προσέγγιση. Εκτός, από το επιστημονικό άρθρο ελληνικού ενδιαφέροντος, 

δημοσιεύονται δύο ακόμη επιστημονικά άρθρα που αφορούν, το μεν πρώτο ένα 

οικονομικό θέμα του αθλητισμού (τηλεοπτική κάλυψη αγώνων γκολφ) και το δε 

δεύτερο αφορά ένα κοινωνικό θέμα (την συμμετοχή των γυναικών σε αθλητική 

δραστηριότητα και την επίδραση στην υγεία τους και την εργασία τους). Αυτή η 

προσέγγιση θα καθιερωθεί και σε μελλοντικά τεύχη. Φυσικά πάντοτε εξαρτάται από 

την διαθεσιμότητα καλών επιστημονικών άρθρων που χρησιμοποιούν πρωτογενή 

έρευνα.  

Οι άλλες δύο στήλες του περιοδικού αφορούν την παρουσίαση ενός επιστημονικού 

άρθρου και την βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του πολύ γνωστού οικονομολόγου της 

αθλητικής δραστηριότητας του κ. Στεφάν Σιμάνσκι.  

Τέλος, στις ανακοινώσεις μπορείτε να βρείτε μία πρωτοβουλία του ΠΣΑΟΣ που 

αφορά την καταγραφή των αθλητικών σωματείων της χώρας και μία προσφορά 

υπηρεσιών που τα μέλη και το συμβούλιο του ΠΣΑΟΣ θέλουν να προσφέρουν στην 

οικονομική οργάνωση αυτών των σωματείων. 

 

 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
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Αθλητική Επικαιρότητα 
  
  
  
  

 
Τα Οικονομικά των Μαραθωνίων Δρόμων 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ο 2010 είναι η επέτειος των 2500 χρόνων της Μάχης του 
Μαραθώνος. Ήδη από την αρχαιότητα, όπως αναφέρει και ο 
Πλάτων, αναγνωρίστηκε η σημασία της νίκης των Ελλήνων στο 
Μαραθώνα για ολόκληρη την Ευρώπη. Η καθιέρωση του 

Μαραθωνίου Δρόμου ως αγωνίσματος, κυρίως στο πλαίσιο των σύγχρονων 
Ολυμπιακών Αγώνων, έκανε ακόμη πιο γνωστή τη Μάχη του Μαραθώνος σε 
όλη την οικουμένη. Σήμερα γίνονται εκατοντάδες τέτοιοι αγώνες σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη της Γης, οργανωμένοι, συνήθως, από τις τοπικές αρχές των 
πόλεων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το πιο βασικό επιχείρημα για την 
ανάληψη οργάνωσης τέτοιων ετήσια επαναλαμβανόμενων αγώνων είναι οι 
θετικές οικονομικές επιδράσεις. Ισχυρίζονται, όλοι ανεξαιρέτως και το 
«αποδεικνύουν» με αναλύσεις οικονομικών επιπτώσεων ότι τα οικονομικά 
οφέλη ξεπερνούν τα όποια άμεσα και έμμεσα κόστη. Και αυτό, παρ’ όλο που 
πολλοί οικονομολόγοι έχουν επισημάνει ότι ο τρόπος εκτίμησης του κόστους 
και των ωφελειών υποεκτιμά τα πρώτα και υπερεκτιμά τα δεύτερα.  

Τ  Τ

Ποια είναι τα συνήθη λάθη που γίνονται σε τέτοιες εκτιμήσεις; Πρώτον, 
υπάρχουν κόστη που δεν συνυπολογίζονται. Συνήθως, ό,τι πληρώνεται άμεσα 
θεωρείται κόστος. Για παράδειγμα, η αστυνομική δύναμη που χρησιμοποιείται 
στις μέρες οργάνωσης του αγώνα δεν κοστολογείται. Από την άλλη πλευρά, τα 
έσοδα δεν περιλαμβάνουν τις καθαρές ροές, αλλά μπορεί να αθροίζονται ποσά 
τα οποία δεν καταλήγουν στην τοπική οικονομία. Για παράδειγμα, αν οι 
αλλοδαποί που συμμετέχουν στον αγώνα καταναλώνουν αγαθά που 
εισάγονται ή πλήρωσαν υπηρεσίες από τον τόπο κατοικία τους πολύ πριν 
κάνουν το ταξίδι, τότε οι ροές αυτές θα πρέπει να αφαιρούνται από τα έσοδα. 
Συνήθως, οι εκτιμήσεις δαπανών στηρίζονται σε μελέτες με δείγμα από τους 
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συμμετέχοντες. Όταν ερωτώνται πόσα πλήρωσαν, π.χ. για ξενοδοχείο, στην τιμή 
αυτή μπορεί περιλαμβάνεται και η προμήθεια (20%-30%) του ταξιδιωτικού 
γραφείου της χώρας προέλευσης, που δεν θα πρέπει να συνυπολογίζεται στα 
οικονομικά οφέλη του Μαραθωνίου Αγώνα. Είναι πολύ πιθανόν τα οικονομικά 
οφέλη να είναι πολύ λιγότερα και να μην φθάνουν να καλύψουν τα κόστη, 
άμεσα και έμμεσα, από την τέλεση του Αγώνα.  

Σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να οργανώνονται τέτοιοι Αγώνες; Φυσικά και 
όχι. Οι Αγώνες μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι μπορεί να 
δείξει μία ανάλυση οικονομικών επιπτώσεων. Η ικανοποίηση (περηφάνια, 
χαρά της συμμετοχής κ.λπ.)  που απολαμβάνουν οι πολίτες μιας  πόλης που 
οργανώνει τέτοιους αγώνες μπορεί να υπερκαλύψει οποιαδήποτε αυστηρώς 
οριζόμενα κόστη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχουν οικονομικά οφέλη για 
να γίνονται τέτοιου είδους αγώνες. Αυτό που χρειάζεται είναι οι πολίτες να 
τους εγκρίνουν, γνωρίζοντας με πλήρη διαφάνεια και αντικειμενικότητα ποιο 
είναι το πραγματικό κόστος που καλούνται να πληρώσουν, είτε μέσω της 
φορολογίας είτε μέσω δανείων και έκτακτων εισφορών.  

Την διαφάνεια και την ειλικρινή αποτίμηση την απαιτεί η δημοκρατική 
διακυβέρνηση λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα εξουσίας (τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό ακόμη και ευρωπαϊκό, που είναι η περίπτωση της 
Ελλάδος, λόγω της συμμετοχής της σε ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων). 
Και αυτή είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που άφησε η Μάχη του Μαραθώνα 
και σίγουρα δεν είναι οι Μαραθώνιοι Δρόμοι. Αν δεν υπήρχαν τα μεγάλα 
διαχρονικά μηνύματα που έστειλε αυτή η νίκη των αρχαίων Αθηναίων, 
κανένας δεν θα σκεφτόταν να οργανώσει τέτοιους αγώνες. Το μήνυμα της 
Μάχης του Μαραθώνα είναι ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση μπορεί να είναι 
και στρατιωτικά ισχυρή. Η ξένη εισβολή στην Αττική, το 490 π.Χ., βρήκε την 
δημοκρατία της Αθήνας ενωμένη, κάτι σπάνιο σε δημοκρατικά 
(πολυκομματικά) καθεστώτα και αποφασισμένη να δώσει τη μάχη. Οι ίδιοι οι 
ηγέτες της Αθήνας, προεξάρχοντος του Μιλτιάδη, ενός από τους δέκα 
στρατηγούς της Αθήνας, ενώθηκαν για το κοινό καλό. Το τι έγινε μετά τη νίκη 
και ιδιαίτερα για την τύχη του Μιλτιάδη είναι μία άλλη κληρονομιά που μας 
άφησαν οι αρχαίοι, που δυστυχώς καμία γενιά των Ελλήνων που ακολούθησε 
δεν κατάφερε να αποκληρώσει την επόμενη. Η κληρονομιά αυτή αφορά την 
αχαριστία και την συκοφαντία. Για την ιστορία, ο Μιλτιάδης ένα χρόνο 
αργότερα φυλακίστηκε και πέθανε κατασυκοφαντημένος από τους ίδιους τους 
Αθηναίους.  
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 αποχώρηση του Ότο Ρεχάγκελ, μετά από σχεδόν μία δεκάχρονη παρουσία 
στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου, δημιουργεί εύλογα το 
ερώτημα αν ήταν αυτός ο καλύτερος προπονητής του εθνικού 
συγκροτήματος όλων των εποχών. Εκτός από το αναμφισβήτητο 
επιστημονικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που έχει η απάντηση στο 

ερώτημα αυτό, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται μπορεί να αξιοποιηθεί και για την 
αξιολόγηση των προπονητών του ποδοσφαίρου γενικότερα. Προς αυτή την 
κατεύθυνση εκφράζονται κάποιες σκέψεις στα συμπεράσματα της εργασίας. 

Η Η
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αξιολογήσει και να κατατάξει, σε σειρά 

σπουδαιότητας, τους προπονητές της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου, 
χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά εξετάζονται στο επόμενο, 
δεύτερο, μέρος της εργασίας. Στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι 
προπονητές της Εθνικής Ελλάδος. Στο τέταρτο μέρος αναλύεται η σπουδαιότητα του 
κάθε προπονητή σύμφωνα με το σύστημα βαθμολογίας της ΦΙΦΑ. Στο πέμπτο μέρος 
δίνεται η αξιολόγηση της οικονομετρικής (στατιστικής) διερεύνησης και στο τελευταίο 
μέρος δίνεται μία περιληπτική σύγκριση των προπονητών σύμφωνα με όλα τα 
κριτήρια καθώς και κάποιες συμπερασματικές σκέψεις. 

 
Κριτήρια Αξιολόγησης των Προπονητών της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου 

Πώς μπορεί να αξιολογηθεί ένας προπονητής; Φυσικά από τα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνει και από τις κατακτήσεις κυπέλλων και πρωταθλημάτων. Πρωτίστως, 
βέβαια, είναι το θέαμα που προσφέρει διότι μία ομάδα που έχασε έναν αγώνα ή ένα 
κύπελλο, μπορεί να καταχειροκροτηθεί και ο προπονητής της να επαινεθεί αν 
αγωνίστηκε καλύτερα από ό,τι κανείς θα περίμενε1. Για παράδειγμα, η Εθνική Ελλάδος 
                                                 
1 Η αντίληψη αυτή είναι γενικότερη και προέρχεται από την επιστήμη της ανάλυσης της 
καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ένα προϊόν ή υπηρεσία (π.χ. ποδοσφαιρικό θέαμα) 
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έχασε τον τελευταίο αγώνα με την Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, αλλά 
η εμφάνισή της ήταν παραπάνω από το αναμενόμενο και γι’ αυτό σχολιάστηκε 
ευμενώς από τα εθνικά και παγκόσμια ΜΜΕ. Το κριτήριο του θεάματος, και 
γενικότερα της εμφάνισης σύμφωνα με τις προσδοκίες, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να γίνουν οι απαραίτητες ποσοτικές συγκρίσεις που είναι και ο στόχος της 
παρούσης εργασίας. Σε αυτήν την μελέτη χρησιμοποιούμε διάφορα ποσοτικά κριτήρια 
για να συγκρίνουμε τις επιτεύξεις των πιο σημαντικών προπονητών της Εθνικής 
Ελλάδος Ποδοσφαίρου2. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής: 
 

1. Η κατάκτηση πανευρωπαϊκών ή παγκόσμιων τροπαίων. 
2. Ο αριθμός των προκρίσεων σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια κύπελλα 

ποδοσφαίρου. 
3. Ο αριθμός (συνεχόμενων) αγώνων που έδωσε με την Εθνική. 
4. Τα ποσοστά νικών και ισοπαλιών στο σύνολο των αγώνων που έδωσε με την 

Εθνική. 
5. Οι βαθμοί ΦΙΦΑ που έφερε με τα αποτελέσματά του στην Εθνική Ελλάδος 

Ποδοσφαίρου. 
6. Οι βαθμοί ΦΙΦΑ όταν προσμετρούνται μόνο τα επίσημα παιχνίδια. 
7. Η μέτρηση της επίδρασης του προπονητή με την οικονομετρική (στατιστική) 

διερεύνηση. 
 
Το πρώτα τέσσερα κριτήρια είναι εύκολα στον υπολογισμό τους. Στην περίπτωση 

της Εθνικής Ελλάδος γίνονται ακόμη πιο εύκολα. Σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο, ο κ. 
Οτο Ρεχάγκελ είναι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών. Μόνο αυτός κατέκτησε 
ένα τρόπαιο με την Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου. Πώς, όμως, θα γινόταν η σύγκριση 
αν είχαμε την κατάκτηση ενός τροπαίου και από άλλους προπονητές; Πώς θα 
συγκρίνουμε, με αυτό το κριτήριο, τους προπονητές της Βραζιλίας, της Γερμανίας και 
της Ιταλίας; Πώς ακόμη θα συγκρίνουμε τους προπονητές της Εθνικής Ελλάδος 
Καλαθοσφαίρισης; Και πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την μεγάλη ομάδα από 
τον μεγάλο προπονητή; Σε κάθε περίπτωση, πώς μπορούν να αξιολογηθούν και όλοι οι 
άλλοι προπονητές που δεν έφεραν τρόπαια; Συνεπώς, το κριτήριο των τροπαίων δεν 
είναι αρκετό.  

Οι προκρίσεις στα τελικά πανευρωπαϊκών και παγκόσμιων κυπέλλων είναι ένα 
ακόμη κριτήριο στην κατηγορία της επίτευξης στόχων, σύμφωνα με την αρχή ότι «το 
αποτέλεσμα μετράει». Έχει, όμως, τα ίδια προβλήματα με το προηγούμενο. Στην 
περίπτωση της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου πρώτος είναι ο κ. Οτο Ρεχάγκελ (μία 
πρόκριση σε παγκόσμιο και δύο προκρίσεις σε πανευρωπαϊκά) και δεύτερος ο κ. 
Αλκέτας Παναγούλιας (μία σε παγκόσμιο και μία σε πανευρωπαϊκό κύπελλο). 

Το τρίτο κριτήριο είναι ο αριθμός των αγώνων που έδωσε με την ομάδα. 
Προφανώς, ένας πετυχημένος προπονητής παραμένει στη θέση του για πολλά χρόνια 

                                                                                                                                               
είναι επιτυχημένο όταν η ικανοποίηση που απολαμβάνουν οι καταναλωτές του 
υπερβαίνει τις προσδοκίες τους.  
2 Οι πιο σημαντικοί θεωρούνται εκείνοι που έδωσαν ένα ελάχιστο αριθμό αγώνων 
(τουλάχιστον 20) και κάθισαν στον πάγκο της Εθνικής μετά το 1960. Πριν από το 1960, 
η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου, ουσιαστικά δεν υπήρχε, αφού οι αντίπαλες ομάδες 
την έπαιζαν με την Β’ Ομάδα τους. 
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και γι’ αυτό το λόγο δίνει πολλούς αγώνες3. Το πρόβλημα προκύπτει μόνο στην 
περίπτωση που ένας προπονητής έχει περισσότερες από μία θητείες, όπως ήταν η 
περίπτωση του κ. Αλκέτα Παναγούλια και άλλων προπονητών. 

Το τέταρτο κριτήριο αφορά τις επιτυχίες ενός προπονητή σε ό,τι έχει να κάνει με τα 
αποτελέσματα των νικών, ισοπαλιών και ηττών. Προπονητές με μεγάλα ποσοστά 
νικών, και αντίστοιχα μικρά ποσοστά ηττών, θεωρούνται πετυχημένοι. Μία κριτική 
που θα μπορούσε να ασκηθεί σε αυτό τον τρόπο αξιολόγησης είναι ότι όλα τα 
παιχνίδια θεωρούνται ότι έχουν την ίδια βαρύτητα. Πάντως, επειδή οι αγώνες που 
δίνει μία εθνική ομάδα μέσα σε μία διετία (ο κύκλος προκριματικών για το ευρωπαϊκό 
ή το παγκόσμιο κύπελλο) είναι λίγο πολύ οι ίδιοι σε ό,τι αφορά τα φιλικά που δίνει και 
την ισχύ της αντιπάλου, η κριτική αυτή δεν είναι και πολύ σημαντική. 

Τα δύο επόμενα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τόσο την βαρύτητα του αγώνα όσο 
και τον αντίπαλο. Παρακάτω εξετάζονται πιο λεπτομερειακά αυτοί οι δείκτες. 
 
Ο Επίσημος Δείκτης της ΦΙΦΑ 

Από το 1993, η ΦΙΦΑ χρησιμοποιεί μία συγκεκριμένη εξίσωση για την μέτρηση της 
απόδοσης μιας εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου4. Η μέτρηση αυτή έχει ως εξής: 
 

P = M x I x T x C x 100 
όπου, 
 
P:  Συνολικός αριθμός βαθμών που συγκεντρώνει μία ομάδα από ένα αγώνα. 
M:  Η νίκη δίνει 3 βαθμούς, η ισοπαλία ένα βαθμό και η ήττα μηδέν.  
I:  Η σημασία του αγώνα. Ι=1 για φιλικούς αγώνες, Ι=2,5 για προκριματικά 

Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Προκριματικά Ηπειρωτικών (π.χ. Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Εθνικών Ομάδων), Ι=3 για τελικά ηπειρωτικών και Ι=4 για τελικά 
Παγκόσμιου Κυπέλλου. 

Τ: Η ισχύς του αντιπάλου που υπολογίζεται ως (200-Η θέση της αντιπάλου στον 
σχετικό κατάλογο μέτρησης της ΦΙΦΑ)/100.  

C: Η σπουδαιότητα της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου που ανήκει η ομάδα που 
υπολογίζεται βάσει των τελευταίων τριών Παγκοσμίων Κυπέλλων. Οι δείκτες 
σπουδαιότητας κάθε ομοσπονδίας από 1 έως 0,85.  Η ΦΙΦΑ τις σταθμίζει ως εξής  
UEFA (Ευρώπης) (1), CONMEBOL (Νότιας Αμερικής) (0,98) και όλες τις άλλες 0,85. 
 
Η παραπάνω μέτρηση της ΦΙΦΑ έχει τις αδυναμίες της. Μερικές από αυτές είναι 

και οι ακόλουθες: 
 

1. Η απόδοση της ομάδας είναι μηδέν σε περίπτωση ήττας. 

                                                 
3 Δεν ισχύει πάντοτε αυτό διότι ο αριθμός των αγώνων που δίνονται κάθε χρόνο 
διαφοροποιούνται σημαντικά, κυρίως λόγω των πιθανών προκρίσεων σε κάποια 
τελικά που αυξάνει και τον αριθμό των φιλικών αντίστοιχα. 
4 Η μέτρηση της επίδοσης εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου έχουν χρησιμοποιηθεί από 
πολλούς ερευνητές, βλέπε για παράδειγμα τις μελέτες των Hoffman, R., Lee, C. G., & 
Ramasamy, B. (2002), Houston, R.G. & Wilson, D.P. (2002), Macmillan, P. & Smith, I. 
(2007), Torgler, B. (2004) και Yamamura, E. (2009).  
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2. Δεν λαμβάνεται υπόψη το πλεονέκτημα της έδρας (αριθμός των φιλάθλων). 
Αυτή δεν αποτελεί και μεγάλη αδυναμία, διότι οι ομάδες παίζουν τον ίδιο 
αριθμό εντός και εκτός έδρας αγώνων. 

3. Δεν λαμβάνει υπόψη της την διαφορά στα τέρματα. Μία νίκη ένα-μηδέν δίνει 
την ίδια απόδοση με μία νίκη πέντε-μηδέν. 

4. Σε περιπτώσεις τελικών δεν λαμβάνει υπόψη το πόσο προχωράει μία ομάδα. Ο 
τελικός παγκοσμίου κυπέλλου ή του ευρωπαϊκού έχει την ίδια αξία με τους 
αγώνες των γύρων των τελικών, ακόμη και αν το αποτέλεσμα είναι αδιάφορο 
(π.χ. έχει ήδη προκριθεί και παίζει με τους αναπληρωματικούς της). 

 
 
Μερικές από αυτές τις αδυναμίες λαμβάνονται υπόψη στον δεύτερο δείκτη. 
 
Ο Δείκτης των Επίσημων Αγώνων  

Ο δείκτης αυτός, που έχει προταθεί από τους Μάικ Χένρι και Αντι Νιούτον (Mike 
Henry & Andy Newton), έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 
1. Τα αποτελέσματα αλλάζουν την θέση της ομάδας. Η νίκη ανεβάζει θέση μία 

ομάδα, η ήττα την κατεβάζει και η ισοπαλία σπρώχνει την ομάδα προς την 
θέση του αντιπάλου. 

2. Λαμβάνεται υπόψη το πλεονέκτημα της έδρας. Άλλο να κερδίζεις εντός έδρας 
και άλλο εκτός. Το δεύτερο δίνει περισσότερους βαθμούς. 

3. Μόνο οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και των Ηπειρωτικών 
Ομοσπονδιών λαμβάνονται υπόψη, τόσο οι προκριματικοί όσο και οι τελικοί. 
Του Παγκόσμιου Κυπέλλου οι τελικοί είναι κατά 1/3 πιο σημαντικοί. 

4. Επίσης, οι επινοητές του δείκτη έχουν βρει ότι η διαφορά των τερμάτων έχει 
επίπτωση στην θέση της βαθμολογίας τους. 

 
Και ο δείκτης αυτός έχει τις αδυναμίες του. Για παράδειγμα, η ήττα έχει αρνητική 

επίπτωση που, όπως προαναφέραμε, μπορεί μία ήττα να μην προκαλεί κατ’ ανάγκη 
δυσαρέσκεια στο κοινό. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο δείκτες δεν ξεκαθαρίζουν τι 
προσπαθούν να μετρήσουν. Δεν είναι σημαντικό πάντοτε το αποτέλεσμα. Για τον 
φίλαθλο μετρά και η ποιότητα του παιχνιδιού και η ποιότητα των παικτών. Το τελικό 
κριτήριο δεν είναι το αποτέλεσμα, αλλά το πόσο ελκυστικό είναι το παραγόμενο 
ποδοσφαιρικό θέαμα. Μία εθνική ομάδα είναι σημαντική, αν την παρακολουθούν, 
δηλαδή, αν είναι διατιθέμενοι να πληρώσουν, άμεσα ή έμμεσα, φίλαθλοι από όλο τον 
κόσμο. Συνεπώς, η σπουδαιότητα μιας ομάδας κρίνεται από τους φιλάθλους που πάνε 
στο γήπεδο και από την τηλεθέαση. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα είναι ισχυρή με μεγάλη 
απόδοση.  

Για παράδειγμα, ένας αγώνας της Εθνικής Ελλάδος με την Ισπανία δεν είναι το 
ίδιο ελκυστικός με έναν αγώνα με το Λουξεμβούργο. Πόση αξία μπορεί να έχει μία 
νίκη επί της Ισπανίας σε σχέση με μία νίκη επί του Λουξεμβούργου; Τεράστια. Ένας 
δείκτης θα μπορούσε να λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των φιλάθλων και το 
ποσοστό τηλεθέασης. Ο δείκτης αυτός είναι σημαντικός και σε περιπτώσεις που ένας 
αγώνας έχει τη δική του αξία, και ομοίως το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, σε 
προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου, η Εθνική Ελλάδας παίζει με την Ισπανία σε έναν 
αδιάφορο αγώνα, π.χ. το αποτέλεσμα δεν κρίνει τίποτε πλέον. Θα συγκεντρώσει λίγους 
φιλάθλους και η τηλεθέαση θα είναι μικρή. Δεύτερη περίπτωση είναι να κρίνεται κάτι 
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για τη μία από τις δύο ομάδες και τρίτη περίπτωση είναι όταν το αποτέλεσμα κρίνει 
την τύχη πρόκρισης και των δύο ομάδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι φίλαθλοι θα είναι 
περισσότεροι και η τηλεθέαση ακόμη μεγαλύτερη. Οι δείκτες της ΦΙΦΑ και των 
επίσημων αγώνων μόνο θα δώσουν την ίδια βαθμολογία και για τις τρεις κατηγορίες 
αγώνων. Με δεδομένο ότι η τηλεθέαση συσχετίζεται με τους φιλάθλους που πηγαίνουν 
στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα, ο αριθμός των εισιτηρίων μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της σπουδαιότητας του αγώνα. 

Ο τελευταίος δείκτης, ο οικονομετρικός, είναι πιο σύνθετος. Η προσέγγιση απαιτεί 
την ανάπτυξη ενός οικονομετρικού (στατιστικού) υποδείγματος. Η ενδογενής 
μεταβλητή είναι η απόδοση της Εθνικής και ερμηνευτικές μεταβλητές μπορεί να είναι 
μία σειρά μεταβλητών συν της μεταβλητής του προπονητή. Περισσότερα γι’ αυτό τον 
τρόπο δίνονται στο αντίστοιχο μέρος της μελέτης    

Το θέμα της μέτρησης της απόδοσης μιας Εθνικής Ομάδας δεν εξαντλείται με την 
παραπάνω συζήτηση. Συνδέεται με την όλη φιλοσοφία που διέπει ένα κράτος σε ό,τι 
αφορά την χρήση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών, την αναψυχή και τον 
αθλητισμό. Συνδέεται με τους πόρους που διαθέτει μία οικονομία για την ανάπτυξη 
του αθλητισμού της. Οι πόροι αυτοί είναι ανάλογοι της οικονομικής ευρωστίας μιας 
χώρας. Προτεραιότητα της κατανομής των δημόσιων πόρων δεν είναι ο αθλητισμός 
και η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου. Το θέμα αυτό είναι προς διερεύνηση, αλλά δεν 
αποτελεί αντικείμενο της παρούσης εργασίας. 
 
Οι Προπονητές της Εθνικής Ελλάδος 

Η Εθνική Ελλάδος, στους 500 αγώνες που έδωσε από το 1929 έως τον Ιούνιο του 
2010, έχει χρησιμοποιήσει 31 προπονητές. Ο Πίνακας 1 δίνει τους κυριότερους 
προπονητές της Εθνικής Ελλάδος. Ο Πίνακας μπορεί να δώσει και μία πρώτη 
απάντηση στο ερώτημα για το ποιός ήταν ο καλύτερος προπονητής της Εθνικής 
Ελλάδος. Ο καλύτερος προπονητής είναι αυτός με τους περισσότερους αγώνες ή τα 
περισσότερα (συνεχόμενα) χρόνια στον πάγκο της Εθνικής. Ο κ. Ρεχάγκελ ήταν 
προπονητής σε 106 αγώνες ή στο 21,2% των αγώνων της Εθνικής από το 1929. Δεύτερος 
καλύτερος είναι ο κ. Παναγούλιας με 73 αγώνες ή το 14,6% των αγώνων. Μόνο που ο 
κ. Παναγούλιας είχε τρεις θητείες στην Εθνική Ελλάδος.  

Σημασία δεν έχει μόνο ο αριθμός αγώνων αλλά και τα αποτελέσματα του 
προπονητή. Ο Πίνακας 2 δίνει τις νίκες, τις ισοπαλίες και τις ήττες όλων των 
προπονητών που έχουν συμπληρώσει είκοσι και πλέον αγώνες στον πάγκο της Εθνικής 
Ελλάδος Ποδοσφαίρου. Το κριτήριο αυτό διαφοροποιεί τα αποτελέσματα του 
προηγούμενου κριτηρίου. Στην περίπτωση αυτή, ο κ. Ρεχάγκελ είναι πάλι πρώτος, 
αλλά ισοψηφεί με τον κ. Πολυχρονίου στο ποσοστό νικών, αλλά ο τελευταίος έχει 
μεγαλύτερο ποσοστό ηττών. Τρίτος ακολουθεί ο κ. Δανιήλ με 47%, ενώ ο κ. 
Παναγούλιας βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 31% ποσοστό νικών. 

Τα παραπάνω τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης των προπονητών είναι αυταπόδεικτα 
και αυτονόητα. Πολλές φορές, όμως, τα αυτονόητα είναι πολύ πιο σύνθετα και δεν 
αποδίδουν πλήρως την πραγματική εικόνα της απόδοσης ενός προπονητή. Γι’ αυτό το 
λόγο και η ίδια η ΦΙΦΑ έχει δημιουργήσει έναν πιο σύνθετο δείκτη που παρουσιάστηκε 
στο δεύτερο μέρος της παρούσης εργασίας και εφαρμόζεται για τους προπονητές της 
Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου στο επόμενο μέρος της εργασίας. Ακόμη, όμως, και ο 
δείκτης της ΦΙΦΑ έχει δεχθεί κριτική. Γι’ αυτό στο επόμενο μέρος παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της σύγκρισης των προπονητών χρησιμοποιώντας και μία εναλλακτική 
μέτρηση. 
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Πίνακας 1. Αγώνες της Εθνικής Ελλάδος ανά Προπονητή, 1929-2010 (Ιούνιος) 
 α/α Προπονητής Αγώνες Ποσοστό Αθροιστικό 

Ποσοστό 
Έτη Θητείες 

1 Ρεχάγκελ 106 21,20% 21,20% 11 1 
2 Παναγούλιας 74 14,80% 36,00% 12 3 
3 Παπαποστόλου 46 9,20% 45,20% 5 1 
4 Πετρόπουλος 36 7,20% 52,40% 10 3 
5 Πολυχρονίου 34 6,80% 59,20% 5 1 
6 Γεωργιάδης Α. 30 6,00% 65,20% 4 1 
7 Δανιήλ 30 6,00% 71,20% 3 1 
8 Αρχοντίδης 20 4,00% 75,20% 3 1 
9 Νεγρεπόντης 16 3,20% 78,40% 7 4 

10 Μηγιάκης 12 2,40% 80,80% 9 2 
11 Μπίγκαμ 12 2,40% 83,20% 3 1 
12 Τζανετής 11 2,20% 85,40% 5 1 
13 Γεωργιάδης Ν. 8 1,60% 87,00% 3 1 
14 Χέλμης 8 1,60% 88,60% 3 2 
15 Ιορντανέσκου 7 1,40% 90,00% 2 1 
16 Μαρτίνι 7 1,40% 91,40% 2 1 
17 Σοφιανίδης 7 1,40% 92,80% 2 1 
18 Άλλοι (14) 36 7,20% 100,00%   

    500 100%    
Σημείωση: Στα έτη συμπεριλαμβάνονται όλες οι χρονιές που ήταν κάποιος 
προπονητής ακόμη και αν έδωσε μόνο ένα παιχνίδι.  
 
 
Πίνακας 2. Αποτελέσματα  ανά Προπονητή, 1960-2010 
 Προπονητής Αγ. Νίκες % Ισοπαλίες % Ήττες % Έτη 
1 Ρεχάγκελ 106 53 50 23 22 30 28 01-10 
2 Πολυχρονίου 34 17 50 6 18 11 32 94-98 
3 Δανιήλ 30 14 47 8 27 8 27 99-01 
4 Γεωργιάδης Α, 30 11 37 9 30 10 33 89-92 

5 Παναγούλιας 74 23 31 20 27 31 42 
73-76, 77-81, 92-
94 

6 Παπαποστόλου 46 14 30 15 33 17 37 84-88 

7 Πετρόπουλος 36 7 19 9 25 20 56 
64-67/69-71/76-
77 

8 Αρχοντίδης 20 5 25 3 15 12 60 82-84 
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Ο Καλύτερος Προπονητής Σύμφωνα με τον Τρόπο που Βαθμολογεί η ΦΙΦΑ 
Στον Πίνακα 3 δίνονται οι βαθμοί ανά προπονητή για όλους εκείνους που έδωσαν 

πλέον των 20 αγώνων. Ο Πίνακας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαντήσει 
στο ερώτημα για το ποιοί ήταν οι καλύτεροι προπονητές της Εθνικής Ελλάδος. Η 
πρώτη στήλη δίνει το σύνολο των αγώνων του κάθε προπονητή. Η δεύτερη και τέταρτη 
στήλη δίνουν το σύνολο των βαθμών ΦΙΦΑ και βαθμών από επίσημους αγώνες μόνο, 
αντίστοιχα. Ο κ. Ρεχάγκελ και ο κ. Παναγούλιας έχουν κερδίσει 36150 και 16150 
βαθμούς ΦΙΦΑ αντίστοιχα διότι έχουν δώσει και τους περισσότερους αγώνες μια και 
θήτευσαν πολλά χρόνια στον πάγκο της Εθνικής, όπως φαίνεται από την έκτη στήλη 
του πίνακα. Η σύγκριση, συνεπώς, μπορεί να γίνει μόνο με τους βαθμούς ανά αγώνα, 
συγκρίνοντας δηλαδή τον κάθε προπονητή σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στήλης 
τρία και τέσσερα.  

Πρώτος είναι ο κ. Ρεχάγκελ με 341 βαθμούς ΦΙΦΑ ανά αγώνα. Δεύτερος είναι ο κ. 
Πολυχρονίου με 309 βαθμούς και ακολουθεί ο κ. Δανιήλ με 247 βαθμούς, ο κ. 
Γεωργιάδης Α. με 230 βαθμούς και μετά ο κ. Παναγούλιας με 218 βαθμούς ανά αγώνα. 
Στους επίσημους αγώνες ο κ. Παναγούλιας περνάει τρίτος, μετά τους κ. Ρεχάγκελ και 
κ. Πολυχρονίου και ακολουθούν ο κ. Πετρόπουλος και κ. Γεωργιάδης. 

Έχει Ενδιαφέρον να συγκριθούν τα αποτελέσματα του Πίνακα 3 με αυτά του 
Πίνακα 1, διότι αλλάζει η σειρά. Να επισημανθεί ότι στον Πίνακα 1 η σειρά αφορούσε 
τον αριθμό των αγώνων που έδωσε ο κάθε προπονητής, διότι πετυχημένοι προπονητές 
δίνουν πολλούς αγώνες. Ο κ. Ρεχάγκελ είναι πρώτος και στους δύο πίνακες. Στη 
δεύτερη και τρίτη θέση περνούν ο κ. Πολυχρονίου και ο κ. Δανιήλ. Ο κ. Δανιήλ, όμως, 
ήταν ο προτελευταίος με βάση τους επίσημους αγώνες, ενώ ο κ. Πολυχρονίου είναι 
δεύτερος και στις τρεις μετρήσεις. Και οι διαφορές μετράνε. Ο κ. Πολυχρονίου 
υπολείπεται του Ρεχάγκελ κατά 32 βαθμούς ΦΙΦΑ ανά αγώνα, ενώ υπερτερεί του κ. 
Δανιήλ κατά 62 βαθμούς.  
 
Πίνακας 3. Βαθμοί ανά Προπονητή, 1960-2010 
 Προπονητής Αγ. 

 
 

(1) 

ΦΙΦΑ 
 
 

(2) 

ΦΙΦΑ ανά  
Αγώνα 

 
(3) 

Επίσημοι  
Αγώνες Μόνο 

 
(4) 

Ανά 
Επίσημο 
Αγώνα 

(5) 

Έτη 
 
 

(6) 
1 Ρεχάγκελ 106 36150 341 29150 275 01-10 
2 Πολυχρονίου 34 10500 309 8000 235 94-98 
3 Δανιήλ 30 7400 247 4000 133 99-01 
4 Γεωργιάδης Α. 30 6900 230 4500 150 89-92 

5 Παναγούλιας 74 16150 218 12550 170 

73-76, 
77-81, 
92-94 

6 Παπαποστόλου 46 8550 186 4750 103 84-88 

7 Πετρόπουλος 36 6600 183 6000 167 

64-
67/69-
71/76-
77 

8 Αρχοντίδης 20 3450 173 2750 138 82-84 
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Το πιο σημαντικό εύρημα του Πίνακα 3 δεν είναι τόσο η σύγκριση των 
προπονητών, αλλά η χρησιμοποίησή τους για την αξιολόγηση των μελλοντικών 
προπονητών. Προπονητές που σε ετήσια βάση φέρνουν βαθμούς ΦΙΦΑ είναι και 
πετυχημένοι προπονητές. Θα μπορούσε να γραφτεί και στο συμβόλαιο τους. Μάλιστα, 
σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η εξίσωση της ΦΙΦΑ που 
λαμβάνει υπόψη την ισχύ των αντιπάλων. Το θέμα αυτό απαιτεί περαιτέρω 
διερεύνηση. Ο προπονητής, πολλές φορές, αποτελεί το στόχο για άλλους λόγους, πέρα 
από τα αποτελέσματα που φέρνει.  
 
Η Οικονομετρική Διερεύνηση 

Η οικονομετρική διερεύνηση στηρίζεται σε μία εξίσωση παλινδρόμησης που στη 
γενική της μορφή μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: 
 

Βαθμοί ΦΙΦΑ = φ (Διάφορες Προσδιοριστικές Μεταβλητές, Προπονητής)  
 

Δεν είναι επί του παρόντος η ανάλυση και η ανάπτυξη ενός τέτοιου υποδείγματος. 
Βασιζόμενοι και στη διαθεσιμότητα των υπαρχόντων στοιχείων για τους 500 αγώνες 
της Εθνικής, εκτιμήθηκαν δύο εξισώσεις παλινδρόμησης που δίνονται στον Πίνακα 4. 
Η πρώτη περιλαμβάνει όλους τους αγώνες και η δεύτερη τους αγώνες μετά το 1960 (424 
αγώνες σύνολο). Εξαρτημένη μεταβλητή είναι οι βαθμοί ΦΙΦΑ του κάθε αγώνα. 
Υποθέτουμε οι βαθμοί που κερδίζονται σε κάθε αγώνα εξαρτώνται από την σημασία 
του αγώνα (όπως αναφέρθηκε προηγούμενα), αν ο αγώνας έγινε εντός ή εκτός έδρας, 
τα επιτευχθέντα τέρματα (υπέρ και κατά), και ο προπονητής των αγώνων. Το 
στατιστικό υπόδειγμα δεν διεκδικεί θεωρητικές δάφνες, αλλά είναι ένα υπόδειγμα που 
χρησιμοποιεί όλες τις εύκολα διαθέσιμες ερμηνευτικές μεταβλητές. Είναι ένα 
«ερασιτεχνικό» υπόδειγμα, αλλά, παρ’ όλα αυτά μας δίνει αποτελέσματα που 
ενισχύουν την μέχρι τώρα περιγραφική ανάλυση αξιολόγησης των προπονητών, αλλά 
δίνουν και κάποιες εκπλήξεις. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 4, 
χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τους βαθμούς ΦΙΦΑ και επίσημων 
αγώνων μόνο για δύο περιόδους 1929-2010 και 1960-2010. 

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο προπονητής είχε στατιστικά σημαντική θετική 
επίδραση στην συγκομιδή βαθμών ΦΙΦΑ. Αυτό εξακριβώνεται από την τιμή της t-
κατανομής. Τιμές πάνω από 2 καθιστούν την εκτίμηση της παραμέτρου στατιστικά 
σημαντική. Με άλλα λόγια, ένας προπονητής κάνει τη διαφορά, αν η τιμή της t-
κατανομής είναι πάνω από δύο. Πριν συζητηθεί ο ρόλος του κάθε προπονητή, λίγα 
λόγια πρέπει να ειπωθούν για τις άλλες μεταβλητές και τον συντελεστή προσδιορισμού 
(R2). Ο τελευταίος μετρά το ποσοστό της μεταβλητότητας των βαθμών που κερδίζονται 
ανά αγώνα που εξηγείται από το υπόδειγμα, δηλαδή το σύνολο των ερμηνευτικών 
μεταβλητών5. Στην περίπτωση της περιόδου 1929-2010, οι ερμηνευτικές μεταβλητές, 
στο σύνολό τους, εξηγούν το 64,9% της μεταβλητότητας των βαθμών ΦΙΦΑ ανά αγώνα 
και το 58,92% των επίσημων αγώνων. Για την περίοδο 1960-2010, το ποσοστό αυτό 
αυξάνεται στο 69,1% για τους βαθμούς ΦΙΦΑ και στο 61,4% για τους επίσημους 
αγώνες. Με δεδομένο ότι οι αγώνες αυτοί ακολουθούν μία ιστορική σειρά, αν και δεν 

                                                 
5 Ο στατιστικός έλεγχος για την σημαντικότητα του συνόλου των μεταβλητών γίνεται 
με την κατανομή F. Δεν αναφέρονται οι τιμές της στον Πίνακα, ήταν όμως στατιστικά 
σημαντική και στα τέσσερα υποδείγματα.  
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είναι ακριβώς χρονολογικές σειρές6, οι τιμές αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν 
ιδιαίτερα υψηλές, όταν μάλιστα χρησιμοποιούνται ως ερμηνευτικές μεταβλητές τα 
τέρματα που επιτεύχθηκαν (υπέρ και κατά) σε κάθε αγώνα. 
 
  
Πίνακας 4. Εξίσωση Παλινδρόμησης Βαθμών ΦΙΦΑ και Επίσημων Αγώνων 
Μεταβλητή Περίοδος:  

1929-2010 
ΦΙΦΑ 

(1) 

Περίοδος:  
1929-2010 
Επίσημοι 

(2) 

Περίοδος: 
1960-2010 
ΦΙΦΑ 

(3) 

Περίοδος: 
1960-2010 
Επίσημοι 

(4) 
Σταθερά -148,24 

(-3,72) 
-346,82 
(-7,63) 

-160,47 
(-3,45) 

-430,55 
(-7,75) 

Σημασία του Αγώνα 13,70 
(13,73) 

21,44 
(18,85) 

13,87 
(13,84) 

22,13 
(18,5) 

Εντός Έδρας 133,60 
(4,28) 

159,03 
(4,47) 

151,07 
(4,23) 

208,15 
(4,89) 

Εκτός Έδρας 112,97 
(3,71) 

148,66 
(4,28) 

128,98 
(3,74) 

194,36 
(4,72) 

Τέρματα Κατά -76,71 
(-15,13) 

-60,85 
(-10,52) 

-103,26 
(-16,24) 

-78,59 
(-10,35) 

Τέρματα Υπέρ 109,75 
(17,49) 

86,11 
(12,03) 

109,44 
(16,55) 

81,92 
(10,37) 

Ρεχάγκελ 56,03 
(2,5) 

26,37 
(1,03) 

79,59 
(3,06) 

82,19 
(2,65) 

Παναγούλιας 2,42 
(0,1) 

-13,11 
(-0,48) 

40,33 
(1,49) 

49,45 
(1,53) 

Παπαποστόλου -1,85 
(-0,07) 

-31,54 
(-0,98) 

27,03 
(0,87) 

23,17 
(0,64) 

Πετρόπουλος -29,98 
(-0,98) 

-28,82 
(-0,82) 

7,73 
(0,24) 

28,72 
(0,74) 

Πολυχρονίου -21,15 
(-0,67) 

-41,26 
(-1,13) 

-3,24 
(-0,1) 

6,13 
(0,15) 

Γεωργιάδης Α. 4,07 
(0,12) 

-26,08 
(-0,67) 

33,11 
(0.96) 

27,67 
(0,67) 

Δανιήλ -39,18 
(-1,17) 

-92,26 
(-2,42) 

-16,16 
(-0,46) 

-41,41 
(-0,99) 

Αριθμός Αγώνων 500 500 424 424 
Συντελεστής 
Διορθωμένου 
Προσδιορισμού (R2) 

0,6490 0,5892 0,6908 0,614 

Σημείωση: Σε παρένθεση η τιμή της t-κατανομής. Η μεταβλητή για κάθε προπονητή 
λαμβάνει την τιμή 1 για κάθε αγώνα που ήταν προπονητής και την τιμή μηδέν για 
αυτούς που δεν ήταν.  
 

                                                 
6 Η τάση χρησιμοποιήθηκε ως ερμηνευτική μεταβλητή, αλλά υπήρχε πρόβλημα 
πολυσυγραμμικότητας και επιλέχθηκε να μην χρησιμοποιηθεί.  
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Οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι όλες στατιστικά σημαντικές, αφού αυτό ήταν και 
το κριτήριο επιλογής τους. Έχουν δε, όλες, και τα αναμενόμενα πρόσημα. Για την 
οικονομία της συζήτησης, σχόλια θα γίνουν μόνο για το υπόδειγμα της στήλης (3), 
δηλαδή το υπόδειγμα που χρησιμοποιεί ως εξαρτημένη μεταβλητή τους βαθμούς ΦΙΦΑ 
της περιόδου 1960-2010. Θεωρητικά η σημασία του αγώνα δεν θα έπρεπε να παίζει 
κανένα ρόλο διότι όσο σημασία έχει ένας αγώνας για την Εθνική Ελλάδος έχει και για 
την αντίπαλη ομάδα, αλλά εδώ το θετικό πρόσημο αιτιολογείται από τον τρόπο που 
δίνονται οι βαθμοί για κάθε αγώνα. Το αποτέλεσμα σε ένα σημαντικό αγώνα δίνει 
περισσότερους βαθμούς από ό,τι σε έναν μη σημαντικό (π.χ. φιλικό). Απαιτεί 
περισσότερη διερεύνηση αν η Εθνική Ελλάδος παίζει καλύτερα σε σημαντικούς αγώνες 
από ό,τι οι αντίπαλοί της και έτσι εξηγείται το θετικό πρόσημο. Για παράδειγμα, το 
αποτέλεσμα ενός αγώνα μεταξύ της Εθνικής Ελλάδος και της Εθνικής Γερμανίας δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται από τη σημασία του αγώνα. Αυτό συμβαίνει όταν μόνο οι παίκτες 
των δύο ομάδων επηρεάζονται το ίδιο από την σημασία του αγώνα. Αν οι Έλληνες 
παίκτες δεν παίζουν σοβαρά σε ένα φιλικό από ό,τι θα έπαιζαν έναν επίσημο αγώνα με 
την Γερμανία, σε σχέση πάντοτε με πόσο σοβαρά παίζουν οι Γερμανοί παίκτες, τότε η 
σημασία του αγώνα θα έχει θετικό πρόσημο στην εξίσωση παλινδρόμησης της Εθνικής 
Ελλάδος. Πάντως, το θετικό πρόσημο δικαιολογείται και από τον τρόπο που 
βαθμολογούνται οι αγώνες. Μία ισοπαλία δεν δίνει τους ίδιους βαθμούς αν αγώνας 
είναι φιλικός από ό,τι αν είναι επίσημος. 

Οι μεταβλητές εντός και εκτός έδρας παιχνίδια7 έχουν και οι δύο θετική επίδραση, 
αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η έδρα φαίνεται να δίνει περισσότερους 
βαθμούς. Πάντως, ο έλεγχος wald δεν μπορεί να απορρίψει την υπόθεση ότι οι εντός 
έδρας αγώνες δίνουν περισσότερους βαθμούς. Οι επόμενες δύο μεταβλητές δίνουν τα 
τέρματα κατά και υπέρ της Εθνικής Ελλάδος σε κάθε αγώνα. Τα πρόσημα είναι 
αναμενόμενα: αρνητικό για τα “κατά” και θετικό για τα “υπέρ”. Σε απόλυτες τιμές, οι 
συντελεστές των δύο μεταβλητών είναι ίδιες, 103 για τα τέρματα κατά και 109 για τα 
υπέρ. Στατιστικά δεν υπάρχει καμία διαφορά. Με άλλα λόγια βάζεις τέρματα, 
κερδίζεις βαθμούς, δέχεσαι τέρματα χάνεις ισόποσους βαθμούς.   

Οι επόμενες μεταβλητές αφορούν τους προπονητές. Η μεταβλητή αυτή λαμβάνει 
την τιμή ένα για έναν αγώνα όταν ο συγκεκριμένος προπονητής καθόταν στον πάγκο 
και μηδέν όταν ήταν κάποιος άλλος προπονητής. Στο βασικό στατιστικό υπόδειγμα 
της στήλης τρία του Πίνακα 4, μόνο ο Ρεχάγκελ φαίνεται να κάνει τη διαφορά. Όλοι οι 
άλλοι έχουν, από στατιστικής άποψης, μηδενική (μη στατιστική σημαντική) επίδραση 
στους βαθμούς που κέρδισε ή έχασε η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου. 

Στο σημείο αυτό και σε σχέση με το σύνολο των αποτελεσμάτων του Πίνακα 4, 
πρέπει να γίνουν τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά τα πρόσημα των μεταβλητών 
των άλλων προπονητών στο βασικό υπόδειγμα (στήλη τρία). Αν και από στατιστικής 
πλευράς, τα πρόσημα αυτά δεν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη (οι τιμές, στην στατιστική 
τους ουσία, είναι μηδέν), τα αρνητικά πρόσημα στους κ. Πολυχρονίου και κ. Δανιήλ 
έχουν ενδιαφέρον. Ιδιαιτέρως του τελευταίου που, στους επίσημους αγώνες της 
περιόδου 1929-2010, το αρνητικό πρόσημο είναι στατιστικά σημαντικό. Η δεύτερη 
παρατήρηση αφορά το υπόδειγμα της στήλης τέσσερα. Ο κ. Παναγούλιας φέρει ένα 
πολύ καλό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την τιμή της t-κατανομής, 1,53, η οποία είναι 
                                                 
7 Να σημειωθεί ότι ένας σημαντικός αριθμός αγώνων έχουν δοθεί σε ουδέτερα γήπεδα 
και ως τέτοια θεωρούνται επίσημα και φιλικά που έχει δώσει η Εθνική Ελλάδος σε άλλη 
χώρα από αυτή της Ελλάδος και της χώρας της αντιπάλου ομάδος. 
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πολύ κοντά στο να είναι στατιστικά σημαντική στο κατώτατο αποδεκτό επίπεδο του 
10%. Η πιθανότητα είναι 12,65%. Και αυτό έχει την σημασία του. Τέλος, στο υπόδειγμα 
της στήλης δύο, ακόμη και ο κ. Ρεχάγκελ δεν δίνει στατιστικά αποδεκτό αποτέλεσμα. 
Αυτό σημαίνει ότι για την περίοδο 1929-2010, οι βαθμοί των επίσημων αγώνων 
κερδήθηκαν χωρίς την ιδιαίτερη συνεισφορά των προπονητών. Μάλιστα όλοι οι 
προπονητές έχουν αρνητικό πρόσημο. Πάντως, η παρατήρηση αυτή δεν έχει και 
ιδιαίτερη αξία διότι η περίοδος πριν το 1960 είναι τελείως διαφορετική. Μόνο να 
αναφερθεί ότι οι αναπτυγμένες ποδοσφαιρικά χώρες της Ευρώπης, πριν το 1960, 
έπαιζαν την Εθνική Ελλάδος με την Β’ Ομάδα τους. 

Το συμπέρασμα από την οικονομετρική διερεύνηση δεν διαφοροποιείται 
σημαντικά από τα άλλα. Στην οικονομετρική διερεύνηση μπορούμε να εξάγουμε 
συμπεράσματα και για την σημασία του προπονητή στην συγκομιδή βαθμών.  

 
Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία είναι μία πρώτη προσπάθεια απάντησης στο ερώτημα ποιος 
ήταν ο καλύτερος προπονητής ή πιο σωστά ποιοι ήταν οι καλύτεροι προπονητές της 
Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από τα 
κριτήρια αξιολόγησης. Ο Πίνακας 5 συνοψίζει τα ευρήματα αυτής της εργασίας 
σύμφωνα με τα διάφορα κριτήρια. 

Και στα επτά κριτήρια ο κ. Ρεχάγκελ είναι πρώτος. Σε δύο κριτήρια δεν υπάρχει 
δεύτερος, αν και στο οικονομετρικό θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε δεύτερο τον κ. 
Παναγούλια. Στα υπόλοιπα πέντε, δεύτερος εμφανίζεται ο κ. Πολυχρονίου με 
συχνότητα τρεις φορές και ο κ. Παναγούλιας με δύο φορές. Αν υπολογίσουμε και το 
οικονομετρικό, τότε τη δεύτερη θέση την μοιράζονται οι δύο αυτοί προπονητές. 

Πάντως, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του θέματος με την αύξηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση μιας ομάδας. Τέτοιοι παράγοντες, εκτός 
από την ποιότητα των παικτών, είναι ο προπονητής, οι παράγοντες του ποδοσφαίρου, 
η οικονομική κατάσταση της χώρας και οι πόροι που διατίθενται από την πολιτεία για 
την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου ή του αθλητισμού γενικότερα, οι αθλητικές υποδομές 
(γήπεδα, προπονητικά κέντρα, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, κ.λπ), το 
ενδιαφέρον των φιλάθλων κ.α. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο νέων μελετών. 
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Πίνακας 5. Συνοπτική Παρουσίαση της Κατάταξης των Προπονητών 
 

 Κατάταξη 
Προπονητή 

 
Κριτήριο 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

1. Τρόπαια Ρεχάγκελ - - - - - - - 

2. Προκρίσεις Ρεχάγκελ Παναγούλιας       

3. Αριθμός Αγώνων Ρεχάγκελ Παναγούλιας Παπαποστόλου Πετρόπουλος Πολυχρονίου Γεωργιάδης Δανιήλ Αρχοντίδης 

4. Ποσοστό Νικών –
Ισοπαλιών - 
Ηττών 

Ρεχάγκελ Πολυχρονίου Δανιήλ Γεωργιάδης Α. Παναγούλιας Παπαποστόλου Πετρόπουλος Αρχοντίδης 

5. Βαθμοί ΦΙΦΑ 
(Όλοι οι Αγώνες) 

Ρεχάγκελ Πολυχρονίου Δανιήλ Γεωργιάδης Α. Παναγούλιας Παπαποστόλου Πετρόπουλος Αρχοντίδης 

6. Βαθμοί ΦΙΦΑ 
(Επίσημοι 
Αγώνες) 

Ρεχάγκελ Πολυχρονίου Παναγούλιας Πετρόπουλος Γεωργιάδης Α. Παπαποστόλου Αρχοντίδης Παπαποστόλου 

7. Οικονομετρικό Ρεχάγκελ - - - - - - - 
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Επιστημονικό Άρθρο 
 
  
  
  
  

Η Τιμολόγηση της Τηλεοπτικής Διαφήμισης με Βάση την 
Μεταβαλλόμενη Τηλεθέαση στα Επιμέρους Στάδια του Τουρνουά 
της Ομοσπονδίας Παικτών Γκολφ 
Τζορτζ Κράντελ, Μπράϊς  Τζόνσον, Μαντλιν Λουντ & Τιμ Νιούμαν 

 
 
 
 
 
 

χώρος του αθλητισμού φέρει έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τις  
χο ηγίες (συμπεριλαμβανομένου την εμπορευματοποίηση και την 
αδ ιοδότηση) και τα έσοδα από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση του 
αθ ητικού χώρου που έχει στην διάθεσή του. Τα έσοδα από τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα είναι μεταβαλλόμενα εξ αιτίας της σχέσης που 

υ  των διαφημίσεων στην τηλεόραση και στα δίκτυα των εταιρειών 
που προσφέρουν τον τηλεοπτικό χρόνο. Για παράδειγμα, το 2002, η κατάσταση της 
οικονομίας οδήγησε πολλές εταιρίες στο να μειώσουν τα ποσά που διέθεσαν για 
λόγους διαφήμισης και προβολής. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα των τηλεοπτικών 
δικτύων που προέκυψαν από την διαφημιστική καμπάνια των εταιρειών του 
αθλητισμού ήταν περισσότερα από αυτά που ήδη είχαν ήδη δαπανηθεί για τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα των διαφόρων αθλημάτων, και δεν μπορούσαν να 
αντισταθμίσουν τα $4 δις που είχαν χαθεί εκείνη την χρονιά (Back, Batter & Bughin, 
2004). Η μεταβλητότητα της παρούσας φάσης της οικονομίας έχει οδηγήσει στο να 
βρουν τρόπους οι διαφημιστές και οι κάτοχοι των τηλεοπτικών δικτύων για την 
μείωση του κινδύνου των επενδυτικών/ επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. 

ρ
ε
λ

πάρχει μεταξύ

Ο  Ο

Ο αθλητισμός αποτελεί μέρος της βιομηχανίας διασκέδασης, με διεθνή 
αντίκτυπο, με έσοδα, σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερα από $38 δις, μόνο από τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα και από την κοπή των εισιτηρίων (Back, Batter & Bughin, 
2004). Με τα έσοδα από την τηλεοπτική κάλυψη να αποτελούν τόσο μεγάλη μερίδα 
στα συνολικά έσοδα των ομάδων, ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφημιστικών 
εταιρειών έχει παρουσιάσει μεγαλύτερη ένταση με το πέρασμα του χρόνου, και 
παράλληλα αποτελεί την καλύτερη απόδοση με τον μικρότερο κίνδυνο, γι΄ αυτές 
προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους. 
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Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Παικτών Γκολφ (PGA) έχει κάνει βήματα 
προόδου προκειμένου να μειώσει τον επενδυτικό κίνδυνο για τους διαφημίζοντες 
στην τηλεόραση. Προκειμένου να διευκολύνει αυτήν την κατάσταση κατά το 
παρελθόν, η  Ομοσπονδία Επαγγελματιών Παικτών Γκόλφ, εφάρμοσε τα Γεγονότα 
Ανταγωνισμού (Conflicting Events) και τον Κανόνα των Τηλεοπτικών 
Δικαιωμάτων (Media Rights Rule), που σημαίνουν απλά ότι: με σκοπό να 
συνεισφέρει στην επιτυχία των διαφόρων Σταδίων του Τουρνουά του PGA Tour, 
και για να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις σε σχέση με τα αντιπροσωπευόμενα πεδία, 
κανένα μέλος του τουρνουά που διεξάγεται από την Επαγγελματική Ένωση 
Παικτών γκολφ δεν θα θελήσει να συμμετάσχει σε κανένα άλλο αθλητικό γεγονός 
την ίδια ημέρα που το PGA Tour συνδιαφημίζει ένα τακτικό γεγονός αυτού, και το 
οποίο μέλος αποτελεί εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα, προγραμματίζεται 
…”(Rosner & Shropshire, 2004). Αυτός ο κανόνας βοηθά να εγγυηθεί ότι οι παίκτες 
του γκολφ δεν δημιουργούν καμία έριδα και δεν προκαλούν την φυγή οπαδών από 
το συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός, διαβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους 
διαφημιστές για το μέγιστο ποσοστό  τηλεθέασης, κατά την διάρκεια του ίδιου 
αθλητικού γεγονότος.  

Επιπλέον για την εφαρμογή των Conflicting Events και Media Rights Rule, το 
PGA Tour έχει καταφέρει να κεφαλαιοποιήσει την περίπλοκη δομή του τουρνουά με 
το να προωθήσει διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις διάφορες περιοχές των ΗΠΑ. 
Αυτές οι διαφοροποιήσεις επιτρέπουν στους χορηγούς και στους διαφημιστές να 
αγοράσουν ένα πακέτο από δικαιώματα για ένα δημοφιλές τουρνουά που 
συνδυάζεται με τηλεοπτικά δικαιώματα με λιγότερο δημοφιλή τουρνουά στην ίδια 
γεωγραφική περιφέρεια (Back, Batter & Bughin, 2004). Αυτή η κατάσταση δεν 
ωφελεί μόνο την Ομοσπονδία, δίνοντάς της περισσότερο έλεγχο και δυνατότητα 
κερδοσκοπίας για το προϊόν που η ίδια προσφέρει, αλλά επίσης ωφελεί και τους 
διαφημιστές με το να τους διαβεβαιώνει ότι η απόδοση της όποιας τηλεοπτικής 
επένδυσης κάνουν, για μικρής εμβέλειας αθλητικά δρώμενα, δεν θα είναι η 
ελάχιστη.  

Κορυφαίοι αθλητές του γκολφ, όπως είναι ο Tiger Woods, τους ζητείται, βάσει 
συμβολαίου να αφιερώσουν ένα μέρος του χρόνου τους σε δράσεις δημοσίων 
σχέσεων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια για την αύξηση του 
ενδιαφέροντος του κοινού για το αθλητικό γεγονός αυτό καθ΄ αυτό. Η προώθηση 
δημοσίων σχέσεων από τους κορυφαίους αθλητές του χώρου, παρέχει την 
δυνατότητα στους οπαδούς του αθλήματος να γνωρίσουν τους αγαπημένους τους 
αστέρες στην καθημερινότητά τους, όπως είναι στην πραγματικότητα. Αυτές οι 
μέθοδοι μπορούν να οδηγήσουν στην δημιουργία μιας σύνδεσης, μιας συσχέτισης, 
μεταξύ των αθλητών και των προτύπων διαφήμισης που προβάλουν οι χορηγοί και 
οι διαφημιστές. Η σπουδαιότητα του Tiger Woods για την προβολή του PGA 
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι παρουσιαστές αθλητικών εκπομπών κατά την 
διάρκεια κάλυψης ενός αγώνα, κατά 60% του χρόνου της κάλυψης του αγώνα, 
επικεντρώνονται σε αυτόν, αλλά και στα ζευγάρια των παικτών του αθλήματος 
(Back, Batter & Bughin, 2004).  
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Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
Αναρίθμητες μελέτες έχουν γίνει προκειμένου να βρουν το πλεονέκτημα που 
υπάρχει μεταξύ της τηλεοπτικής διαφήμισης και της χορηγίας ενός αθλητικού 
γεγονότος σε σχέση με τους διάφορες οργανωτικές φάσεις του αθλήματος. Η πρώτη 
μελέτη που αναφέρεται είναι αυτή που ερευνά την επιχειρηματική στάση των 
διαφημιστικών επιχειρήσεων στον κόσμο του αθλητικού προϊόντος. Αυτό 
δημιουργεί μια βάση υπέρ αυτής της μελέτης, καθώς αποδεικνύει την σημασία που 
οι εταιρείες αποδίδουν στην διαφημιστική προβολή από την τηλεόραση. Επομένως 
θα εξετασθεί, αν συσχετίζονται η αθλητική επίδοση με τις τιμές των μετοχών των 
εταιρειών που είναι χορηγοί στο συγκεκριμένο άθλημα, καθώς αυτά συσχετίζονται 
με την σχέση που θέλουν να δημιουργηθεί  ανάμεσα στην τηλεθέαση και την 
αθλητική επίδοση των παικτών κατά την διάρκεια του αθλητικού γεγονότος.  

Ειδικότερα, σε μελέτη τους, οι von Rimscha, Rademacher και Siegert (2008), 
προσπάθησαν να εξετάσουν την σχετικότητα των παραδοσιακών διαφημίσεων, 
διάρκειας 30 δευτερολέπτων. Ένα εμπόδιο για αυτού του είδους την διαφημιστική 
προσπάθεια είναι η περιθωριοποίηση του κοινού, που γίνεται κατά την διάρκεια της 
τηλεοπτικής διαφήμισης, όταν το μήνυμα δεν φτάνει στον επιδιωκόμενο τηλεθεατή. 
Αυτό το φαινόμενο επιτείνεται στην έντασή του κατά το γεγονός ότι οι τηλεθεατές  
έχουν την τάση να αλλάζουν κανάλι προκειμένου να αποφύγουν τις διαφημίσεις. 
Μέσω συνεντεύξεων δομημένου τύπου με 20 επαγγελματίες του χώρου της 
διαφημιστικής βιομηχανίας, η μελέτη έφτασε στο συμπέρασμα ότι το εμπορικό 
τμήμα του αθλητικού γεγονότος δεν είναι αμελητέο γεγονός (von Rimscha, 
Rademacher & Siegert, 2008).  

Μερικές παρατηρήσεις που σημειώθηκαν από αυτήν την μελέτη, είναι ειδικά 
σύμφωνες με το ζήτημα που καταπιάνεται η παρούσα εργασία. Το πόρισμα της 
μελέτης ήταν ότι οι τηλεθεατές προτιμούν προγράμματα που έχουν τον μικρότερο 
αριθμό διαφημίσεων κατά την διάρκεια αυτών (von Rimscha, Rademacher & 
Siegert, 2008). Είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι στο τουρνουά Master, το οποίο είναι 
με διαφορά ένα από τα πιο δημοφιλή τουρνουά του γκολφ, ο αριθμός των 
διαφημίσεων είναι πολύ μικρός σε σχέση με άλλα παρόμοια προγράμματα. Το 2009, 
ο χρόνος για διαφημίσεις, για ένα αθλητικό γεγονός διήμερης διάρκειας, με 8ωρη 
διάρκεια τηλεοπτικής κάλυψης, ήταν 36 λεπτά (CBS/AP, 2010). Ο Von Rimscha, 
από την άλλη, υποστηρίζει ότι η τμηματοποίηση του τηλεοπτικού κοινού θα 
μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί, μέσω του ταιριάσματος του κοινού που στοχεύουν οι 
διαφημίσεις με τα χαρακτηριστικά του τηλεοπτικού κοινού που αναμένεται να 
παρακολουθήσει το πρόγραμμα (von Rimscha, Rademacher & Siegert, 2008). Οι 
θεατές των γεγονότων PGA, είναι κατά κύριο λόγο όσα άτομα έχουν επενδύσει στο 
συγκεκριμένο άθλημα, αλλά και όσοι παίζουν μόνοι τους γκολφ. Οι διαφημιστές 
γνωρίζουν ότι το κοινό του συγκεκριμένου αθλήματος είναι ειδικά εκπαιδευμένο 
γύρω από το συγκεκριμένο άθλημα και επομένως θα είναι πιο επιρρεπείς στο να 
αγοράσουν μια μεγάλη ποικιλία από τηλεοπτικά κενά χρόνου και να τα 
αφιερώσουν για την προβολή ενός αγαθού, σχετικού με το προβαλλόμενο, 
τηλεοπτικά, άθλημα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, κάποιος θα παρακολουθήσει 
πολλές διαφημίσεις για αγαθά που σχετίζονται με το γκολφ, κατά την διάρκεια ενός 
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γεγονότος PGA Tour που μεταδίδεται από την τηλεόραση (Back, Batter & Bughin, 
2004). Η τηλεοπτική κάλυψη αυτών των αθλητικών γεγονότων αποτελεί ένα 
γεγονός που φέρει την μείωση της τμηματοποίησης της αγοράς, προβάλλοντας μόνο 
έναν περιορισμένο αριθμό διαφημίσεων κατά την διάρκεια αυτού, και επίσης με το 
να δώσει έμφαση στην σύνδεση μεταξύ του τηλεοπτικού προγράμματος και της 
διαφημιστικής εκστρατείας. Η αξία αυτή είναι γνωστή στο κοινό και επομένως κάνει 
τον καταμερισμό του τηλεοπτικού χρόνου πιο πολύτιμο, για αξιοποίηση από την  
πλευρά του διαφημιστή. 

Από τις πληροφορίες που συλλέχθησαν, μέσω των συνεντεύξεων από τους 
ιθύνοντες των διαφημιστικών εταιρειών, η μελέτη των von Rimscha, Rademacher & 
Siegert αναφέρει ότι ο παραδοσιακός τρόπος των διαφημίσεων μέσω της 
τηλεόρασης είναι ακόμη σχετικός, παρόλο που δεν αποτελεί τον μοναδικό τρόπο της 
διαφημιστικής καμπάνιας, σήμερα. Τα αποτελέσματα σηματοδοτούν ότι η 
διαφήμιση μέσω της τηλεόρασης παραμένει ένα σημαντικό συστατικό μιας 
διαφημιστικής εκστρατείας και είναι συμπληρωματική, και όχι υποκατάστατο, από 
μια καινούργιου τύπου, υβριδικών μορφών διαφήμισης, όπως είναι η εισαγωγή των 
προϊόντων στην αγορά και οι χορηγίες (von Rimscha, Rademacher & Siegert, 2008).  

Άλλες μελέτες έχουν εξετάσει την αποτελεσματικότητα του θεσμού των 
χορηγιών στον χώρο του αθλητισμού. Κατά κανόνα, αυτές οι μελέτες έχουν 
παρουσιαστεί παράλληλα με την στατιστική ανάλυση των τιμών των μετοχών των 
εταιρειών των χορηγών ή του όγκου των πωλήσεών τους. Οι Mahar, Paul & Stone 
(2004) βρήκαν μια σχέση στις χορηγίες NASCAR, ανάμεσα στον χορηγό και στις 
επιδόσεις της χορηγούμενης ομάδας, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. 
Η μελέτη εντόπισε την θετική σχέση που υπάρχει μεταξύ των επιχειρηματικών 
συμφωνιών με τις εταιρίες που είναι χορηγοί στις ομάδες που συμμετέχουν στο  
NASCAR και στις ομάδες που, επιτυχώς, έλαβαν μέρος στο τουρνουά. Επιπλέον, η 
μελέτη είναι μοναδική, κατά το γεγονός ότι έχει καταφέρει να καταστήσει ικανή μια 
ισχυρή σχέση μεταξύ του χορηγού και των επιδόσεων της αθλητικής ομάδας, και 
αυτό είναι εμφανές στην σειρά των αγώνων του Κυπέλλου Winston (Mahar, Paul & 
Stone, 2004). 

Μια σειρά από μελέτες προσπαθούν να εντοπίσουν την σχέση μεταξύ των 
δράσεων που γίνονται εντός και εκτός γηπέδων του γκολφ, μεταξύ μιας αθλητικής 
προσπάθειας και της επίδρασης που αυτή φέρει για την επιτυχία του προϊόντος που 
αυτές διαφημίζουν. Για παράδειγμα, η θετική επίδοση σε έναν αθλητικό διαγωνισμό 
επηρεάζει θετικά την εικόνα του προϊόντος. Ομοίως, γεγονότα, που σχετίζονται με 
τον αθλητισμό ή με την προσωπικότητα του ατόμου και έχουν κάποιο αρνητικό 
στοιχείο, θα επηρεάσει αρνητικά και τις πωλήσεις του προϊόντος αυτού. Ένα 
παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από 
τους Drewniak, Mahar & Russell, το 2004, που επικεντρώθηκε ειδικά στην σχέση 
μεταξύ των τιμών των μετοχών των επιχειρήσεων που ενισχύουν οικονομικά 
αθλητές και ειδησεογραφικά νέα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά ή 
αρνητικά την δημόσια εικόνα του αθλητή (Drewniak, Mahar,& Russell, 2004). 

Η μελέτη των Drewniak, Mahar και Russell δίνει έμφαση στην αξία της 
διαφήμισης μέσω της εξέτασης της σχέσης με τα άτομα, όπως και η εδώ μελέτη, που 
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προσπαθεί να κάνει με το να ερευνήσει τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ των ιθυνόντων 
των επιχειρήσεων και των κατατάξεων με την μεθοδολογία Nielsen.  
 
Μεθοδολογία  
Αρχικά, τα αποτελέσματα των αγώνων συγκεντρώθηκαν για κάθε τουρνουά που 
διοργανώνει η PGA, που διεξήχθη κατά την διάρκεια των περιόδων 2007-2008. Τα 
αποτελέσματα των αγώνων αναλύθηκαν στατιστικώς σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
για να δειχθεί όχι μόνο οι βαθμοί που ο κάθε παίκτης σύλλεξε σε κάθε γύρο, αλλά 
και η κατάταξη του παίκτη εκείνη την στιγμή. Κάθε τουρνουά είχε την δική του 
κωδικοποίηση, προκειμένου να είναι ευδιάκριτο από τα λοιπά. Πέρα από την 
συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των αγώνων, οι κατατάξεις με την μεθοδολογία 
Nielsen, αποκτήθηκαν επίσης από την εταιρεία The Nielsen Company, για κάθε 
τουρνουά της περιόδου 2007-2008. Τα στοιχεία συμπεριέλαβαν τις κατατάξεις για 
κάθε γύρο του κάθε αθλητικού γεγονότος, καθώς επίσης και το τηλεοπτικό δίκτυο το 
οποίο μετέδιδε τον κάθε γύρο του κάθε γεγονότος. Τα αθλητικά γεγονότα που 
καταγράφηκαν στην λίστα με τις κατατάξεις, πιστοποιήθηκαν με τους ίδιους 
μοναδικούς κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν για τα αποτελέσματα.  

Για λόγους αξιοπιστίας, οι πληροφορίες που δεν ήταν σύμφωνες με τον 
σχεδιασμό του δείγματος εξαιρέθηκαν. Αυτό περιελάμβανε τουρνουά διάρκειας 
πέντε ημερών το καθένα, που ξεκινούσαν είτε την Δευτέρα είτε την Τετάρτη. Όταν 
ένας μοναδικός γύρος ενός ενιαίου τουρνουά μεταδιδόταν από δύο ή περισσότερα 
τηλεοπτικά δίκτυα και επομένως συναθροίστηκαν πολλαπλές διαφορετικές 
κατατάξεις, μόνο μια κατάταξη επιλέχθηκε στην βάση της διάρκειας της μετάδοσης, 
και με τα μη καλωδιακά κανάλια για έναν μοναδικό γύρο, λαμβάνοντας 
προτεραιότητα έναντι των καλωδιακών τηλεοπτικών καναλιών. Τα τουρνουά που 
δεν διέθεταν αποτελέσματα κατάταξης για έναν και μόνο γύρο, κρατήθηκαν μεν 
στην βάση δεδομένων, αλλά δεν παρουσιάστηκαν στα τελικά αποτελέσματα.  

Μετά το πέρας της επεξεργασίας των στοιχείων, εισήχθησαν σε βάση Δεδομένων 
της Access, για την δημιουργία μιας ορθολογικής βάσης δεδομένων. Η σχέση που 
συνδέει τον πίνακα των αποτελεσμάτων με τον πίνακα των κατατάξεων, είχε 
μοναδικό κωδικό αναγνώρισης. Από αυτό το σημείο, έγιναν πολλές έρευνες για τον 
σκοπό της εξέτασης των παραγόντων που θα μπορούσαν ή δεν θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε αύξηση της κατάταξης στον τελικό βαθμολογικό πίνακα, από γύρο σε 
γύρο, εντός των πλαισίων του ίδιου τουρνουά. Σε σχέση με τα αποτελέσματα των 
κατατάξεων με την μέθοδο Nielsen, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
προσδιορισμό της ποσοστιαίας μεταβολής των αποτελεσμάτων, σε σχέση με την 
κατάταξη της μεθόδου Nielsen, ήταν τα ίδια. 

Πριν από την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σε σχέση με την μη τακτική ή 
την αξιόπιστη επιρροή της κατάταξης, βρέθηκε μια σημαντική ποσοστιαία μεταβολή 
για κάθε γύρο του τουρνουά. Επιπλέον, μια ποσοστιαία αλλαγή, σε κάθε γύρο, 
βρέθηκε για όλα τα τουρνουά, με αυτά να μεταδίδονται παράλληλα την ημέρα του 
Σαββάτου, από τα κανάλια CBS, NBC και GOLF CHANNEL. Και τα τρία 
αποτελούν την πλειοψηφία των τηλεοπτικών αναμεταδόσεων των αγώνων του 
διοργανώνει η PGA. Αυτό έγινε με σκοπό να μειωθεί το σφάλμα της μεροληψίας της 
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επιλογής που λαμβάνει χώρα εξ αιτίας της τάσης που έχουν ορισμένα τουρνουά να 
είναι υψηλότερου επιπέδου από άλλα. Από την στιγμή που ικανοποιήθηκαν αυτά 
τα προαπαιτούμενα, οι πιθανοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αυτά τα 
γεγονότα, όπως είναι οι διαδοχικοί γύροι στους οποίους να ηγείται ο ίδιος ο 
αθλητής και οι δέκα κορυφαίοι παίκτες του γκολφ, που είναι σε ανταγωνισμό 
μεταξύ τους, αναλύθηκαν για να προσδιοριστεί η επίδραση της ποσοστιαίας 
αλλαγής για τις κατατάξεις. 
 
Αποτελέσματα  
Η εγκαθίδρυση των βασικών αρχών αποκάλυψε ότι η ποσοστιαία μεταβολή, κατά 
την κατάταξη με την μέθοδο Nielsen από την Πέμπτη έως την Παρασκευή, για όλα 
τα τουρνουά, των περιόδων του 2007 και 2008, ήταν 141%. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι τρία από τα τουρνουά, στον γενικό πληθυσμό, δεν μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της έρευνας, εξ αιτίας του γεγονότος ότι δεν είχαν 
λάβει αρίθμηση στην κατάταξη με την μέθοδο Nielsen, για το τουρνουά που 
μεταδόθηκε την Πέμπτη. Ο μέσος όρος της ποσοστιαίας μεταβολής της 
αναμετάδοσης των τουρνουά που διεξήχθηκαν από την Πέμπτη μέχρι την 
Παρασκευή και που μεταδόθηκαν την Κυριακή, ήταν χαμηλότερη και προσέγγισε 
το 131%. Μόνο ένα  τουρνουά, που μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το κανάλι CBS την 
Κυριακή, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λόγω της απουσίας της αξιολόγησης της 
Πέμπτης. Η μέση ποσοστιαία μεταβολή για τα τουρνουά που διεξήχθηκαν από την 
Πέμπτη μέχρι την Παρασκευή και που προβλήθηκαν από το κανάλι NBC την 
Κυριακή, ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τον γενικότερο μέσο όρο, καταγράφοντας 
ένα ποσοστό της τάξης του 144%. Δύο από τα τουρνουά που μετέδιδε το NBC δεν 
εμφανίστηκαν στις αξιολογήσεις της Πέμπτης και ως εκ τούτου δεν λήφθηκαν 
υπόψη σε αυτήν την μέτρηση. Τελικά, φάσεις του τουρνουά οι οποίες δεν  
εμφανίστηκαν στον τελικό γύρο αυτού και που μεταδόθηκαν στο GOLF 
CHANNEL, είχαν την ίδια ακριβώς τηλεθέαση με τον μέσο όρο της τηλεοπτικής 
κάλυψης. 

Δουλεύοντας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τα αποτελέσματα δείχνουν μια 
καθολική ποσοστιαία μεταβολή, σύμφωνα με την κατάταξη της μεθοδολογίας 
Nielsen, από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο, που ήταν της τάξης του 260%. 
Οι αριθμοί περιλαμβάνουν ένα πλήρες δείγμα από 92 τουρνουά, που 
χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Το CBS κατάφερε να 
ξεπεράσει αυτόν τον γενικότερο μέσο όρο με ελάχιστη διαφορά, καταγράφοντας μια 
κατά μέσο όρο ποσοστιαία μεταβολή, από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο, 
της τάξης του 333%. Τα τουρνουά που μεταδόθηκαν την Κυριακή από το κανάλι 
NBC, είχαν ποσοστό τηλεθέασης που ήταν ίδιος με τον μέσο όρο, αυξάνοντας τον 
βαθμό της κατάταξής τους από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο, κατά 261%, 
κατά μέσο όρο. Από την άλλη μεριά, η ποσοστιαία μεταβολή για τα τουρνουά που 
μεταδόθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό GOLF CHANNEL την Κυριακή, ήταν 
μόλις της τάξης του 132%. Για αυτόν τον υπολογισμό, το μέγεθος του δείγματος 
μειώθηκε στο 26, από το 81, που χρησιμοποιήθηκε από τον υπολογισμό της Πέμπτης 
προς την Παρασκευή, εξ αιτίας του γεγονότος ότι πολλά τουρνουά σταμάτησαν να 
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μεταδίδονται από το κανάλι GOLF CHANNEL, από την στιγμή που τα 
αποτελέσματα τους προβλήθηκαν από τα κανάλια CBS ή NBC.  

Επιπλέον, η γενικότερη κατά μέσο όρο ποσοστιαία μεταβολή, σε σχέση με την 
κατάταξη με την μεθοδολογία Nielsen, από το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή ήταν 
146%. Το νούμερο αυτό ήταν που χρησιμοποιήθηκε τις περισσότερες φορές ως μέτρο 
σύγκρισης για τον προσδιορισμό του βαθμού του επηρεασμού. Οι μεταδόσεις των 
τουρνουά που έγιναν την Κυριακή από το κανάλι NBC, κατάφεραν να υπερβούν 
τον γενικότερο μέσο όρο, κατά ελάχιστο ποσοστό σε σχέση με τα τουρνουά που 
μεταδόθηκαν από το κανάλι CBS, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η ποσοστιαία 
μεταβολή από το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή ήταν της τάξης του 151%. Οι 
μεταδόσεις των αθλητικών γεγονότων που μεταδόθηκαν την Κυριακή από το GOLF 
CHANNEL, ήταν και πάλι χαμηλότερα, κατά μέσο όρο, παρόλο που δεν ήταν και 
μείζονος σημασίας διαφορά, καταγράφοντας μια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης 
του 139%. 

Ο πρώτος εν δυνάμει παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει την 
αξιολόγηση, ήταν ο αριθμός των διαδοχικών γύρων, που ο νικητής του τουρνουά 
ήταν πρώτος. Η ποσοστιαία μεταβολή από την Πέμπτη μέχρι και την Παρασκευή 
δεν θεωρήθηκε μέρος αυτού του παράγοντα, εξ αιτίας του γεγονότος ότι ο αθλητής ή 
οι αθλητές που ηγούνται της προσπάθειας για την εισαγωγή τους στον δεύτερο γύρο 
του τουρνουά, ήταν μπροστά μόνο για έναν γύρο και αυτός ο παράγοντας 
παραμένει σταθερός για όλα τα τουρνουά. Επομένως, η πρώτη ποσοστιαία 
μεταβολή που εξετάζεται ήταν αυτή της από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο. 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η γενικότερη ποσοστιαία μεταβολή στην 
κλίμακα των κατατάξεων, από τον δεύτερο στον τρίτο γύρο ήταν της τάξης μόνο του 
231%. Ο μέσος όρος, για το κανάλι του CBS ήταν 333%, ενώ η ποσοστιαία μεταβολή 
των δύο πρώτων γύρων ανήλθε μόνο στο 304%. Το GOLF CHANNEL συνέχισε 
αυτό το σύστημα με έναν μέσο όρο που ανήλθε στο 132% ενώ επήλθε μεταβολή στο 
ποσοστό του αθλητή που ήταν μπροστά σε σχέση με τους υπόλοιπους, από τον 
πρώτο γύρο στον δεύτερο, της τάξης του 121%. Τα τουρνουά που είχαν τηλεοπτική 
κάλυψη τις Κυριακές από το κανάλι NBC, ήταν τα μόνα που παρουσίασαν μια 
μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή από τον δεύτερο προς τον τρίτο γύρο, κάτω από 
τις ίδιες συνθήκες, με μια αλλαγή της τάξης του 274% συγκρινόμενη με την μέση 
αλλαγή που άγγιξε το ποσοστό του 261%. 

Όπως σημειώθηκε νωρίτερα, ο γενικότερος μέσος όρος ήταν 146%. Όταν ο ίδιος 
παίκτης γκολφ ήταν μπροστά, στο ίδιο τουρνουά, για τρεις γύρους, η ποσοστιαία 
μεταβολή στην κατάταξη από τον τρίτο γύρο στον τέταρτο ανήλθε στο 158%, μια 
αξιοσημείωτη αύξηση πάνω από τον καθολικό μέσο όρο. Όταν μειώθηκε ακόμη 
περισσότερο το μέγεθος του δείγματος στα τουρνουά στα οποία οι παίκτες του 
γκολφ συνέχισαν να νικούν σε όλο το τουρνουά, η ποσοστιαία μεταβολή αυξήθηκε 
ακόμη περισσότερο, στο 166%. Παρόλα αυτά, το φαινόμενο αυτό αναμένεται να 
συνεχιστεί και στα τουρνουά που θα μεταδίδει το GOLF CHANNEL, στις 
κυριακάτικες μεταδόσεις του, οι οποίες έφεραν μια μέση ποσοστιαία μεταβολή, κάτω 
από αυτές τις συνθήκες, της τάξης του 177% σε σχέση με την καθολική ποσοστιαία 
μεταβολή του καναλιού  GOLF-CHANNEL, από τον τρίτο στον τέταρτο γύρο, που 
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άγγιξε το 139%. Γεγονότα που μεταδόθηκαν τις Κυριακές από το CBS και το NBC, 
είχαν ποσοστά τηλεθέασης, που ήταν κοντά στον μέσο όρο των ποσοστών τους 
επιδεικνύοντας ποσοστιαίες μεταβολές της τάξης του 147% και 146% αντίστοιχα, σε 
σχέση με τους γενικότερους μέσους όρους του 149% και 151%, αντίστοιχα. 

Τα τουρνουά του καναλιού GOLF CHANNEL δεν δείχνουν αυτήν την 
βελτίωση όταν αυτός που ηγείτο στον δεύτερο και στον τρίτο γύρο, προχωρούσε και 
στον τέταρτο. Ο μέσος όρος της ποσοστιαίας μεταβολής, σε αυτά τα πλαίσια, ήταν 
μόνο 143%. Το CBS και πάλι παραμένει σταθερό στα ποσοστά του, που κυμαίνονται 
στο 147%, την στιγμή που οι επιδόσεις του NBC, επί της ουσίας, φτάνουν περίπου 
στο μέσο όρο του, με μια αλλαγή της τάξης του 139%. Η συνολική αλλαγή στις 
κατατάξεις με την μεθοδολογία της Nielsen, μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου 
γύρου, όταν ο ηγέτης του τουρνουά προχωρούσε στον τέταρτο γύρο, μετά την 
νικηφόρα πορεία του κατά τον δεύτερο και τρίτο γύρο του, είναι 145%, που είναι 
κοντά στο 146%, της συνολικής μέσης ποσοστιαίας μεταβολής από τον τρίτο στον 
τέταρτο γύρο. 

Ο δεύτερος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την κατάταξη ήταν η 
επίδραση στην κατάταξη όταν ένας από τους 10 κορυφαίους παίκτες στον κόσμο 
βρίσκονταν «σε συναγωνισμό», που θα μπορούσε να προσδιοριστεί ως να ήταν 
εντός των πέντε θέσεων, κατά το τελικό στάδιο του τουρνουά. Οι παίκτες του γκολφ 
που κατατάσσονταν στους δέκα κορυφαίους αθλητές της περιόδου του 2007 και του 
2008 και επομένως οι διαγωνιζόμενοι που αποτελούσαν μέρος του δείγματος, ήταν 
οι Tiger Woods, Phil Mickelson, Vijay Singh, Padraig Harrington, Sergio Garcia, 
Ernie Els, Jim Furyk, Steve Stricker, Justin Rose, Adam Scott, K.J. Choi, Henrik 
Stenson, Camillo Villegas, και Lee Westwood. Ο Robert Karlsson ήταν στους 10 
πρώτους, αλλά αυτό φαίνεται να εξαρτάται από την δυναμική του ευρωπαϊκού 
τουρνουά, καθώς δεν πιστοποιούσε για καμία από τις εμφανίσεις των 
συμμετεχόντων που χρησιμοποιήθηκαν στο δείγμα της παρούσης μελέτης. Σε 
γενικές γραμμές, όταν κάποιος από τους προαναφερθέντες αθλητές, κατάφερνε να 
προκριθεί στην τελική φάση του διαγωνισμού, η ποσοστιαία μεταβολή στα ποσοστά 
τηλεθέασης, ήταν 155%, μια άξια μνείας βελτίωση έναντι της συνολικής ποσοστιαίας 
μεταβολής από τον τρίτο στον τέταρτο γύρο, που ήταν 146%. Το ποσοστό αυτό δεν 
καταρρίφθηκε, εξ αιτίας της μεγάλης πλειοψηφίας αυτών των γεγονότων που 
μεταδίδονταν από τα κανάλια CBS, NBC, ή το ABC. 

Σε ατομικό επίπεδο, τα αποτελέσματα ήταν μεικτά. Οι Westwood, Stenson, 
Villegas και Scott, ο καθένας είχε λιγότερο από πέντε εμφανίσεις, που με τα βίας 
αποτελούν επαρκές προς ανάλυση δείγμα. Οι Choi, Garcia, και Harrington, 
μεμονωμένα, έδειξαν την ικανότητα να αυξηθεί η αξιολόγηση που ελάμβαναν από 
το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή, όταν βρίσκονται στον διαγωνισμό παρά από 
ό,τι θα συντελούσε στην αύξηση αυτήν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, με μια μέση 
ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 163%, 161% και 178%, αντιστοίχως. Από την 
άλλη μεριά, ο μέσος όρος της Rose ήταν μόνο 133% και του Els 125%. Οι Stricker, 
Furyk και Singh κατάφεραν να φτάσουν τον γενικό μέσο όρο, που ήταν αντίστοιχα 
144%, 142% και 149%, αντίστοιχα. Όπως θα περίμενε κανείς, οι Tiger Woods και 
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Phil Mickelson, κατάφεραν να χειριστούν με επιδεξιότητα την ποσοστιαία μεταβολή 
στα ποσοστά τηλεθέασης, στα μεγέθη του 163% και 165%, αντιστοίχως.  

Παρόλα αυτά, όταν το μέγεθος του δείγματος περιορίζεται σε αγώνες που 
γίνονται εντός των πλαισίων του διαγωνισμού και ειδικά μετά από τον κάθε έναν 
από τους τρεις πρώτους γύρους ή μετά τους δεύτερους και τρίτους γύρους, η 
ποσοστιαία μεταβολή από τον τρίτο προς τον τέταρτο γύρο είναι, επί της ουσίας, 
μικρότερη σε σχέση με τον γενικότερο μέσο όρο. Συγκεκριμένα, για τον Woods, το 
ποσοστό ήταν 139%, εάν διαγωνιζόταν ακόμη και μετά τον δεύτερο και τρίτο γύρο, 
και 132%, μετά από τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο γύρο. Για τον Mickelson, το 
ποσοστό ήταν ακόμη στο 164%, μετά την επικράτησή του στον δεύτερο και τρίτο 
γύρο, αλλά μόνο της τάξης του 137%, όταν επικράτησε μετά από τον κάθε έναν από 
τους τρεις πρώτους γύρους. 
 
Συζήτηση 
Ο αριθμός, που με την πρώτη ματιά, φαίνεται να αποτελεί παραφωνία με όλα τα 
υπόλοιπα είναι η γενικότερη, κατά μέσο όρο, ποσοστιαία μεταβολή στα ποσοστά 
τηλεθέασης, από την Παρασκευή έως και το Σάββατο, την στιγμή που η γενικότερη 
ποσοστιαία μεταβολή από την Πέμπτη μέχρι και την Παρασκευή είναι 141% και η 
αλλαγή από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο είναι 260%. Η μεγάλου εύρους 
αυτή διαφορά ερμηνεύεται από το γεγονός ότι το Σάββατο είναι η ημέρα κατά την 
οποία ξεκινάει το τουρνουά, όπου το κοινό που το παρακολουθεί επιστρέφει στο 
σπίτι από την δουλειά, ενώ το τουρνουά διεξάγεται κατά την διάρκεια της ημέρας, 
με το φως του ήλιου. Επίσης, η προβολή πολλών από τα διεξαγόμενα τουρνουά 
άλλαξε από το GOLF CHANNEL, στα κανάλια εθνικής εμβέλειας, CBS, NBC, ή σε 
ορισμένες περιπτώσεις και στο ABC. Ενώ την στιγμή που η γενικότερη ποσοστιαία 
μεταβολή από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο ήταν 260%, τα τρία κύρια 
τηλεοπτικά δίκτυα, διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους ως προς τις ατομικές 
τηλεοπτικές τους επιδόσεις. Η χαμηλή μεταβολή του 132%, για το GOLF CHANNEL 
είναι εντός της λογικής, από την στιγμή που τα τουρνουά αυτού του είδους, είναι 
κατά γενική περίπτωση όχι και τόσο δημοφιλή και επομένως το κοινό που τα 
παρακολουθεί δεν είναι και τόσο μεγάλο καθ’ όλη την διάρκεια του 
σαββατοκύριακου. Παρόλα αυτά, είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι το CBS 
καταγράφει μια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 333%, ενώ την ίδια στιγμή το 
NBC, αρκείται στο 261%. Μια ερμηνεία αυτής της διαφοράς στις τηλεοπτικές 
επιδόσεις αυτών των καναλιών είναι ότι οι αρμόδιοι του τμήματος για την προβολή 
του τηλεοπτικού αυτού προϊόντος είναι καλύτεροι από τους συναδέλφους τους στο 
άλλο κανάλι, ή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως να είναι μια φυσιολογική κατάληξη 
από την στιγμή που το CBS, τυχαία καταφέρνει να αποκτά και εν συνεχεία να 
μεταδίδει τουρνουά υψηλού κύρους ή πιο απλά να καταβάλλουν περισσότερα 
χρήματα για την απόκτηση αυτών των τουρνουά.  

Με την πρώτη ματιά, φαίνεται ότι τα ποσοστά του τελικού γύρου αυξάνονται 
περισσότερο του συνήθους, εάν ο πρώτος που εισέρχεται σε αυτόν τον γύρο 
προηγείται και κατά την διάρκεια των πρώτων τριών γύρων. Αλλά, όπως φάνηκε 
στα αποτελέσματα, αυτό αποτελεί μια ψευδαίσθηση, που δημιουργήθηκε από την 
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υποδιαίρεση των στοιχείων, παρά από μια καθαρή ένδειξη μιας συγκεκριμένης 
μορφής. Τουρνουά που μεταδίδονται την Κυριακή από το CBS ή το NBC στην 
πραγματικότητα έχουν μια ελαφρώς χειρότερη μέση ποσοστιαία μεταβολή στην 
περίπτωση που ο αθλητής που εισερχόταν στον τελικό γύρο ήταν μπροστά στον 
καθένα από τους από τους τρεις πρώτους γύρους/ φάσεις. Αλλά από την στιγμή που 
τα τουρνουά που μεταδίδονται από το GOLF CHANNEL, την Κυριακή, 
κατέγραψαν μια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 177% σε αυτήν την περίπτωση, 
η γενικότερη ποσοστιαία μεταβολή είναι κατά κάποιον τρόπο παραπλανητικά 
υψηλή. Επομένως, από την στιγμή που η κατάσταση αυτή δεν φέρει καμία επίδραση 
στα γεγονότα που μεταδίδονται τηλεοπτικώς ανά την επικράτεια, θα μπορούσε να 
φέρει κάποιου είδους επίδραση στα γεγονότα που μεταδίδονται από την καλωδιακή 
τηλεόραση. Παρόλα αυτά, απαιτείται επιπλέον έρευνα προκειμένου να έχουμε στα 
χέρια μας μεγαλύτερο δείγμα από αυτό που μπόρεσε να συλλεχθεί για την παρούσα 
έρευνα.  

Επιπλέον, δίνοντας έμφαση στην ιδέα ότι η διάρκεια του χρόνου που είναι 
μπροστά κάποιος, δεν φέρει καμία επίδραση στην βαθμολογική κατάταξη, στην 
πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι στα τουρνουά που ο ηγέτης που 
μπαίνει στον τέταρτο γύρο ήταν μπροστά και στον δεύτερο και στον τρίτο γύρο, η 
μέση ποσοστιαία μεταβολή στην αξιολόγηση ήταν 145%, σε σχέση με το 146% κατά 
την διάρκεια ολόκληρου του τουρνουά. Τα τουρνουά που μεταδίδονται από τα 
CBS, NBC, και από το GOLF CHANNEL, είχαν όλα το ίδιο ποσοστό. Τελικά, στα 
τουρνουά στα οποία ο αθλητής που ήταν πρώτος και  που ξεκινούσε στον τρίτο 
γύρο ήταν παράλληλα μπροστά κα στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο, η μέση 
ποσοστιαία μεταβολή ανήλθε στο 231%, συγκρινόμενη με το 260%, για όλα τα 
τουρνουά. Τα CBS και το GOLF CHANNEL αμφότερα δεν κατάφεραν να πετύχουν 
τις γενικότερες μέσες επιδόσεις τους, ενώ την ίδια φθίνουσα πορεία ακολούθησε και 
το NBC, αλλά με μικρότερης ένταση μείωση. Και στις τρεις εξεταζόμενες περιπτώσεις 
του δείγματος, ο αριθμός των γύρων που ο τρέχων πρώτος ήταν μπροστά, δεν 
έπαιξε κανέναν ρόλο στην μεταβολή των κατατάξεων, κατά την μετάβαση από τον 
τρίτο στον τέταρτο γύρο των τηλεοπτικών προγραμμάτων του καναλιού GOLF 
CHANNEL, την στιγμή που ο πρώτος που έμπαινε στον τέταρτο γύρο, ήταν 
μπροστά και κατά την διάρκεια των τριών πρώτων γύρων.  

Παρόλο το γεγονός που οι δέκα  παγκοσμίως κορυφαίοι παίκτες του γκολφ 
φαίνεται να παίζουν κάποιον ρόλο στα ποσοστά τηλεθέασης των τουρνουά στα 
οποία διαγωνίζονταν μεταξύ τους, εν τούτοις αυτή η επίδραση είναι ήσσονος 
σημασίας. Αν εξαιρέσει κανείς μια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 146%, από 
τον τρίτο γύρο στον τέταρτο, η ποσοστιαία μεταβολή αγγίζει το 155%, όταν οι 
παίκτες του γκολφ που ανήκουν στους 10 κορυφαίους, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι 
παράλληλα και στις πρώτες πέντε θέσεις του τελικού γύρου. Παρόλα αυτά, το να 
προκύψει το συμπέρασμα ότι η παρουσία αυτών των κορυφαίων αθλητών αυξάνει 
και τα ποσοστά τηλεθέασης, θα ήταν ένα βεβιασμένο και μη ασφαλές συμπέρασμα 
εξ αιτίας του μικρού μεγέθους του δείγματος και της μη καταλληλότητας της φύσης 
των αποτελεσμάτων. Ενώ εννέα παίκτες αυτής της κατηγορίας, επέδειξαν μια μέση 
ποσοστιαία μεταβολή χειρότερη από τον γενικότερο μέσο όρο. Θα μπορούσε να πει 
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κανείς ότι δεν είναι συνετό να γίνει η υπόθεση ότι η επίδραση στις αξιολογήσεις 
συσχετίζεται θετικά με την παρουσία των δέκα παγκοσμίως κορυφαίων αθλητών. 
Παρόλα αυτά, η θετική αυτή επίδραση μπορεί πράγματι να ισχύει σε ατομικό 
επίπεδο. Στην ουσία, επτά στους εννέα, από τους δέκα παγκοσμίως κορυφαίους 
αθλητές, που επέδειξαν μέσες ποσοστιαίες μεταβολές, από τον τρίτο στον τέταρτο 
γύρο, υψηλότερες από την γενικότερη, μέση ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του 
146%, είναι παίκτες που έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες και με τους άλλους δύο 
παίκτες να είναι οι Tiger Woods και Phil Mickelson. Από τους πέντε αθλητές που 
κατέγραψαν μέσες ποσοστιαίες μεταβολές μικρότερες του 146%, δύο είχαν γεννηθεί 
στην Αυστραλία. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η οποιαδήποτε 
αύξηση στην αξιολόγηση, θα μπορούσε να αποδοθεί στο ενδιαφέρον του κοινού της 
συγκεκριμένης χώρας, μιας και το άθλημα του γκολφ, είναι μέρος της αθλητικής 
τους κληρονομιάς.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, επίσης κατεβάζουν τους τόνους ως 
προς την σπουδαιότητα των επιδράσεων που εν δυνάμει θα μπορεί να φέρει η 
παρουσία του Tiger Woods, κοντά στην κορυφαία κατηγορία. Ενώ η μέση 
ποσοστιαία αλλαγή στην κατάταξη μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου γύρου ήταν 
163%, όταν διαγωνίζονταν μετά τον τρίτο γύρο, οι μέσες ποσοστιαίες μεταβολές 
ήταν της τάξης μόνο του 139% και 132%, όταν διαγωνίζονταν μετά τον δεύτερο και 
τρίτο γύρο και όταν διαγωνίζονταν μετά από τον καθένα από τους τρεις πρώτους 
γύρους, αντίστοιχα. Μια πιθανή απάντηση θα μπορούσε να είναι ότι όταν ο Tiger 
προσπαθούσε να επανέλθει στον αγώνα, αφού άλλοι αθλητές προηγούνταν, το 
Σάββατο, το ενδιαφέρον αυξάνεται πολύ την Κυριακή. Παρόλα αυτά, η μέση 
ποσοστιαία μεταβολή που κατάφερε να πετύχει, όταν έφτανε στην τελική φάση είναι 
ακόμη μικρότερη σε σχέση με αυτήν των Phil Mickelson’s και Padraig Harrington’s, 
και ίση με του K.J. Choi. 

 Από την άλλη, όπως έχει σημειωθεί ότι τα ποσοστά τηλεθέασης ενός τουρνουά 
είναι υψηλότερα από την στιγμή που διαγωνίζεται ο Tiger, ο λόγος για αυτό το 
συμβάν θα μπορούσε να αντίκειται στην κοινή λογική. Ο Tiger θα μπορούσε να 
ειπωθεί ότι επιλέγει να λάβει μέρος μόνο σε τουρνουά μεγάλης εμβέλειας, που θα 
προσέλκυαν το τηλεοπτικό κοινό, ούτως ή άλλως. Όταν κάποιος προσέξει την 
ποσοστιαία μεταβολή στις αξιολογήσεις, παρά στα ποσοστά τηλεθέασης, φαίνεται 
ότι η παρουσία του Tiger Woods δεν έχει και τόση μεγάλη επίδραση όση θα πίστευε 
κανείς ότι θα είχε, τουλάχιστον χρησιμοποιώντας το δείγμα των τουρνουά που 
διεξήχθησαν κατά την διάρκεια του 2007 και 2008.  

Στηριζόμενοι στο συγκεκριμένο δείγμα, για τους σκοπούς της παρούσας 
εργασίας, είναι ατελέσφορο να εξαγάγει κανείς το συμπέρασμα ότι η επιτυχία μιας 
αθλητικής εκδήλωση εξαρτάται από το πόσο πολύτιμο είναι το έπαθλο για τον 
νικητή. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν καμία σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 
μεθόδου αξιολόγησης ενός γεγονότος, με την μέθοδο Nielsen και των έτερων δύο 
άλλων παραγόντων που αναλύθηκαν, δηλ. του αριθμού των διαδοχικών γύρων που 
κάποιος παίκτης προηγούνταν και αυτός της παρουσίας των δέκα κορυφαίων 
παγκοσμίως αθλητών του γκολφ, που έλαβαν μέρος στον τελικό γύρο του τουρνουά. 
Παρόλα αυτά, μερικές, εν δυνάμει, θετικές συσχετίσεις που βρέθηκαν, οδηγούν στο 
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συμπέρασμα ότι η τιμολόγηση με βάση την μεταβαλλόμενη τηλεθέαση, φαίνεται να 
είναι σημαντικός παράγοντας. Συστήνεται στους μελλοντικούς ερευνητές να 
χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο δείγμα, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε 
τέτοιου είδους συμπεράσματα, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το μεγαλύτερο μέγεθος του 
δείγματος θα μειώσει αισθητά την αβεβαιότητα που σχετίζεται με ακραίες τιμές που 
παρουσιάζει το δείγμα, αλλά στην παρούσα φάση η μεταβλητή της τιμολόγησης με 
βάση την μεταβαλλόμενη τηλεθέαση, για την πώληση των διαφημιστικών 
δικαιωμάτων του αθλητικού γεγονότος PGA Tour, φαίνεται να είναι κατά κάποιον 
τρόπο πολλά υποσχόμενη μέθοδος. 
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ι καρδιοαγγειακές ασθένειες είναι οι κύριες αιτίες θανάτου για τις γυναίκες, 
στ ν Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Λογίζεται ότι οι παραπάνω ασθένειες είναι η 
αιτία για το 45% των θανάτων στις γυναίκες, με το 29% αυτών να συμβαίνει 
πριν από την ηλικία των 75 ετών  (Allender et al., 2008). Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος είναι η αιτία για το 

33% των θανάτων γυναικών και το 22% αυτών λαμβάνει χώρα πριν από την ηλικία των 75 
ετών (British Heart Foundation, 2008). Η μείωση που σημειώθηκε στον ρυθμό θνησιμότητας 
των γυναικών, λόγω των ασθενειών στο καρδιοαγγειακό σύστημά τους, κατά την περίοδο 
1981-2000, οφείλεται στις βελτιωμένες μεθόδους θεραπείας και στην μείωση του 
καπνίσματος, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρτηριακής πίεσης και των 
επιπέδων της χοληστερόλης, ενώ επιβλαβείς τάσεις παρατηρήθηκαν για τα επίπεδα της 
φυσικής άσκησης, του διαβήτη και της παχυσαρκίας  (Unal et al., 2004). 

η  ΟΟ
Χαμηλά επίπεδα φυσικής άσκησης και κυριαρχία περιστατικών υπέρβαρων ατόμων και 

παχύσαρκων, καταγράφηκαν σε πρόσφατη μελέτη της Welsh Health Survey (Welsh 
Assembly Government, 2007), σημειώνοντας ότι για τις γυναίκες ηλικίας άνω των 16 ετών, 
μόνο το 23% αυτών ακολουθούσαν τις επιστημονικές οδηγίες για φυσική άσκηση και το 51% 
αυτών ήταν είτε υπέρβαρες είτε παχύσαρκες. Επιπλέον, το 23% αυτών δήλωσαν ότι ήταν 
καπνίστριες ενώ το 20% ότι ακολουθούσε ιατρική θεραπεία για την αντιμετώπιση 
περιστατικών υψηλής πίεσης. Τα ευρήματα αυτά τονίζουν την ανάγκη οι γυναίκες να 
επιστήσουν την προσοχή τους  για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν για τις ασθένειες του 
καρδιοαγγειακού συστήματος και από άποψη ιατρικής παιδείας, θα πρέπει, ο γυναικείος 
πληθυσμός, ενεργά να συμμετέχει σε δράσεις για την ενημέρωσή του, για τα εν λόγω 
ζητήματα, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπισή τους. Τα απογοητευτικά 
αποτελέσματα, για τα επίπεδα της φυσικής άσκησης και η προβλεπόμενη άνοδος των 
ποσοστών παχυσαρκίας, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Βασιζόμενοι σε 
συμπεράσματα από πρόσφατες μελέτες, οι McPherson et al. (2007) εκτίμησαν ότι μέχρι το 
2015, το 28% των γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα είναι παχύσαρκες και μέχρι το 2025 
και 2050, το ποσοστό αυτό θα είναι, αντίστοιχα, 36% και 50%. Υπό το φως αυτών των 
αντίξοων αποτελεσμάτων και προβλέψεων, αλλά και των πολλαπλών επιπλοκών που 
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φέρουν οι παράγοντες που προκαλούν τις ασθένειες στο καρδιοαγγειακό σύστημα, τα 
ευρήματα αυτά, προφανώς, τονίζουν την αναγκαιότητα της λήψης μέτρων για την 
πρόληψη των παραπάνω ασθενειών στις γυναίκες, στο μέλλον. Είναι χρήσιμο για τους 
επιστήμονες της υγείας να γνωρίζουν ποια είναι η ποιότητα των γνώσεων που έχουν οι 
γυναίκες γύρω από αυτά τα ζητήματα, με σκοπό να προβάλλουν ενημερωτικά μηνύματα 
για τα εν λόγω θέματα. Παρόλα αυτά, μια δήλωση από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική 
Κοινότητα, προσδιόρισε τις εσφαλμένες πληροφορίες που δίδουν τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, στις γυναίκες, για τα ποσοστά θνησιμότητας από τον καρκίνο του στήθους, με 
αποτέλεσμα να μπορεί να δημιουργηθεί η δυναμική της παραπληροφόρησης για τις 
παθήσεις του καρδιοαγγειακού συστήματος στις γυναίκες, ως να είναι ο καρκίνος του 
στήθους η μεγαλύτερή απειλή, για την υγεία τους (ESC, (Stramba-Badiale et al., 2006)). 
Σύμφωνα με τους Mosca et al. (2010), μια μελέτη για τις γυναίκες των Η.Π.Α., έφτασε στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει μια αυξητική τάση ενημέρωσης των γυναικών γύρω από τα 
ζητήματα των ασθενειών για το καρδιοαγγειακό σύστημα και των τρόπων με τους οποίους 
θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους παθήσεις. 

Ενώ θα ήταν ασφαλές να υποθέσουμε κάποιες ομοιότητες, η γνώση που έχουν οι 
γυναίκες γύρω από αυτά τα ζητήματα, εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί 
να είναι διαφορετική από αυτήν που έχουν οι γυναίκες των Η.Π.Α. Η έλλειψη γνώσης, 
γύρω από αυτά τα ιατρικά θέματα, θα μπορούσε να είναι πρώτου βαθμού κίνδυνος, και 
ειδικά για έναν πληθυσμό, που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, ενέχει 
άμεσο κίνδυνο για την πάθηση τέτοιου είδους ασθενειών. Ειδικότερα, ελάχιστη ενημέρωση 
υπάρχει ανάμεσα  στις γυναίκες του Η.Β., γύρω από τα εν λόγω ζητήματα.  

Ο σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι επομένως, να οριοθετήσει το πλαίσιο του 
καθημερινού τρόπου ζωής των γυναικών ηλικίας 25-65 ετών, για να προσδιορίσει τα 
επίπεδα γνώσης που έχουν για τις ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος, όπως επίσης 
και στοιχεία για τα επίπεδα της παχυσαρκίας, τις τάσεις του υπό μελέτη πληθυσμού για το 
κατά ποσό προβαίνει σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις, για τα ποσοστά καπνιζόντων, για τις 
πηγές πληροφόρησης για τις ασθένειες του καρδιοαγγειακού συστήματος, και για τις 
αντιλήψεις που έχουν για τον ατομικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν για αυτήν την 
ασθένεια. 
 
Μεθοδολογία 
Συμμετέχοντες 
Οι συμμετέχοντες ήταν, προφανώς, υγιείς γυναίκες που άνηκαν στο ηλικιακό διάστημα 
μεταξύ των 25 και 65 ετών. Οι έγκυες γυναίκες αποκλείστηκαν από την μελέτη εξ αιτίας του 
γεγονότος ότι δύο στοιχεία που υπάρχουν στα ερωτηματολόγια και αναφέρεται στην 
μέτρηση του δείκτη μάζας σώματος και στην περιφέρεια της μέσης, λόγω της ειδικής τους 
κατάστασης, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές είναι μη ρεαλιστικές.  
 
Ο σχεδιασμός της έρευνας και η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου 
Πραγματοποιήθηκε διαστρωματική μελέτη με δείγμα γυναικών που ζουν σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή της Νότιας Ουαλίας (Η.Β.). Η μελέτη βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο 
το οποίο διανεμήθηκε σε διάφορες περιοχές και σε διάφορα σημεία, τα οποία ήταν σημεία 
της καθημερινής τους δραστηριότητας. Αυτοί οι τόποι συγκέντρωσης αφορούσαν 
διάφορους χώρους, όπως είναι οι χώροι εργασίας, κοινωνικών και αθλητικών σωματείων, 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπου οι γυναίκες, εκεί, απολαμβάνουν υπηρεσίες φύλαξης των 
παιδιών τους. Το πλεονέκτημα της χρησιμοποίησης του ερωτηματολογίου, σε σχέση με τους 
άλλους τρόπους συγκέντρωσης ατομικών πληροφοριών, έγκειται στην δυνατότητα να 
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μελετηθεί μεγαλύτερο δείγμα, να ακολουθούνται οι στόχοι της μελέτης, και επομένως να 
ληφθούν πιο αμερόληπτες απαντήσεις από όσους απαντούν στο ερωτηματολόγιο. 
Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, με 27 ερωτήσεις, το οποίο είχε κλειστή και με 
δυνατότητα πολλών απαντήσεων μορφή, και παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα 
συμπλήρωσης ατομικών πληροφοριών. Ήταν χωρισμένο σε τρία τμήματα.   

Οι ερωτήσεις του πρώτου τμήματος αφορούσαν  γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας 
και του μη φυσιολογικού βάρους και προσδιορίστηκαν με υπολογισμό του Δείκτη Μάζας 
Σώματος (ΔΜΣ), όπως προέκυψε από τις πληροφορίες γύρω από τις ατομικές πληροφορίες 
για το ύψος και το βάρος, και κατηγοριοποιήθηκαν τα στοιχεία αυτά, κατά τα κριτήρια που 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει οριοθετήσει (ΠΟΥ, 2000). Η μέτρηση της περιφέρειας 
της μέσης, χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης του μη φυσιολογικού βάρους και ο οποίος αποτελεί 
έναν προάγγελο δείκτη για αυξανόμενες πιθανότητες εμφάνισης για ασθένειες που 
σχετίζονται με το καρδιοαγγειακό σύστημα των γυναικών. 

Η κατηγοριοποίηση των γυναικών έγινε κατά την πιθανότητα ρίσκου που  βασίστηκε 
με το εάν η περιφέρεια της μέσης ήταν άνω των 80 πόντων, σύμφωνα με τις συστάσεις της 
Παγκόσμιας Εταιρείας για τον Διαβήτη (2005), και του Εθνικού Ινστιτούτου για Άριστη 
Κατάσταση Υγείας και Κλινικής Υγιεινής (NICE, 2006). Οι γυναίκες κατατάχθηκαν ως 
«καπνίζουσες», εάν δήλωναν ότι κάπνιζαν ένα ή περισσότερα τσιγάρα την εβδομάδα. Όσοι 
ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, τους ζητήθηκε να απαντήσουν για το 
εάν είχαν προβεί σε εξετάσεις για την αρτηριακή τους πίεση και των επιπέδων χοληστερόλης 
τους, κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών και επίσης για να προσδιορίσει, μέσω 
ερωτήσεων με δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, γύρω από τι πίστευαν ότι είναι οι 
φυσιολογικές τιμές για αυτές τις μεταβλητές. Η αξιολόγηση για τα επίπεδα φυσικής 
δραστηριότητας που έδωσαν οι ερωτώμενες, έγινε επί της βάσης της συχνότητας και της 
διάρκειας που γυμνάζονταν κατά την διάρκεια των τελευταίων εφτά ημερών, και οι 
απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Κύριου Ιατρικού 
Φορέα (Chief Medical Officer, 2004), και παράλληλα με τις συστάσεις άλλων φορέων για το 
εν λόγω ζήτημα (Haskell et al., 2007). 

Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των ερωτώμενων έγινε σύμφωνα με τα τρία 
επόμενα κριτήρια, κατά τις νεότερες οδηγίες, για τα επίπεδα φυσικής άσκησης, από τους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Οι κατηγορίες συχνότητας άθλησης ήταν: α) μέτριου 
επιπέδου άσκηση, πέντε φορές την εβδομάδα, για τριάντα ή περισσότερο λεπτά την φορά, β) 
έναν συνδυασμό από μέτριας και παράλληλα εντατικής άσκησης για πέντε μέρες την 
εβδομάδα, για 30 ή παραπάνω λεπτά την φορά και γ) εντατική άσκηση, τρεις φορές την 
εβδομάδα για τουλάχιστον 20 λεπτά την φορά. 

Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου αποσκοπούσε να διερευνήσει για το ποιες ήταν 
οι προτιμητέες πηγές ενημέρωσης των γυναικών για τις παθήσεις του καρδιοαγγειακού 
συστήματος, για τον βαθμό επίγνωσης που έχουν για ζητήματα γύρω από τις παθήσεις 
αυτού και παράλληλα υπήρχαν «κουτάκια» προς συμπλήρωση που αφορούσαν άμεσα τις 
ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος. Οι ερωτήσεις που αποσκοπούσαν να 
βολιδοσκοπήσουν το επίπεδο των γνώσεων που είχαν οι γυναίκες για τα εν λόγω ιατρικά 
ζητήματα, στηρίχτηκε σε γνώσεις που είναι άμεσα διαθέσιμες στο κοινό, όπως αυτές 
βρίσκονται σε φυλλάδια ενημέρωσης για ζητήματα υγείας, και επικεντρωνόταν στην 
γενικότερη γνώση των αιτιών που δημιουργούν προβλήματα στο καρδιαγγειακό σύστημα, 
για τις ενδείξεις εμφάνισης της μυοκαρδιακής θρόμβωσης, κ.λπ.  

Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου περιείχε ερωτήσεις γύρω από το ποιες είναι οι 
αντιλήψεις των γυναικών για το σωματικό τους βάρος, αν είχαν δηλ., «υγιές» ή «μη υγιές» 
σωματικό βάρος. Το επίπεδο της φυσικής τους άσκησης, όπως οι ερωτώμενες το 
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αντιλαμβάνονταν, κατηγοριοποιήθηκε, με το αν ήταν «άριστο», «πολύ καλό», «λογικό», 
«φτωχό/ ελλιπές» ή «πολύ κακό». Ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος για ασθένεια του 
καρδιαγγειακού συστήματος, στηρίχτηκε στις ατομικές αξιολογικού περιεχομένου 
αξιολογήσεις του κινδύνου που διέτρεχε η κάθε ερωτώμενη, σε σχέση με τις άλλες γυναίκες 
της ηλικίας της. Πριν την κύρια μελέτη πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική έρευνα.  

Λόγω των μη επαρκών απαντήσεων των ερωτημάτων για τις μετρήσεις της περιφέρειας 
της μέσης, στην πιλοτική έρευνα, μαζί με το ερωτηματολόγιο δόθηκε και μια μεζούρα, για 
την καταγραφή ακριβών απαντήσεων στα εν λόγω ερωτήματα. Οι απαντήσεις, στα 
ερωτηματολόγια, επιστράφηκαν στους ερευνητές, μέσω ταχυδρομείου, δίχως την επιβολή 
ταχυδρομικών τελών. 724 ερωτηματολόγια, τελικά επιστράφηκαν, διαμορφώνοντας το 
ποσοστό ανταπόκρισης στο 55,6%. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ποσοστιαία 
κλίμακα, και όπου κρίνεται σκόπιμο, τα δεδομένα, και από τα τρία τμήματα του 
ερωτηματολογίου, όπως περιγράφονται παραπάνω, παρουσιάζονται, ως μία σύνθεση για 
την διευκόλυνση της ερμηνείας των αποτελεσμάτων.  
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Χαρακτηριστικά του Δείγματος 
Ο μέσος όρος της ηλικίας των γυναικών του δείγματος ήταν τα 45±11,4 έτη. Ο μέσος όρος 
του ύψους του δείγματος ήταν τα 1,72μ±2,2εκ., και ο μέσος όρος του βάρους ήταν 68,4±13,4 
κιλά. Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν παντρεμένες (59,8%), ενώ το 27,6% ήταν ελεύθερες, 
σε διάσταση, χωρισμένες και χήρες και το 12,6% βρίσκονταν σε μακροχρόνια σχέση. Η 
πλειοψηφία των γυναικών δούλευε σε πλήρες ωράριο, το 26,2%, σε καθεστώς μερικής 
απασχόλησης, το 9,5% ήταν συνταξιούχες, το 5,8% ασχολούνταν με τα οικιακά, και το 3,8% 
ήταν άνεργες. 
 
Επικράτηση της παχυσαρκίας και επίγνωση ότι η παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για 
παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος 
Ο μέσος όρος των τιμών για τον Δείκτη Μάζας Σώματος, στο συνολικό δείγμα ήταν τα 
25,5±4,8 κιλά/ύψος2. Σύμφωνα με κριτήρια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ, 
2000), οι τιμές αυτές θεωρούνται ότι ανήκουν στο στάδιο πριν την παχυσαρκία, με 
αυξανόμενο τον κίνδυνο για την απόκτηση παθήσεων. Μόνο το 1,9% των γυναικών 
καταγράφηκαν να έχουν βάρος μικρότερο του φυσιολογικού (ΔΜΣ < 18,5), το 51,6% να έχει 
ΔΜΣ, σε φυσιολογικό διάστημα τιμών (18,5–24,9), και το 46,3%, ήταν υπέρβαρες ή 
παχύσαρκες (25,0-40).  

Στις γυναίκες, στο ηλικιακό διάστημα 25-45 ετών και αυτών που ήταν μεταξύ 46-65 
ετών, η κυριαρχία των υπέρβαρων και παχύσαρκων γυναικών ήταν, αντίστοιχα, 40,8% και 
51,9%. Πάντως, είναι αποδεκτό στην βιβλιογραφία ότι οι γυναίκες, σε παρόμοιες μελέτες, 
δίνουν μικρότερες τιμές για το βάρος τους και αντιθέτως, υψηλότερες τιμές για το ύψος τους 
(Roberts, 1995). Ως επακόλουθο, αυτά τα μεροληπτικά δεδομένα, μπορεί πιθανόν να δώσουν 
μη αξιόπιστα συμπεράσματα για την κυριαρχία των υπέρβαρων και των παχύσαρκων 
γυναικών στο εν υπό εξέταση δείγμα. Το 63% των γυναικών, δήλωσαν ότι η περιφέρεια της 
μέσης τους ήταν τουλάχιστον 80 πόντους, τιμές που δηλώνουν ότι οι γυναίκες αυτές είναι 
αντιμέτωπες με υψηλό κίνδυνο για την πάθηση ασθενειών του καρδιοαγγειακού 
συστήματός τους (Yusof et al., 2004, Balkau et al., 2007).  

Οι αντιλήψεις για το βάρος των γυναικών αποκαλύφθηκαν μέσω ερωτήσεων που 
έγιναν σε αυτές, αξιολογώντας τον εαυτό τους ως να είχαν βάρος κάτω του φυσιολογικού 
για λόγους υγείας, φυσιολογικό σύμφωνα με τους κανόνες της υγείας και λίγο πάνω από το 
φυσιολογικό για λόγους υγείας, ή αρκετά υψηλότερο από το φυσιολογικό. Όταν αυτές τους 
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οι απαντήσεις συγκρίθηκαν σύμφωνα με τις τιμές του Δείκτη Μάζας Σώματος των ίδιων, το 
72,6% των γυναικών έδωσαν σωστή απάντηση. Παρόλα αυτά, το 8,5% των γυναικών, ενώ 
κατά τον ΔΜΣ ήταν υπέρβαρες ή παχύσαρκες, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ότι ήταν υγιείς. 
Επιπλέον, το 18,9% των υγειών γυναικών, κατά τον ΔΜΣ, θεωρούσαν ότι ήταν υπέρβαρες ή 
παχύσαρκες κατά τις δικές τους αντιλήψεις. Η πλειοψηφία των γυναικών ((98,1%), γνώριζε 
ότι μια δίαιτα με υψηλά λιπαρά είναι η αιτία για την εμφάνιση παθήσεων του 
καρδιαγγειακού συστήματος, και το 97,1%  γνώριζε ότι το βάρος πάνω από τα φυσιολογικά 
όρια, και ειδικά σε επίπεδα  παχυσαρκίας, αποτελούν σημαντικούς  κινδύνους για την 
εμφάνιση παθήσεων στο καρδιαγγειακό σύστημα και για άλλες μορφές διαβήτη.  

Εν τούτοις, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι το 60,9% των υπέρβαρων ή των 
παχύσαρκων γυναικών, εσφαλμένα αντιλαμβάνονταν ότι ο κίνδυνος που διατρέχουν για 
να αποκτήσουν κάποια πάθηση του καρδιαγγειακού συστήματός τους, είναι του ίδιου ή και 
λιγότερο βαθμού σε σχέση με τις άλλες γυναίκες. Με άλλα λόγια, αυτό που προτείνεται είναι 
ότι παρόλο το γεγονός ότι μια μεγάλη πλειοψηφία γυναικών είναι γνώστης αυτών των 
καταστάσεων και το τι επιπλοκές φέρουν στην υγεία, εν τούτοις, κάποιες από αυτές δεν είναι 
σε θέση να αναγνωρίσουν την πραγματική τιμή του δικού τους Δείκτη Μάζα Σώματος, που 
είναι στα μη φυσιολογικά πλαίσια, και επομένως, δεν γνωρίζουν ότι διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο για παθήσεις του καρδιαγγειακού τους συστήματος. Σημαντικά κενά στην γνώση 
των εν λόγω παραγόντων εντοπίστηκαν, που έχουν να κάνουν ότι το 33,1% των γυναικών 
δεν γνώριζε ότι οι διάφορες μορφές διαβήτη είναι πιο πιθανό να τους προκαλέσουν 
καρδιολογικά προβλήματα σε σχέση με τους άνδρες. 
 
Η στάση για τον έλεγχο της υγείας και η επίγνωση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης και 
αρτηριακής πίεσης 
Μόνο το 36,5% των γυναικών είχε προβεί σε έλεγχο των επιπέδων χοληστερόλης και 52,7% 
είχε προβεί σε έλεγχο της πίεσης του αίματός τους, κατά τα τελευταία πέντε έτη. Η γνώση 
που είχαν για τα υγιεινά επίπεδα της χοληστερόλης ήταν ικανοποιητική, με το 75.9% να 
γνωρίζουν ότι τα αποδεκτά επίπεδα να  είναι τα 5,00m*Mol L-1. Όσον αφορά για τα 
φυσιολογικά επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, το 62,6% των γυναικών γνώριζε  ότι αυτά είναι  
130/80 mm Hg, όπως τους δόθηκε η δυνατότητα της επιλογής με την μέθοδο των 
πολλαπλών επιλογών, και το 90,2% των γυναικών γνώριζε ότι η φυσική άσκηση ήταν 
ωφέλιμη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρτηριακής πίεσης. Η πλειοψηφία 
των γυναικών (80,5%), επίσης αναγνώριζε την ασυμπτωματική φύση της υπέρτασης. Η 
παρούσα έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες γνωρίζουν, αλλά όμως δεν λειτουργούν σύμφωνα 
με την παραπάνω γνώση. Μια πιο αποτελεσματική ανάληψη της όλης κατάστασης, θα 
μπορούσε να προκύψει από την ανάλυση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
από το να έχουν πρόσβαση για τον έλεγχο των εν λόγω παραγόντων που είναι κίνδυνος για 
την υγεία των γυναικών. 
 
Κάπνισμα 
Το 55% των γυναικών καταγράφηκαν ως καπνίζουσες, ενώ το 40,6% ήταν είτε υπέρβαρες ή 
παχύσαρκες. Οι γυναίκες που καπνίζουν έχουν μικρότερες πιθανότητες να διατηρήσουν τα 
ίδια επίπεδα αρτηριακής πίεσης, όπως αυτά που είχαν στο διάστημα των τελευταίων πέντε 
ετών, σε σχέση με τις μη καπνίζουσες και το 50,4% των καπνιζόντων εσφαλμένα 
αξιολόγησαν τον κίνδυνο που διατρέχουν για να πάθουν κάποια ασθένεια που σχετίζεται 
με το καρδιοαγγειακό τους σύστημα. Η πλειοψηφία των γυναικών (94%) γνώριζε ότι το 
κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει ασθένειες στο καρδιοαγγειακό τους σύστημα. Η γνώση για 
τις περιφερειακές ασθένειες της καρδιάς, δεν ήταν του αντίστοιχου μεγέθους, με μόνο το 28% 
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του συνολικού δείγματος να είναι ικανό να προσδιορίσει ότι το κάπνισμα αποτελεί αιτία 
παθήσεων και επομένως να σημειωθεί ότι αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα την προσοχή 
του οποίου θα πρέπει να επιστήσουμε στις γυναίκες, σχετικά με τις επιπλοκές που αυτό 
μπορεί να τους φέρει. 
 
Επίπεδα φυσικής άσκησης των συμμετεχόντων στην έρευνα 
Μόνο το 46% των γυναικών δήλωσαν ότι ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συστάσεις για 
άθληση, παρόλο που το 86,5% αυτών θεώρησαν ότι τα επίπεδα της φυσικής τους άσκησης 
ήταν «άριστα», «πολύ καλά» ή σε «φυσιολογικά επίπεδα». Η αιτιολόγηση πίσω από αυτής 
της ασυμφωνίας μεταξύ των αντιλήψεων για τα επίπεδα της φυσικής άσκησης και των 
καταγεγραμμένων στοιχείων για αυτήν, δεν προσδιορίστηκε από την παρούσα μελέτη. Η 
επίγνωση του γεγονότος ότι η μη φυσική άσκηση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για 
την δημιουργία παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος, ήταν υψηλή, με το 94,3% των 
γυναικών, να την θεωρεί ως σημαντική. 

Παρόλο το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων είχε επίγνωση αυτής της 
πληροφορίας, το 54% δεν ακολουθούσε αυτές τις οδηγίες για την φυσική άσκηση. Για να 
αμβλυνθεί αυτή η πληροφορία, το 54% δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει αυτές τις οδηγίες για 
σωστή άθληση, εξ αιτίας της πολυπλοκότητας των πολλών κοινωνικών ρόλων που έχουν να 
παίξουν οι γυναίκες (Ainsworth, 2000). Η περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να δώσει 
απαντήσεις για το ποιες είναι οι ακριβείς αντιλήψεις των γυναικών γύρω από αυτά τα 
ζητήματα και επομένως να βοηθήσει στην εξαγωγή της πραγματικής γνώσης αλλοιώνοντας 
τις δικές τους αντιλήψεις.  

Όταν τα επίπεδα της φυσικής άσκησης που ελάμβαναν, θεωρούνταν ότι έρχονταν σε 
σύγκρουση με τις καταγεγραμμένες τιμές των Δεικτών Μάζας Σώματος, τα αποτελέσματα 
κατεδείκνυαν μια μειωμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες άθλησης, όταν αυξάνονταν οι 
τιμές του Δείκτη Μάζας Σώματος. Μόνο το 15,5% των παχύσαρκων γυναικών, δήλωσαν ότι 
ακολουθούν τις επιστημονικές συμβουλές για φυσική άσκηση. Η πλειοψηφία των γυναικών 
(94,3%) γνώριζε ότι η μη άθληση συνδέεται με την ανάπτυξη παθήσεων στο καρδιαγγειακό 
τους σύστημα και το 82,9% γνώριζε, γενικά, ότι οι γυναίκες που αθλούνται, 
συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας, ενέχουν μικρότερο κίνδυνο 
για να πάθουν καρδιακή προσβολή. Να δηλωθεί ότι αποτελεί πρόκληση για τους 
επιστήμονες της υγείας ότι όχι μόνο θα πρέπει να ενημερώσουν το κοινό για τους κινδύνους 
που φέρει η μη άθληση, ή για τα οφέλη του αθλητικού τρόπου διαβίωσης, αλλά για να 
καταλάβει το κοινό το πώς οι γυναίκες, γενικά, και ειδικά οι παχύσαρκες, αντιλαμβάνονται 
τα όποια εμπόδια και τα όποια οφέλη κομίζει ο ενεργητικός τρόπος ζωής.  

 
Πηγές Πληροφόρησης για τις Παθήσεις του Καρδιοαγγειακού Συστήματος 
Η κύρια πηγή ενημέρωσης των γυναικών για τις παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος 
ήταν τα περιοδικά, οι εφημερίδες και η τηλεόραση. Σε μια μελέτη των Mosca et al. (2010), 
σχετικά με τα επίπεδα γνώσης που είχαν για τις παθήσεις του καρδιοαγγειακού συστήματος, 
το 42% των γυναικών δήλωσαν ότι είχαν σύγχυση για το εν λόγω ζήτημα από την 
πληροφόρηση που τους παρείχαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δεν αποτελεί επομένως 
έκπληξη ότι στην παρούσα μελέτη, μόνο το 17,5% των γυναικών αντιλαμβάνονταν τους 
εαυτούς τους να είναι «πολύ καλά ενημερωμένες», για τις παθήσεις του καρδιοαγγειακού 
συστήματός τους. Μόνο το 5% των γυναικών είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για το εν λόγω 
ζήτημα από τον οικογενειακό τους γιατρό και μόνο το 11,2%, γνώση από ανάγνωση 
φυλλαδίων με αντικείμενο την Υγεία. Η πλειοψηφία των γυναικών (90,7%), ποτέ δεν είχε 
μιλήσει στον οικογενειακό τους γιατρό ή σε νοσοκόμα για το πώς θα μπορούσαν να 
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ελαχιστοποιήσουν, με την ατομική τους συμπεριφορά, την πιθανή εμφάνιση κάποιας 
πάθησης στο καρδιαγγειακό τους σύστημα. Αυτό το στοιχείο σηματοδοτεί την ανάγκη για 
να αυξηθεί η επικοινωνία μεταξύ των γυναικών και των επιστημόνων υγείας που 
χρησιμοποιούν, ώστε η γνώση των γυναικών για τις παθήσεις του καρδιαγγειακού 
συστήματος να είναι ακριβής και επιστημονικώς τεκμηριωμένη. 
 
Καρδιοαγγειακές Παθήσεις και αντιλαμβανόμενες Αιτίες Θανάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο 
Μόλις οι μισές γυναίκες, στην παρούσα μελέτη, γνώριζαν ότι οι παθήσεις του 
καρδιοαγγειακού συστήματος, είχαν ως αφετηρία τα παιδικά χρόνια, με το 44,2% να θεωρεί 
ότι η ηλικία της ενηλικίωσης και προχωρημένης ηλικίας να μπορεί να επηρεάσει την 
εμφάνιση αυτών των παθήσεων. Το 70% των γυναικών προσδιόρισε ότι οι παθήσεις του 
καρδιοαγγειακού συστήματος, ως την κύρια αιτία θανάτου στον πληθυσμό. Όταν, όμως, 
ρωτήθηκαν για το εάν ο καρκίνος του στήθους προκαλεί τους περισσότερους θανάτους σε 
σχέση με τις παθήσεις του καρδιοαγγειακού συστήματος, το 50% των ερωτώμενων 
απάντησαν ότι ο καρκίνος του στήθους προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Η 
σύγχυση, στο εν λόγω ερώτημα, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη σε μια κοινωνία όπου το 
κύριο μέλημα για τις γυναίκες, από άποψη ιατρικής φροντίδας, είναι τα ζητήματα της 
αναπαραγωγικής διαδικασίας. Επίσης, το υψηλά προβαλλόμενο ενδιαφέρον από τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, για τον καρκίνο του στήθους, σε συμφωνία με τις φιλανθρωπικού 
περιεχομένου εκστρατείες για να τονίσουν τα θετικά που υπάρχουν σε σχέση με την 
πληροφόρηση γύρω από τον καρκίνο του στήθους, θα μπορούσε να ερμηνεύσει και το μη 
ενδιαφέρον που δείχνουν οι γυναίκες για τις παθήσεις του καρδιαγγειακού τους 
συστήματος, που είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν στην 
πραγματικότητα. Όταν αυτή η εσφαλμένη αντίληψη κυριαρχήσει, υπάρχει η αντίληψη ότι 
οι γυναίκες θα είναι λιγότερο γνώστες, και επομένως θα φροντίζουν ακόμη λιγότερο για την 
πρόληψη τους από αυτές τις παθήσεις. 
 
Συναισθηματικό Άγχος 
Οι γυναίκες οι οποίες υποφέρουν από χρόνιο άγχος και αυτές οι οποίες παρουσιάζουν 
ψυχολογικά συμπτώματα που να συνδέονται με ιατρικά περιστατικά της στεφανιαίας 
αρτηρίας, θα είναι πιο εύκολο για αυτές να ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Θα 
είναι άγνωστο σε αυτές και επομένως, θα αδιαφορήσουν για την δυναμική που παίζει το 
άγχος στην καθημερινότητα των γυναικών. Σύμφωνα με αυτήν την μελέτη, οι αντιλήψεις 
των γυναικών παρουσιάζονται αποκλινόμενες γύρω από τον ρόλο του άγχους στην 
εμφάνιση παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος, με το 60,6% των γυναικών να 
αντιλαμβάνονται το άγχος ως σημαντικό παράγοντα εμφάνισης αυτών, ενώ το 39%, 
αντιθέτως, το θεωρεί ως μη σημαντικό ή δήλωναν ότι δεν ήξερε για την σημαντικότητά του ή 
όχι,  για τις εν λόγω παθήσεις.  
 
Επίγνωση των συμπτωμάτων για το έμφραγμα του μυοκαρδίου 
Οι περισσότερες γυναίκες ήταν ικανές να εντοπίσουν τον πόνο στο στήθος (97,4%), ότι δεν 
μπορούσαν να αναπνεύσουν με ευκολία (87,0%), και πόνο στο χέρι ως συμπτώματα του 
εμφράγματος του μυοκαρδίου. Τα υπόλοιπα σημάδια, που μαρτυρούν τις αυξημένες 
πιθανότητες για εμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου, ήταν λιγότερο γνωστά. Πάνω από 
το 70%, δεν γνώριζε ότι ο πόνος μπορεί να μεταδοθεί και στο σαγόνι, το 40% δεν γνώριζε ότι 
ο πόνος θα μπορούσε να μεταδοθεί και στην περιοχή της ωμοπλάτης, και το 49% δεν 
μπορούσε να συνδέσει το αίσθημα της ναυτίας ως σημάδι του εμφράγματος του 
μυοκαρδίου.  
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Πάνω από τις μισές δεν γνώριζαν ότι η επαναλαμβανόμενη δυσπεψία, η ασυνήθιστη 
κούραση, και ένα αίσθημα αυξανόμενου άγχους μπορεί να θεωρηθεί ως προάγγελος του 
εμφράγματος του μυοκαρδίου. Θα μπορούσε να μετριαστεί η ανησυχία για αυτές τις 
απαντήσεις από το γεγονός ότι τα συμπτώματα αυτά δεν μπορούν να εντοπιστούν, όταν το 
άτομο βρίσκεται σε απομόνωση. Στηριζόμενοι σε αυτά τα ευρήματα, είναι άξιο απορίας για 
το εάν οι γυναίκες έχουν την επαρκή γνώση για να μπορούν να αναγνωρίζουν, μέσω της 
εμπειρίας, για το πότε μπορεί να κάνει την εμφάνισή του το έμφραγμα του μυοκαρδίου, 
προκειμένου να λάβουν και την απαραίτητη και άμεση πρώτη βοήθεια. Αντίστροφα, η 
γνώση των γυναικών για τα σημάδια της συμφόρησης, φαίνεται να είναι μεγάλη. Η 
πλειοψηφία (89,8%) των γυναικών που σωστά προσδιόρισαν τον εγκέφαλο, ως σημείο που 
αρχικά «χτυπά» η συμφόρηση, και γνωρίζουν ότι ο ελλιπής συντονισμός των λειτουργιών 
του σώματος και ένα αίσθημα μουδιάσματος, ένα είδος ψευδίσματος κατά την ομιλία και 
προβλήματα με την όραση, θεωρούνταν πιθανά σημάδια για την εμφάνιση της 
συμφόρησης. Ένα σοβαρός πονοκέφαλος, δεν ταυτίστηκε με συμφόρηση από το 64.5% των 
γυναικών και παρόλο που αυτό είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί, όταν ένα άτομο είναι 
μόνο του, εν τούτοις υπάρχει ο χώρος για να αυξηθεί η γνώση του κοινού γύρω από αυτήν 
την πάθηση. 
 
Αντιλήψεις για τους κινδύνους της καρδιοαγγειακής ασθένειας 
Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να κατατάξουν τον κίνδυνο που είχαν για να πάθουν 
κάποια ασθένεια του καρδιοαγγειακού συστήματος, σε σχέση με τις γυναίκες της ίδιας 
ηλικίας με αυτές. Μόνο το 27,2% των γυναικών αντιλήφθηκαν ότι ο κίνδυνος να 
εμφανίσουν κάποια ασθένεια για το καρδιαγγειακό ήταν υψηλότερος ή ελαφρώς 
υψηλότερος, από ό, τι ήταν για τις όμοιές τους. Με δεδομένο ότι μόνο το 17,5% των 
γυναικών θεωρούσε ότι γνώριζε για τις παθήσεις του καρδιαγγειακού, και είχαν, ως 
προτιμητέες πηγές πληροφόρησης, για αυτές τις παθήσεις, τα περιοδικά, την τηλεόραση και 
τις εφημερίδες, ζητώντας από τις γυναίκες να αξιολογήσουν τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν 
για την πιθανότητα εμφάνισης ασθένειας στο καρδιαγγειακό τους σύστημα, σε σχέση με τις 
συνομήλικές τους, τα αποτελέσματα ήταν διφορούμενα. Προκειμένου οι γυναίκες, επιτυχώς 
να φτάσουν σε κάποιο συμπέρασμα για τον προσωπικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν για να 
πάθουν μια τέτοιου είδους ασθένεια, θα πρέπει να έχουν επίγνωση για τους παράγοντες που 
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μιας τέτοιας ασθένειας, και να έχουν γνώση για την 
ατομική τους κατάσταση, σε σχέση με τους παράγοντες αυτούς, με σκοπό να αποφευχθούν οι 
υπεραισιόδοξες απαντήσεις, στο προαναφερθέν ερώτημα.  

Αναμφισβήτητα, η αιτιολόγηση πίσω από αυτήν την στάση τους και στον τρόπο που 
αποφασίζουν για την καθημερινότητά τους, ήταν ύποπτη εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι 
περισσότερες από αυτές ήταν υπέρβαρες (46,3%), αθλητικά μη ενεργές (54,0%) και μόνο το 
52,7% είχε προβεί σε έλεγχο της αρτηριακής τους πίεσης, ενώ το 36,5% είχε κάνει έλεγχο για 
τα επίπεδα της χοληστερόλης του, κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. 

Η θέση αυτή, το να υποστηρίζει κανείς τις γυναίκες να προβούν σε αξιολογήσεις για τα 
επίπεδα των ατομικών τους κινδύνων, ώστε να τις κινητοποιήσει για να μάθουν μεθόδους 
αντιμετώπισης παρομοίων ασθενειών, θα ήταν πιο αποτελεσματικές, αν τα ατομικά επίπεδα 
των κινδύνων τους, τα συζητούσαν με ιατρούς, όπου, πλέον, με επιστημονικό τρόπο, θα 
αποδεικνυόταν και ο βαθμός του προβλήματος που ήταν αυτές αντιμέτωπες. 
 
Συμπεράσματα  
Το είδος των απαντήσεων που έδωσαν οι γυναίκες  στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, και 
που τα συμπεράσματά της συνοψίζονται παραπάνω, δίνει χρήσιμες πληροφορίες που 
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σχετίζονται με τις γυναίκες και τα επίπεδα των καρδιοαγγειακών παθήσεων, και προτείνεται 
περαιτέρω έρευνα, για το επιστημονικό αντικείμενο που σχετίζεται με την υγεία των 
γυναικών και την ευημερία τους (Stramba-Badiale et al., 2006).  

Πράγματι, ήταν ικανοποιητικό, ενθαρρυντικό, το γεγονός ότι πολλές από τις απόψεις 
των γυναικών, γύρω από τα εν λόγω ζητήματα, ήταν σύμφωνες με την επιστημονική 
αλήθεια. Ήξεραν τους κινδύνους που ενέχει μια δίαιτα πλούσια σε λιπαρά, το κάπνισμα, η 
μη άσκηση, η αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, το βάρος πάνω από τα 
φυσιολογικά επίπεδα και η παχυσαρκία, ότι είναι επιβλαβή στοιχεία για την υγεία τους. 
Γνώριζαν ότι οι υπέρβαρες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για να 
αρρωστήσουν από διαβήτη και ότι ένας αθλητικός τρόπος ζωής μειώνει την αρτηριακή 
πίεση. Επιπλέον, πέρα από το γεγονός ότι δεν γνώριζαν ότι ένας ισχυρός πονοκέφαλος 
μπορεί να είναι σημάδι για καρδιοαγγειακή ασθένεια, η γνώση που είχαν για τα σημάδια 
της συμφόρησης, ήταν άκρως ικανοποιητικό στοιχείο. 

Επίσης, η γνώση για τα σημάδια εμφάνισης του εμφράγματος του μυοκαρδίου, εν 
τούτοις δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερη 
πληροφόρηση προς τις γυναίκες, ώστε να είναι περισσότερο ενήμερες και ως εκ τούτου 
περισσότερο υγιείς. Οι περισσότερες γυναίκες που αποτελούσαν τον «στόχο» αυτής της 
μελέτης, δεν γνώριζαν ότι ο διαβήτης φέρει αυξημένες πιθανότητες για ασθένεια του 
καρδιαγγειακού συστήματος και επίσης αγνοούσαν για τους παράγοντες που επηρέαζαν 
θετικά την εμφάνιση της περιφερειακής αρτηριακής ασθένειας (PAD). Το 46,3% των 
γυναικών που βρέθηκαν να είναι υπέρβαρες ή παχύσαρκες, ήταν ανησυχητικό στοιχείο, 
όπως επίσης και το ότι το 56% των γυναικών δεν αθλούνται επαρκώς. 

Επιπροσθέτως, οι αντιλήψεις των γυναικών για το επίπεδο της φυσικής τους 
κατάστασης προτείνει ότι η πλειοψηφία είχε υπερεκτιμήσει τα επίπεδα της φυσικής τους 
κατάστασης. Οι αντιλήψεις των γυναικών για τους προσωπικούς κινδύνους εμφάνισης 
παθήσεων στο καρδιαγγειακό τους σύστημα, ήταν θετικό στοιχείο, αλλά πιθανότατα μη 
ρεαλιστικό. Στην μοντέρνα δυτική κοινωνία, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ποικιλία στην 
μορφή του τρόπου ζωής τους, σε σχέση με τα παρελθόντα χρόνια, αλλά το στοιχείο αυτό δεν 
εξισώνει απαραίτητα με την μεγαλύτερη ελευθερία, από τους αναμενόμενους ρόλους, που η 
γυναίκα θα πρέπει να παίξει, ή ότι και αφιερώνει και περισσότερο χρόνο για να φροντίσει 
την υγεία της ή να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις για τα εν λόγω ζητήματα. Το γεγονός ότι 
το 50% των γυναικών που απάντησαν στην παρούσα μελέτη, ήταν μπερδεμένες για το εάν 
οι παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος ή ο καρκίνος του στήθους είναι μεγαλύτερη 
απειλή για την υγεία των γυναικών, επιβεβαιώνοντας ότι απαιτείται μια περαιτέρω έρευνα 
και ενημέρωση των γυναικών για ζητήματα που οι ίδιες φαίνεται να έχουν ελλιπή γνώση. 
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 
  
 
 
 
 

Αγώνες Κεκλεισμένων των Θυρών και Διαιτησία 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ολλές μελέτες έχουν γίνει για την μεροληψία των διαιτητών υπέρ των 
ομάδων που αγωνίζονται στην έδρα τους, μπροστά στο κοινό τους. Λίγες, 
όμως, έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί για εκείνες τις περιπτώσεις που μια 
ομάδα αγωνίζεται ναι μεν στο γήπεδό της, αλλά χωρίς τους φιλάθλους της, 
λόγω τιμωρίας του γηπέδου της. Το φαινόμενο αυτό είναι συχνό στην 

Ελλάδα, κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπου οι οργανωτές δεν αστειεύονται. Ο 
Ολυμπιακός φέτος έπαιξε χωρίς θεατές τα δύο προκριματικά παιχνίδια της Ευρώπης, λόγω 
τιμωρίας του γηπέδου του. Δύο είναι οι υποθέσεις που συνήθως εξετάζονται, όταν οι ομάδες 
παίζουν μπροστά στους φιλάθλους τους. Πρώτον, εάν οι παίκτες των δύο ομάδων 
επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι. Θετικά οι παίκτες της 
γηπεδούχου ομάδας και αρνητικά της φιλοξενούμενης ομάδας. Η δεύτερη υπόθεση αφορά 
τους διαιτητές. Οι διαιτητές, συνήθως, μεροληπτούν υπέρ της γηπεδούχου ομάδας, 
επηρεαζόμενοι από την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοί της. Οι μελέτες 
χρησιμοποιούν την έδρα του αγώνα ως μεταβλητή που εξηγεί γιατί, συνήθως, οι εντός έδρας 
αγώνες έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα καλύτερου αποτελέσματος από ό,τι οι εκτός 
έδρας αγώνες. Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή που μία ομάδα παίζει εντός έδρας, 
χωρίς, όμως, τους φιλάθλους της, λόγω τιμωρίας. Πως επηρεάζονται οι παίκτες και η 
διαιτησία σε αυτή την περίπτωση; Το θέμα αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο πρόσφατου 
επιστημονικού άρθρου (βλέπε Per Pettersson-Lidbom & Mikael Priks “Behavior Under 
Social Pressure: Empty Italian Stadiums and Referee Bias”, Economic Letters, Vol. 108, Νο 2, 
August 2010, pp. 212-214). 

ΠΠ

Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν στοιχεία από το ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της 
Α και Β κατηγορίας της περιόδου 2006/2007. Συνολικά έγιναν 842 αγώνες, εκ των οποίων οι 
21 χωρίς φιλάθλους, που αφορούσαν την ομάδα της Κατάνια. Ο μέσος αριθμός θεατών ανά 
αγώνα ήταν 19551 άτομα για την Α κατηγορία και 8250 για τη Β. Συνολικά 41 διαφορετικοί 
διαιτητές χρησιμοποιήθηκαν στους αγώνες. Οι διαιτητές στην Ιταλία είναι επαγγελματίες, με 
ετήσιες αμοιβές που κυμαίνονται από 35 έως 70 χιλιάδες ευρώ, και επιπλέον αμείβονται από 
2000 έως 3500 ευρώ για κάθε αγώνα που διαιτητεύουν. Οι διαιτητές του ποδοσφαίρου έχουν 
την δυνατότητα να επηρεάζουν την εξέλιξη του αγώνα, διότι πολλές από τις αποφάσεις τους 
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είναι μέσα στο πλαίσιο του ανθρώπινου λάθους, μη έχοντας τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 
αντικειμενικών στοιχείων.  

Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Όταν η ομάδα 
παίζει στο γήπεδό της, με θεατές, οι διαιτητές της καταλογίζουν κατά μέσο όρο 19,26 φάουλ, 
2,45 κίτρινες κάρτες και 0,089 κόκκινες. Όταν παίζει εντός έδρας χωρίς θεατές, οι διαιτητές 
της καταλογίζουν κατά μέσο όρο 20,43 φάουλ, 1,95 κίτρινες και 0,048 κόκκινες κάρτες. Η 
«σφαγή», όμως, γίνεται στην φιλοξενούμενη ομάδα, στην οποία καταλογίζονται με θεατές 
(χωρίς θεατές) 19,41 (16,62) φάουλ, 2,84 (1,71) κίτρινες κάρτες και 0,127 (0) κόκκινες κάρτες. 
Η μεροληψία των διαιτητών είναι 3,96 φάουλ σε βάρος της φιλοξενούμενης ομάδας, όταν 
παίζει με θεατές, 0,63 κίτρινες κάρτες και 0,086 κόκκινες κάρτες. Σε ποσοστό, οι διαφορές 
αυτές είναι μεγάλες και αντιστοιχούν στο 23% των φάουλ, 26% περισσότερες κίτρινες κάρτες 
και 70% περισσότερες κόκκινες κάρτες. 

Οι συγγραφείς, στη συνέχεια, προχωρούν στην οικονομετρική διερεύνηση της 
μεροληψίας των διαιτητών χρησιμοποιώντας τα φάουλ, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες 
ως τις εξαρτώμενες μεταβλητές. Βρίσκουν στατιστικά σημαντική την μεταβλητή που 
διαφοροποιεί τα εντός έδρας παιγνίδια με ή χωρίς θεατές. Η στατιστική σημαντικότητα της 
μεροληψίας δεν διαφοροποιείται ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται και άλλες ερμηνευτικές 
μεταβλητές, όπως όταν λαμβάνεται υπόψη ο διαιτητής και η ομάδα η οποία αγωνίζεται. 
Συμπεραίνουν δε, ότι υπάρχει μεροληψία των διαιτητών. 

Για να ενισχύσουν το συμπέρασμά τους εξετάζουν και την περίπτωση να επηρεάζονται 
οι παίκτες. Χρησιμοποιώντας έξι δείκτες μέτρησης της απόδοσης των παικτών, καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι οι θεατές δεν επηρεάζουν την απόδοση των φιλοξενούμενων ή των 
γηπεδούχων παικτών. Οι έξι δείκτες που χρησιμοποιούν είναι ο αριθμός των λακτισμάτων 
προς την αντίπαλη εστία, ο αριθμός των λακτισμάτων που δεν βρήκαν την εστία, ο αριθμός 
προσπαθειών αντιμετώπισης επιτιθέμενων (τάκλιν), ο αριθμός επιτυχημένης αντιμετώπισης 
επιτιθέμενων (τάκλιν),  το ποσοστό πετυχημένων μεταβιβάσεων της μπάλας και  η κατοχή 
μπάλας. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι η μεροληψία των 
διαιτητών είναι διπλάσια στην Α κατηγορία από ό,τι στην Β κατηγορία και αυτό 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι στους αγώνες της πρώτης οι θεατές είναι διπλάσιοι από 
τους θεατές των αγώνων της δεύτερης κατηγορίας. Πάντως η ερμηνεία της μη επίδρασης των 
παικτών χρειάζεται περισσότερη ανάλυση διότι η ύπαρξη των φιλάθλων μπορεί να 
επηρεάζει τη συμπεριφορά των παικτών σε ό,τι αφορά τα φάουλ που κάνουν και το πόσο 
σκληρά παίζουν, επισύροντας κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Αν οι φιλοξενούμενοι παίκτες 
εκνευρίζονται από το φανατικό κοινό της γηπεδούχου ομάδας, κάτι που είναι σύνηθες 
φαινόμενο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι παίκτες να παίζουν πιο δυνατά (φανατισμένα), 
κάνοντας περισσότερα φάουλ. Αντίστοιχα, και οι παίκτες της γηπεδούχου παίζουν πιο 
φανατισμένα (δυνατά). Συνεπώς, οι διαιτητές δεν μεροληπτούν, απλώς οι παίκτες παίζουν 
λιγότερο δυνατά όταν δεν έχουν φιλάθλους. Έτσι εξηγείται γιατί κάνουν λιγότερα φάουλ 
που επισύρουν λιγότερες κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Επίσης, αυτό που δεν αναφέρουν οι 
συγγραφείς είναι ότι οι τρεις μετρήσεις της συμπεριφοράς των διαιτητών ή των παικτών 
(φάουλ, κόκκινες και κίτρινες κάρτες) είναι άμεσα συνδεδεμένες από τη φύση του 
ποδοσφαίρου. Κίτρινες και κόκκινες δίνονται όταν γίνονται φάουλ. Ακόμη και σε 
περίπτωση διαμαρτυρίας, η κίτρινη και η κόκκινη που δείχνεται μπορεί να οφείλεται σε 
καταλογισμό φάουλ. Δίνονται και σε περίπτωση καθυστερήσεων και πανηγυρισμών αλλά 
αυτές δεν θα πρέπει να μετρούν ως διαιτητική μεροληψία. 
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Επιστημονικό Βιβλίο Βιβλίο 
 
 
 
 

Εισαγωγή στα Οικονομικά του Σύγχρονου Αθλητισμού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
το παρόν τεύχος παρουσιάζεται το πιό πρόσφατο βιβλίο του γνωστού 
αθλητικού οικονομολόγου Καθηγητή Stefan Szymanski, από το Cass Business 
School του City University London. Το «Εισαγωγή στα Οικονομικά του 
Σύγχρονου Αθλητισμού» (Playbooks and Checkbooks: An Introduction to the 
Economics of Modern Sports, 2009, Princeton University Press) φιλοξενεί τους 

προβληματισμούς, και εντέλει, τη θέση του συγγραφέως σχετικά με τα σημαντικότερα 
θέματα που αφορούν στα οικονομικά του αθλητισμού. Το βιβλίο στηρίζεται στην υπόθεση 
ότι ένας επιτυχημένος αθλητικός συναγωνισμός είναι μια σύνθετη διαδικασία μεταξύ 
οργανωτών και αθλητικών ομάδων. Από τη μία οι υπάλληλοι των αθλητικών ομάδων 
καταβάλουν προσπάθεια για διάκριση εντός αγωνιστικού χώρου, ενώ οι ιδιοκτήτες των 
ομάδων (θα πρέπει) σπάνια (να) αντιμετωπίζουν τους εαυτούς τους ως οικονομικούς 
ανταγωνιστές με τους αντίστοιχους των αντίπαλων ομάδων. Το συγκεκριμένο βιβλίο, 
λοιπόν, «ξεκλειδώνει» αυτές τις σχέσεις και αποκαλύπτει 
την οικονομική λογική του αθλητικού ανταγωνισμού, 
τόσο ως παιχνίδι, αλλά και ως επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Το βιβλίο οργανώνεται σε έξι (συν ένα) 
κεφάλαια στα οποία αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία 
του συγγραφέα, ενώ στον επίλογο παρουσιάζεται η 
προσωπική του θέση για τα θέματα που ο ίδιος 
πραγματεύεται στα προηγούμενα έξι κεφάλαια.  

  ΣΣ

Το πρώτο κεφάλαιο αναλύει την εξέλιξη του 
σύγχρονου αθλητισμού επικεντρώνοντας στις αθλητικές 
ομοσπονδίες της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ. 
Στην ουσία το συγκεκριμένο κεφάλαιο εξετάζει την 
πορεία στην οποία ο ερασιτεχνικός αθλητισμός 
μεταμορφώθηκε σε μια εμπορική δραστηριότητα. Ο 
συγγραφέας συγκρίνει το αμερικάνικο μοντέλο - όπου επαγγελματισμός και ερασιτεχνισμός 
διαχωρίζονται – με το βρετανικό (αναφερόμενος κυρίως στο ποδόσφαιρο) μοντέλο όπου 
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επαγγελματισμός και ερασιτεχνισμός είναι δύο έννοιες στενά συνδεδεμένες σε ό,τι αφορά 
την δομή του αθλητισμού. Κατά τον συγγραφέα, ο διαχωρισμός αυτός είχε μεγάλη επίπτωση 
στον τρόπο με τον οποίο τα αθλήματα αναπτύχθηκαν σε χώρες που υιοθέτησαν το 
βρετανικό (και στην ουσία το ευρωπαϊκό) μοντέλο και σε αυτές που ακολούθησαν το 
αμερικάνικο σύστημα και κατ’ επέκταση στους στόχους των παραγόντων-διαχειριστών των 
αθλημάτων αυτών. 

Στο κεφάλαιο 2 διερευνάται η λογική στην οποία βασίζεται η οργάνωση ενός 
επιτυχημένου αθλητικού συναγωνισμού, με έμφαση στα κίνητρα που παρέχονται από τον 
οργανωτικό φορέα για την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού ενδιαφέροντος. Το 
επιχείρημα εδώ είναι ότι η δομή έχει μεγάλη επίπτωση στο πώς οι αθλητικές ομάδες 
οργανώνονται και λειτουργούν. Από την όλο και εντονότερη εμπορευματοποίηση του 
αθλητισμού συνεπάγεται ότι ένας αυξανόμενος αριθμός νομικών υποθέσεων έχει 
απασχολήσει τους αθλητικούς οικονομολόγους για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ο 
κλάδος του αθλητισμού. Το κεφάλαιο 3, λοιπόν, εξετάζει τη βάση τέτοιων υποθέσεων και 
συνδέει τη νομική διάσταση των διεργασιών ανταγωνισμού μέσα στο αθλητικό πλαίσιο το 
οποίο χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες.  

Το κεφάλαιο 4 επικεντρώνεται στους πρωταγωνιστές του αθλητικού πλαισίου, δηλαδή 
στους αθλητές. Το συχνό θέμα συζήτησης σχετικά με τις υπέρογκες αμοιβές των αθλητών 
προσεγγίζεται από μια (κυρίως) μακροοικονομική οπτική προσφέροντας εναλλακτικούς 
(και ενδιαφέροντες) τρόπους προσέγγισης του ζητήματος. Το επόμενο κεφάλαιο (5ο) εξετάζει 
τον ρόλο της τηλεόρασης και των λοιπών ΜΜΕ στην εξέλιξη του σύγχρονου αθλητισμού. Η 
έμφαση δίνεται στο πώς οι οργανωτικοί φορείς αντέδρασαν στην είσοδο της τηλεόρασης 
αναπροσαρμόζοντας τον σχεδιασμό των πρωταθλημάτων στις ανάγκες της τελευταίας και 
πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι πιθανό να συνεχίσει να υποστηρίζει τέτοιες 
συμπεριφορές. 

Το τελευταίο κεφάλαιο πραγματεύεται, κατά τον συγγραφέα, την πιο ενδιαφέρουσα 
σχέση στην αθλητική επιχειρηματικότητα: αυτήν μεταξύ αθλητισμού και κυβερνήσεων. Η 
συμμετοχή των κυβερνήσεων στα αθλητικά δρώμενα ξεπερνά τον ρόλο της εξασφάλισης 
ενός δίκαιου οικονομικού ανταγωνισμού (μέσω νομοθεσίας) και επεκτείνεται σε δημόσιες 
επιδοτήσεις για αθλητικές εγκαταστάσεις και εκδηλώσεις, την προαγωγή τοπικού και 
εθνικού γοήτρου, την προώθηση δημόσιας υγείας καθώς και εκπαίδευσης, αλλά και άλλων 
οφελών που ο πολιτικός κόσμος εντοπίζει στον αθλητισμό. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας και ο συγγραφέας αφιερώνει σχεδόν δώδεκα 
ολόκληρες σελίδες (σσ 160-172) στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας προσπαθώντας να 
εξηγήσει την (οικονομική) σχέση του αθλητισμού με τις εκάστοτε εθνικές κυβερνήσεις. 

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την αναγνώριση ότι ο σύγχρονος αθλητισμός βρίσκεται 
όντως σε μια πολύ προβληματική κατάσταση. Η θέση του συγγραφέα είναι ότι η πηγή του 
προβλήματος οφείλεται στον «εθισμό» του ανθρώπου για «νίκη» και «πρωτιές», κάτι που, 
από την οικονομική οπτική που ο Szymanski προσεγγίζει το ζήτημα, δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια για αισιόδοξες σκέψεις. 
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Ανακοινώσεις 
 
 

Μαραθώνιος - Ιστορία 2500 Χρόνων: Οικονομικές & Κοινωνικές διαστάσεις 
        Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52). 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

18:00–18:30 
 

18:30-18:45  

Προσέλευση 
 
Χαιρετισμοί 
 

18:45-19:00 κ. Πέτρος Λινάρδος, Δημοσιογράφος & Ιστορικός του Αθλητισμού - Επίτιμος 
Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). «Ο Διφυής 
Μαραθώνιος της Αθήνας - από το Θρύλο στην Παγκοσμιότητα». 
 

19:00-19:15 κ. Γιάννης Μαμουζέλος, Δημοσιογράφος – Συγγραφέας και Ειδικός 
Γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). «Ο 
Αυθεντικός Μαραθώνιος στο Χρόνο και στο Χώρο». 
 

19:15-19:30 κ. Κώστας Κατσιγιάννης, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΑΟΣ, π. Γενικός Διευθυντής ΕΟΤ και  
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Μαραθωνίου της Αθήνας. «Η 
Εξέλιξη της Τουριστικής Διάστασης του Μαραθωνίου Δρόμου». 
 

19:30–19:45 κ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος, Αντιπρόεδρος, ΠΣΑΟΣ & Επισκέπτης Καθηγητής, 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Στραθκλάϊντ (University of 
Strathclyde, U.K.). «Οικονομικές Επιδράσεις του Μαραθώνιου Δρόμου». 
 

19:45–20:00 κ. Νικόλαος Πατσαντάρας, Επίκουρος Καθηγητής Αθλητικής Κοινωνιολογίας, 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. «Οι Κοινωνικές Όψεις του Μαραθώνιου Δρόμου». 
 

20:00-20:30 Τοποθετήσεις από το κοινό 
 
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο πρόεδρος του ΠΣΑΟΣ κ. Ευάγγελος Κρητικός 
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7th Annual International Conference on  
Kinesiology and Exercise Sciences 

27-30 June 2011, Athens, Greece 
 
The Panhellenic Association of Sports Economists and Managers (PASEM), in 
collaboration with The Sports Research Unit of the Athens Institute for 
Education and Research (ATINER), organizes their 7th Annual International 
Conference in Athens, Greece, 27-30 June 2011, Athens, Greece on Kinesiology 
and Exercise Sciences. 

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/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 4th of March 2011. 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. 
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Πρόγραμμα Καταγραφής Αθλητικών Σωματείων και  
Παροχής Υπηρεσιών 

 
Ο ΠΣΑΟΣ σε συνεργασία με την Ερευνητική Μονάδα Αθλητισμού του 
Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας ξεκίνησε το έργο της 
καταγραφής όλων των Ελληνικών «πρωτοβάθμιων» αθλητικών σωματείων που 
θα συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες όπως την 
επικοινωνία (διεύθυνση, ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ 
κ.λπ), προαγωγής και ανάπτυξης αθλημάτων, διοικητικά (μέλη διοικητικού 
συμβουλίου, μητρώο μελών, οργανόγραμμα κ.λπ), οικονομικά (ισολογισμοί, 
προϋπολογισμοί, απολογισμοί, περιουσιακά στοιχεία, πηγές χρηματοδότησης, 
κ.λπ), μάρκετινγκ και προβολής. Η καταγραφή αυτή θα γίνει σε διάφορα 
στάδια. Το πρώτο στάδιο θα αφορά την καταγραφή των στοιχείων της 
επικοινωνίας. 
 
Πέρα από την επιστημονική αξία, σκοπός της καταγραφής αυτής είναι και η 
προσφορά υπηρεσιών προς τα μικρά κυρίως σωματεία από τα μέλη του 
ΠΣΑΟΣ. Οι υπηρεσίες αυτές θα προσφέρονται δωρεάν στο βαθμό που δεν 
απαιτούν συνδρομητικές ή δαπάνες παγίων, τα οποία θα τα επιβαρύνεται το 
σωματείο. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι: 
 
1. Δωρεάν δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας και διάθεσης ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης με την μορφή  www.psaos.gr/onomasomateiou.htm και 
onomasomateiou@psaos.gr. 

2. Δωρεάν οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου μελών και αθλητών. 
3. Δωρεάν σύνταξη επαγγελματικού οικονομικού προϋπολογισμού και 

οικονομικού απολογισμού. 
4. Δωρεάν παροχή οικονομικών, φοροτεχνικών, λογιστικών και νομικών 

συμβουλών. Η παροχή δεν καλύπτει την εκπροσώπηση του αθλητικού 
σωματείου ενώπιον δημοσίων αρχών. 

5. Σύνταξη βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί 
κάποιο κόστος ανάλογα με το μέγεθος του σωματείου. 

6. Κοινές δράσεις εξεύρεσης πόρων από διαφημίσεις, κρατικές επιχορηγήσεις, 
τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 
 
Αν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία παρακαλώ αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
psaos@psaos.gr ή τηλεφωνείστε στο 210 3634210. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 
 

1. Τα άρθρα για δημοσίευση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε 
Windows Microsoft Word σε διπλό διάστημα και γραμματοσειρά 
Times New Romans μέγεθος 12. Αποστέλλοντα μόνο ηλεκτρονικά στο 
psaos@psaos.gr ή στο gtp@atiner.gr  

2. Τα άρθρα θα πρέπει να συνοδεύονται από μια περίληψη, το ανώτερο 
μέχρι 150 λέξεις. 

3. Οι πίνακες και τα διαγράμματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
ξεχωριστά αρχεία ή στο τέλος του κειμένου. 

4. Τα άρθρα δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις δέκα (10) σελίδες, 
συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των πινάκων, των 
διαγραμμάτων ή βιβλιογραφίας, αν είναι απαραίτητο (5.000 λέξεις). 

5. Τα άρθρα πρέπει να έχουν την εξής σειρά: περίληψη, κείμενο, 
παραπομπές, βιβλιογραφία και πίνακες.  

6. Άρθρα και δισκέτες που δεν έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση δεν θα 
επιστρέφονται στο συγγραφέα. 

7. Τα άρθρα που έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση δεν θα υποβάλλονται 
σε άλλα περιοδικά, όσο αυτά είναι υπό εξέταση στο Οικονομία & 
Αθλητισμός. 

8. Θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στην συνημμένη επιστολή και στην πρώτη 
σελίδα αν τα άρθρα εκφράζουν τη θέση του συγγραφέα πάνω στο 
εκάστοτε θέμα ή αν προέρχονται από διδακτορική διατριβή. 

9. Σε περίπτωση άρθρων που χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων θα πρέπει 
να αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια η πηγή και να υποβάλλεται μαζί με 
το άρθρο για να μπορούν να γίνουν οι στατιστικές επαληθεύσεις από 
τους κριτές. 

10. Όλα τα άρθρα που αποστέλλονται στο περιοδικό, εξετάζονται από δύο 
(2) κριτές. Το όνομα του συγγραφέα δε θα πρέπει να εμφανίζεται στο 
κείμενο, εκτός αν πρόκειται για παραπομπή. 

11. Οι συγγραφείς των άρθρων που πρόκειται να δημοσιευτούν απαιτείται 
να μεταφέρουν τα πνευματικά δικαιώματα στο Οικονομία & 
Αθλητισμός. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΠΣΑΟΣ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS 
& MANAGERS (PASEM) 

 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Πρόεδρος: Ευάγγελος 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: psaos@psaos.gr  
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	Τζορτζ Κράντελ, Μπράϊς  Τζόνσον, Μαντλιν Λουντ & Τιμ Νιούμαν

	ι καρδιοαγγειακές ασθένειες είναι οι κύριες αιτίες θανάτου για τις γυναίκες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Λογίζεται ότι οι παραπάνω ασθένειες είναι η αιτία για το 45% των θανάτων στις γυναίκες, με το 29% αυτών να συμβαίνει πριν από την ηλικία των 75 ετών  (Allender et al., 2008). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος είναι η αιτία για το 33% των θανάτων γυναικών και το 22% αυτών λαμβάνει χώρα πριν από την ηλικία των 75 ετών (British Heart Foundation, 2008). Η μείωση που σημειώθηκε στον ρυθμό θνησιμότητας των γυναικών, λόγω των ασθενειών στο καρδιοαγγειακό σύστημά τους, κατά την περίοδο 1981-2000, οφείλεται στις βελτιωμένες μεθόδους θεραπείας και στην μείωση του καπνίσματος, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρτηριακής πίεσης και των επιπέδων της χοληστερόλης, ενώ επιβλαβείς τάσεις παρατηρήθηκαν για τα επίπεδα της φυσικής άσκησης, του διαβήτη και της παχυσαρκίας  (Unal et al., 2004).
	Χαμηλά επίπεδα φυσικής άσκησης και κυριαρχία περιστατικών υπέρβαρων ατόμων και παχύσαρκων, καταγράφηκαν σε πρόσφατη μελέτη της Welsh Health Survey (Welsh Assembly Government, 2007), σημειώνοντας ότι για τις γυναίκες ηλικίας άνω των 16 ετών, μόνο το 23% αυτών ακολουθούσαν τις επιστημονικές οδηγίες για φυσική άσκηση και το 51% αυτών ήταν είτε υπέρβαρες είτε παχύσαρκες. Επιπλέον, το 23% αυτών δήλωσαν ότι ήταν καπνίστριες ενώ το 20% ότι ακολουθούσε ιατρική θεραπεία για την αντιμετώπιση περιστατικών υψηλής πίεσης. Τα ευρήματα αυτά τονίζουν την ανάγκη οι γυναίκες να επιστήσουν την προσοχή τους  για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν για τις ασθένειες του καρδιοαγγειακού συστήματος και από άποψη ιατρικής παιδείας, θα πρέπει, ο γυναικείος πληθυσμός, ενεργά να συμμετέχει σε δράσεις για την ενημέρωσή του, για τα εν λόγω ζητήματα, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπισή τους. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα, για τα επίπεδα της φυσικής άσκησης και η προβλεπόμενη άνοδος των ποσοστών παχυσαρκίας, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Βασιζόμενοι σε συμπεράσματα από πρόσφατες μελέτες, οι McPherson et al. (2007) εκτίμησαν ότι μέχρι το 2015, το 28% των γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα είναι παχύσαρκες και μέχρι το 2025 και 2050, το ποσοστό αυτό θα είναι, αντίστοιχα, 36% και 50%. Υπό το φως αυτών των αντίξοων αποτελεσμάτων και προβλέψεων, αλλά και των πολλαπλών επιπλοκών που φέρουν οι παράγοντες που προκαλούν τις ασθένειες στο καρδιοαγγειακό σύστημα, τα ευρήματα αυτά, προφανώς, τονίζουν την αναγκαιότητα της λήψης μέτρων για την πρόληψη των παραπάνω ασθενειών στις γυναίκες, στο μέλλον. Είναι χρήσιμο για τους επιστήμονες της υγείας να γνωρίζουν ποια είναι η ποιότητα των γνώσεων που έχουν οι γυναίκες γύρω από αυτά τα ζητήματα, με σκοπό να προβάλλουν ενημερωτικά μηνύματα για τα εν λόγω θέματα. Παρόλα αυτά, μια δήλωση από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Κοινότητα, προσδιόρισε τις εσφαλμένες πληροφορίες που δίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις γυναίκες, για τα ποσοστά θνησιμότητας από τον καρκίνο του στήθους, με αποτέλεσμα να μπορεί να δημιουργηθεί η δυναμική της παραπληροφόρησης για τις παθήσεις του καρδιοαγγειακού συστήματος στις γυναίκες, ως να είναι ο καρκίνος του στήθους η μεγαλύτερή απειλή, για την υγεία τους (ESC, (Stramba-Badiale et al., 2006)). Σύμφωνα με τους Mosca et al. (2010), μια μελέτη για τις γυναίκες των Η.Π.Α., έφτασε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια αυξητική τάση ενημέρωσης των γυναικών γύρω από τα ζητήματα των ασθενειών για το καρδιοαγγειακό σύστημα και των τρόπων με τους οποίους θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους παθήσεις.
	Ενώ θα ήταν ασφαλές να υποθέσουμε κάποιες ομοιότητες, η γνώση που έχουν οι γυναίκες γύρω από αυτά τα ζητήματα, εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που έχουν οι γυναίκες των Η.Π.Α. Η έλλειψη γνώσης, γύρω από αυτά τα ιατρικά θέματα, θα μπορούσε να είναι πρώτου βαθμού κίνδυνος, και ειδικά για έναν πληθυσμό, που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, ενέχει άμεσο κίνδυνο για την πάθηση τέτοιου είδους ασθενειών. Ειδικότερα, ελάχιστη ενημέρωση υπάρχει ανάμεσα  στις γυναίκες του Η.Β., γύρω από τα εν λόγω ζητήματα. 
	Ο σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι επομένως, να οριοθετήσει το πλαίσιο του καθημερινού τρόπου ζωής των γυναικών ηλικίας 25-65 ετών, για να προσδιορίσει τα επίπεδα γνώσης που έχουν για τις ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος, όπως επίσης και στοιχεία για τα επίπεδα της παχυσαρκίας, τις τάσεις του υπό μελέτη πληθυσμού για το κατά ποσό προβαίνει σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις, για τα ποσοστά καπνιζόντων, για τις πηγές πληροφόρησης για τις ασθένειες του καρδιοαγγειακού συστήματος, και για τις αντιλήψεις που έχουν για τον ατομικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν για αυτήν την ασθένεια.
	Μεθοδολογία
	Συμμετέχοντες
	Οι συμμετέχοντες ήταν, προφανώς, υγιείς γυναίκες που άνηκαν στο ηλικιακό διάστημα μεταξύ των 25 και 65 ετών. Οι έγκυες γυναίκες αποκλείστηκαν από την μελέτη εξ αιτίας του γεγονότος ότι δύο στοιχεία που υπάρχουν στα ερωτηματολόγια και αναφέρεται στην μέτρηση του δείκτη μάζας σώματος και στην περιφέρεια της μέσης, λόγω της ειδικής τους κατάστασης, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές είναι μη ρεαλιστικές. 
	Ο σχεδιασμός της έρευνας και η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου
	Πραγματοποιήθηκε διαστρωματική μελέτη με δείγμα γυναικών που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Νότιας Ουαλίας (Η.Β.). Η μελέτη βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε διάφορες περιοχές και σε διάφορα σημεία, τα οποία ήταν σημεία της καθημερινής τους δραστηριότητας. Αυτοί οι τόποι συγκέντρωσης αφορούσαν διάφορους χώρους, όπως είναι οι χώροι εργασίας, κοινωνικών και αθλητικών σωματείων, βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπου οι γυναίκες, εκεί, απολαμβάνουν υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών τους. Το πλεονέκτημα της χρησιμοποίησης του ερωτηματολογίου, σε σχέση με τους άλλους τρόπους συγκέντρωσης ατομικών πληροφοριών, έγκειται στην δυνατότητα να μελετηθεί μεγαλύτερο δείγμα, να ακολουθούνται οι στόχοι της μελέτης, και επομένως να ληφθούν πιο αμερόληπτες απαντήσεις από όσους απαντούν στο ερωτηματολόγιο. Χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, με 27 ερωτήσεις, το οποίο είχε κλειστή και με δυνατότητα πολλών απαντήσεων μορφή, και παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα συμπλήρωσης ατομικών πληροφοριών. Ήταν χωρισμένο σε τρία τμήματα.  
	Οι ερωτήσεις του πρώτου τμήματος αφορούσαν  γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας και του μη φυσιολογικού βάρους και προσδιορίστηκαν με υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), όπως προέκυψε από τις πληροφορίες γύρω από τις ατομικές πληροφορίες για το ύψος και το βάρος, και κατηγοριοποιήθηκαν τα στοιχεία αυτά, κατά τα κριτήρια που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει οριοθετήσει (ΠΟΥ, 2000). Η μέτρηση της περιφέρειας της μέσης, χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης του μη φυσιολογικού βάρους και ο οποίος αποτελεί έναν προάγγελο δείκτη για αυξανόμενες πιθανότητες εμφάνισης για ασθένειες που σχετίζονται με το καρδιοαγγειακό σύστημα των γυναικών.
	Η κατηγοριοποίηση των γυναικών έγινε κατά την πιθανότητα ρίσκου που  βασίστηκε με το εάν η περιφέρεια της μέσης ήταν άνω των 80 πόντων, σύμφωνα με τις συστάσεις της Παγκόσμιας Εταιρείας για τον Διαβήτη (2005), και του Εθνικού Ινστιτούτου για Άριστη Κατάσταση Υγείας και Κλινικής Υγιεινής (NICE, 2006). Οι γυναίκες κατατάχθηκαν ως «καπνίζουσες», εάν δήλωναν ότι κάπνιζαν ένα ή περισσότερα τσιγάρα την εβδομάδα. Όσοι ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, τους ζητήθηκε να απαντήσουν για το εάν είχαν προβεί σε εξετάσεις για την αρτηριακή τους πίεση και των επιπέδων χοληστερόλης τους, κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών και επίσης για να προσδιορίσει, μέσω ερωτήσεων με δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, γύρω από τι πίστευαν ότι είναι οι φυσιολογικές τιμές για αυτές τις μεταβλητές. Η αξιολόγηση για τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας που έδωσαν οι ερωτώμενες, έγινε επί της βάσης της συχνότητας και της διάρκειας που γυμνάζονταν κατά την διάρκεια των τελευταίων εφτά ημερών, και οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Κύριου Ιατρικού Φορέα (Chief Medical Officer, 2004), και παράλληλα με τις συστάσεις άλλων φορέων για το εν λόγω ζήτημα (Haskell et al., 2007).
	Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των ερωτώμενων έγινε σύμφωνα με τα τρία επόμενα κριτήρια, κατά τις νεότερες οδηγίες, για τα επίπεδα φυσικής άσκησης, από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Οι κατηγορίες συχνότητας άθλησης ήταν: α) μέτριου επιπέδου άσκηση, πέντε φορές την εβδομάδα, για τριάντα ή περισσότερο λεπτά την φορά, β) έναν συνδυασμό από μέτριας και παράλληλα εντατικής άσκησης για πέντε μέρες την εβδομάδα, για 30 ή παραπάνω λεπτά την φορά και γ) εντατική άσκηση, τρεις φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον 20 λεπτά την φορά.
	Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου αποσκοπούσε να διερευνήσει για το ποιες ήταν οι προτιμητέες πηγές ενημέρωσης των γυναικών για τις παθήσεις του καρδιοαγγειακού συστήματος, για τον βαθμό επίγνωσης που έχουν για ζητήματα γύρω από τις παθήσεις αυτού και παράλληλα υπήρχαν «κουτάκια» προς συμπλήρωση που αφορούσαν άμεσα τις ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος. Οι ερωτήσεις που αποσκοπούσαν να βολιδοσκοπήσουν το επίπεδο των γνώσεων που είχαν οι γυναίκες για τα εν λόγω ιατρικά ζητήματα, στηρίχτηκε σε γνώσεις που είναι άμεσα διαθέσιμες στο κοινό, όπως αυτές βρίσκονται σε φυλλάδια ενημέρωσης για ζητήματα υγείας, και επικεντρωνόταν στην γενικότερη γνώση των αιτιών που δημιουργούν προβλήματα στο καρδιαγγειακό σύστημα, για τις ενδείξεις εμφάνισης της μυοκαρδιακής θρόμβωσης, κ.λπ. 
	Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου περιείχε ερωτήσεις γύρω από το ποιες είναι οι αντιλήψεις των γυναικών για το σωματικό τους βάρος, αν είχαν δηλ., «υγιές» ή «μη υγιές» σωματικό βάρος. Το επίπεδο της φυσικής τους άσκησης, όπως οι ερωτώμενες το αντιλαμβάνονταν, κατηγοριοποιήθηκε, με το αν ήταν «άριστο», «πολύ καλό», «λογικό», «φτωχό/ ελλιπές» ή «πολύ κακό». Ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος για ασθένεια του καρδιαγγειακού συστήματος, στηρίχτηκε στις ατομικές αξιολογικού περιεχομένου αξιολογήσεις του κινδύνου που διέτρεχε η κάθε ερωτώμενη, σε σχέση με τις άλλες γυναίκες της ηλικίας της. Πριν την κύρια μελέτη πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική έρευνα. 
	Λόγω των μη επαρκών απαντήσεων των ερωτημάτων για τις μετρήσεις της περιφέρειας της μέσης, στην πιλοτική έρευνα, μαζί με το ερωτηματολόγιο δόθηκε και μια μεζούρα, για την καταγραφή ακριβών απαντήσεων στα εν λόγω ερωτήματα. Οι απαντήσεις, στα ερωτηματολόγια, επιστράφηκαν στους ερευνητές, μέσω ταχυδρομείου, δίχως την επιβολή ταχυδρομικών τελών. 724 ερωτηματολόγια, τελικά επιστράφηκαν, διαμορφώνοντας το ποσοστό ανταπόκρισης στο 55,6%. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ποσοστιαία κλίμακα, και όπου κρίνεται σκόπιμο, τα δεδομένα, και από τα τρία τμήματα του ερωτηματολογίου, όπως περιγράφονται παραπάνω, παρουσιάζονται, ως μία σύνθεση για την διευκόλυνση της ερμηνείας των αποτελεσμάτων. 
	Αποτελέσματα και Συζήτηση
	Χαρακτηριστικά του Δείγματος
	Ο μέσος όρος της ηλικίας των γυναικών του δείγματος ήταν τα 45±11,4 έτη. Ο μέσος όρος του ύψους του δείγματος ήταν τα 1,72μ±2,2εκ., και ο μέσος όρος του βάρους ήταν 68,4±13,4 κιλά. Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν παντρεμένες (59,8%), ενώ το 27,6% ήταν ελεύθερες, σε διάσταση, χωρισμένες και χήρες και το 12,6% βρίσκονταν σε μακροχρόνια σχέση. Η πλειοψηφία των γυναικών δούλευε σε πλήρες ωράριο, το 26,2%, σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, το 9,5% ήταν συνταξιούχες, το 5,8% ασχολούνταν με τα οικιακά, και το 3,8% ήταν άνεργες.
	Επικράτηση της παχυσαρκίας και επίγνωση ότι η παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος
	Ο μέσος όρος των τιμών για τον Δείκτη Μάζας Σώματος, στο συνολικό δείγμα ήταν τα 25,5±4,8 κιλά/ύψος2. Σύμφωνα με κριτήρια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ, 2000), οι τιμές αυτές θεωρούνται ότι ανήκουν στο στάδιο πριν την παχυσαρκία, με αυξανόμενο τον κίνδυνο για την απόκτηση παθήσεων. Μόνο το 1,9% των γυναικών καταγράφηκαν να έχουν βάρος μικρότερο του φυσιολογικού (ΔΜΣ < 18,5), το 51,6% να έχει ΔΜΣ, σε φυσιολογικό διάστημα τιμών (18,5–24,9), και το 46,3%, ήταν υπέρβαρες ή παχύσαρκες (25,0-40). 
	Στις γυναίκες, στο ηλικιακό διάστημα 25-45 ετών και αυτών που ήταν μεταξύ 46-65 ετών, η κυριαρχία των υπέρβαρων και παχύσαρκων γυναικών ήταν, αντίστοιχα, 40,8% και 51,9%. Πάντως, είναι αποδεκτό στην βιβλιογραφία ότι οι γυναίκες, σε παρόμοιες μελέτες, δίνουν μικρότερες τιμές για το βάρος τους και αντιθέτως, υψηλότερες τιμές για το ύψος τους (Roberts, 1995). Ως επακόλουθο, αυτά τα μεροληπτικά δεδομένα, μπορεί πιθανόν να δώσουν μη αξιόπιστα συμπεράσματα για την κυριαρχία των υπέρβαρων και των παχύσαρκων γυναικών στο εν υπό εξέταση δείγμα. Το 63% των γυναικών, δήλωσαν ότι η περιφέρεια της μέσης τους ήταν τουλάχιστον 80 πόντους, τιμές που δηλώνουν ότι οι γυναίκες αυτές είναι αντιμέτωπες με υψηλό κίνδυνο για την πάθηση ασθενειών του καρδιοαγγειακού συστήματός τους (Yusof et al., 2004, Balkau et al., 2007). 
	Οι αντιλήψεις για το βάρος των γυναικών αποκαλύφθηκαν μέσω ερωτήσεων που έγιναν σε αυτές, αξιολογώντας τον εαυτό τους ως να είχαν βάρος κάτω του φυσιολογικού για λόγους υγείας, φυσιολογικό σύμφωνα με τους κανόνες της υγείας και λίγο πάνω από το φυσιολογικό για λόγους υγείας, ή αρκετά υψηλότερο από το φυσιολογικό. Όταν αυτές τους οι απαντήσεις συγκρίθηκαν σύμφωνα με τις τιμές του Δείκτη Μάζας Σώματος των ίδιων, το 72,6% των γυναικών έδωσαν σωστή απάντηση. Παρόλα αυτά, το 8,5% των γυναικών, ενώ κατά τον ΔΜΣ ήταν υπέρβαρες ή παχύσαρκες, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ότι ήταν υγιείς. Επιπλέον, το 18,9% των υγειών γυναικών, κατά τον ΔΜΣ, θεωρούσαν ότι ήταν υπέρβαρες ή παχύσαρκες κατά τις δικές τους αντιλήψεις. Η πλειοψηφία των γυναικών ((98,1%), γνώριζε ότι μια δίαιτα με υψηλά λιπαρά είναι η αιτία για την εμφάνιση παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος, και το 97,1%  γνώριζε ότι το βάρος πάνω από τα φυσιολογικά όρια, και ειδικά σε επίπεδα  παχυσαρκίας, αποτελούν σημαντικούς  κινδύνους για την εμφάνιση παθήσεων στο καρδιαγγειακό σύστημα και για άλλες μορφές διαβήτη. 
	Εν τούτοις, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι το 60,9% των υπέρβαρων ή των παχύσαρκων γυναικών, εσφαλμένα αντιλαμβάνονταν ότι ο κίνδυνος που διατρέχουν για να αποκτήσουν κάποια πάθηση του καρδιαγγειακού συστήματός τους, είναι του ίδιου ή και λιγότερο βαθμού σε σχέση με τις άλλες γυναίκες. Με άλλα λόγια, αυτό που προτείνεται είναι ότι παρόλο το γεγονός ότι μια μεγάλη πλειοψηφία γυναικών είναι γνώστης αυτών των καταστάσεων και το τι επιπλοκές φέρουν στην υγεία, εν τούτοις, κάποιες από αυτές δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την πραγματική τιμή του δικού τους Δείκτη Μάζα Σώματος, που είναι στα μη φυσιολογικά πλαίσια, και επομένως, δεν γνωρίζουν ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για παθήσεις του καρδιαγγειακού τους συστήματος. Σημαντικά κενά στην γνώση των εν λόγω παραγόντων εντοπίστηκαν, που έχουν να κάνουν ότι το 33,1% των γυναικών δεν γνώριζε ότι οι διάφορες μορφές διαβήτη είναι πιο πιθανό να τους προκαλέσουν καρδιολογικά προβλήματα σε σχέση με τους άνδρες.
	Η στάση για τον έλεγχο της υγείας και η επίγνωση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης και αρτηριακής πίεσης
	Μόνο το 36,5% των γυναικών είχε προβεί σε έλεγχο των επιπέδων χοληστερόλης και 52,7% είχε προβεί σε έλεγχο της πίεσης του αίματός τους, κατά τα τελευταία πέντε έτη. Η γνώση που είχαν για τα υγιεινά επίπεδα της χοληστερόλης ήταν ικανοποιητική, με το 75.9% να γνωρίζουν ότι τα αποδεκτά επίπεδα να  είναι τα 5,00m*Mol L-1. Όσον αφορά για τα φυσιολογικά επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, το 62,6% των γυναικών γνώριζε  ότι αυτά είναι  130/80 mm Hg, όπως τους δόθηκε η δυνατότητα της επιλογής με την μέθοδο των πολλαπλών επιλογών, και το 90,2% των γυναικών γνώριζε ότι η φυσική άσκηση ήταν ωφέλιμη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρτηριακής πίεσης. Η πλειοψηφία των γυναικών (80,5%), επίσης αναγνώριζε την ασυμπτωματική φύση της υπέρτασης. Η παρούσα έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες γνωρίζουν, αλλά όμως δεν λειτουργούν σύμφωνα με την παραπάνω γνώση. Μια πιο αποτελεσματική ανάληψη της όλης κατάστασης, θα μπορούσε να προκύψει από την ανάλυση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από το να έχουν πρόσβαση για τον έλεγχο των εν λόγω παραγόντων που είναι κίνδυνος για την υγεία των γυναικών.
	Κάπνισμα
	Το 55% των γυναικών καταγράφηκαν ως καπνίζουσες, ενώ το 40,6% ήταν είτε υπέρβαρες ή παχύσαρκες. Οι γυναίκες που καπνίζουν έχουν μικρότερες πιθανότητες να διατηρήσουν τα ίδια επίπεδα αρτηριακής πίεσης, όπως αυτά που είχαν στο διάστημα των τελευταίων πέντε ετών, σε σχέση με τις μη καπνίζουσες και το 50,4% των καπνιζόντων εσφαλμένα αξιολόγησαν τον κίνδυνο που διατρέχουν για να πάθουν κάποια ασθένεια που σχετίζεται με το καρδιοαγγειακό τους σύστημα. Η πλειοψηφία των γυναικών (94%) γνώριζε ότι το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει ασθένειες στο καρδιοαγγειακό τους σύστημα. Η γνώση για τις περιφερειακές ασθένειες της καρδιάς, δεν ήταν του αντίστοιχου μεγέθους, με μόνο το 28% του συνολικού δείγματος να είναι ικανό να προσδιορίσει ότι το κάπνισμα αποτελεί αιτία παθήσεων και επομένως να σημειωθεί ότι αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα την προσοχή του οποίου θα πρέπει να επιστήσουμε στις γυναίκες, σχετικά με τις επιπλοκές που αυτό μπορεί να τους φέρει.
	Επίπεδα φυσικής άσκησης των συμμετεχόντων στην έρευνα
	Μόνο το 46% των γυναικών δήλωσαν ότι ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συστάσεις για άθληση, παρόλο που το 86,5% αυτών θεώρησαν ότι τα επίπεδα της φυσικής τους άσκησης ήταν «άριστα», «πολύ καλά» ή σε «φυσιολογικά επίπεδα». Η αιτιολόγηση πίσω από αυτής της ασυμφωνίας μεταξύ των αντιλήψεων για τα επίπεδα της φυσικής άσκησης και των καταγεγραμμένων στοιχείων για αυτήν, δεν προσδιορίστηκε από την παρούσα μελέτη. Η επίγνωση του γεγονότος ότι η μη φυσική άσκηση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την δημιουργία παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος, ήταν υψηλή, με το 94,3% των γυναικών, να την θεωρεί ως σημαντική.
	Παρόλο το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων είχε επίγνωση αυτής της πληροφορίας, το 54% δεν ακολουθούσε αυτές τις οδηγίες για την φυσική άσκηση. Για να αμβλυνθεί αυτή η πληροφορία, το 54% δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει αυτές τις οδηγίες για σωστή άθληση, εξ αιτίας της πολυπλοκότητας των πολλών κοινωνικών ρόλων που έχουν να παίξουν οι γυναίκες (Ainsworth, 2000). Η περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για το ποιες είναι οι ακριβείς αντιλήψεις των γυναικών γύρω από αυτά τα ζητήματα και επομένως να βοηθήσει στην εξαγωγή της πραγματικής γνώσης αλλοιώνοντας τις δικές τους αντιλήψεις. 
	Όταν τα επίπεδα της φυσικής άσκησης που ελάμβαναν, θεωρούνταν ότι έρχονταν σε σύγκρουση με τις καταγεγραμμένες τιμές των Δεικτών Μάζας Σώματος, τα αποτελέσματα κατεδείκνυαν μια μειωμένη συμμετοχή σε δραστηριότητες άθλησης, όταν αυξάνονταν οι τιμές του Δείκτη Μάζας Σώματος. Μόνο το 15,5% των παχύσαρκων γυναικών, δήλωσαν ότι ακολουθούν τις επιστημονικές συμβουλές για φυσική άσκηση. Η πλειοψηφία των γυναικών (94,3%) γνώριζε ότι η μη άθληση συνδέεται με την ανάπτυξη παθήσεων στο καρδιαγγειακό τους σύστημα και το 82,9% γνώριζε, γενικά, ότι οι γυναίκες που αθλούνται, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας, ενέχουν μικρότερο κίνδυνο για να πάθουν καρδιακή προσβολή. Να δηλωθεί ότι αποτελεί πρόκληση για τους επιστήμονες της υγείας ότι όχι μόνο θα πρέπει να ενημερώσουν το κοινό για τους κινδύνους που φέρει η μη άθληση, ή για τα οφέλη του αθλητικού τρόπου διαβίωσης, αλλά για να καταλάβει το κοινό το πώς οι γυναίκες, γενικά, και ειδικά οι παχύσαρκες, αντιλαμβάνονται τα όποια εμπόδια και τα όποια οφέλη κομίζει ο ενεργητικός τρόπος ζωής. 
	Πηγές Πληροφόρησης για τις Παθήσεις του Καρδιοαγγειακού Συστήματος
	Η κύρια πηγή ενημέρωσης των γυναικών για τις παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος ήταν τα περιοδικά, οι εφημερίδες και η τηλεόραση. Σε μια μελέτη των Mosca et al. (2010), σχετικά με τα επίπεδα γνώσης που είχαν για τις παθήσεις του καρδιοαγγειακού συστήματος, το 42% των γυναικών δήλωσαν ότι είχαν σύγχυση για το εν λόγω ζήτημα από την πληροφόρηση που τους παρείχαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη ότι στην παρούσα μελέτη, μόνο το 17,5% των γυναικών αντιλαμβάνονταν τους εαυτούς τους να είναι «πολύ καλά ενημερωμένες», για τις παθήσεις του καρδιοαγγειακού συστήματός τους. Μόνο το 5% των γυναικών είχε πρόσβαση σε πληροφορίες για το εν λόγω ζήτημα από τον οικογενειακό τους γιατρό και μόνο το 11,2%, γνώση από ανάγνωση φυλλαδίων με αντικείμενο την Υγεία. Η πλειοψηφία των γυναικών (90,7%), ποτέ δεν είχε μιλήσει στον οικογενειακό τους γιατρό ή σε νοσοκόμα για το πώς θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν, με την ατομική τους συμπεριφορά, την πιθανή εμφάνιση κάποιας πάθησης στο καρδιαγγειακό τους σύστημα. Αυτό το στοιχείο σηματοδοτεί την ανάγκη για να αυξηθεί η επικοινωνία μεταξύ των γυναικών και των επιστημόνων υγείας που χρησιμοποιούν, ώστε η γνώση των γυναικών για τις παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος να είναι ακριβής και επιστημονικώς τεκμηριωμένη.
	Καρδιοαγγειακές Παθήσεις και αντιλαμβανόμενες Αιτίες Θανάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο
	Μόλις οι μισές γυναίκες, στην παρούσα μελέτη, γνώριζαν ότι οι παθήσεις του καρδιοαγγειακού συστήματος, είχαν ως αφετηρία τα παιδικά χρόνια, με το 44,2% να θεωρεί ότι η ηλικία της ενηλικίωσης και προχωρημένης ηλικίας να μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση αυτών των παθήσεων. Το 70% των γυναικών προσδιόρισε ότι οι παθήσεις του καρδιοαγγειακού συστήματος, ως την κύρια αιτία θανάτου στον πληθυσμό. Όταν, όμως, ρωτήθηκαν για το εάν ο καρκίνος του στήθους προκαλεί τους περισσότερους θανάτους σε σχέση με τις παθήσεις του καρδιοαγγειακού συστήματος, το 50% των ερωτώμενων απάντησαν ότι ο καρκίνος του στήθους προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη θνησιμότητα. Η σύγχυση, στο εν λόγω ερώτημα, δεν θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη σε μια κοινωνία όπου το κύριο μέλημα για τις γυναίκες, από άποψη ιατρικής φροντίδας, είναι τα ζητήματα της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Επίσης, το υψηλά προβαλλόμενο ενδιαφέρον από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για τον καρκίνο του στήθους, σε συμφωνία με τις φιλανθρωπικού περιεχομένου εκστρατείες για να τονίσουν τα θετικά που υπάρχουν σε σχέση με την πληροφόρηση γύρω από τον καρκίνο του στήθους, θα μπορούσε να ερμηνεύσει και το μη ενδιαφέρον που δείχνουν οι γυναίκες για τις παθήσεις του καρδιαγγειακού τους συστήματος, που είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν στην πραγματικότητα. Όταν αυτή η εσφαλμένη αντίληψη κυριαρχήσει, υπάρχει η αντίληψη ότι οι γυναίκες θα είναι λιγότερο γνώστες, και επομένως θα φροντίζουν ακόμη λιγότερο για την πρόληψη τους από αυτές τις παθήσεις.
	Συναισθηματικό Άγχος
	Οι γυναίκες οι οποίες υποφέρουν από χρόνιο άγχος και αυτές οι οποίες παρουσιάζουν ψυχολογικά συμπτώματα που να συνδέονται με ιατρικά περιστατικά της στεφανιαίας αρτηρίας, θα είναι πιο εύκολο για αυτές να ακολουθήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Θα είναι άγνωστο σε αυτές και επομένως, θα αδιαφορήσουν για την δυναμική που παίζει το άγχος στην καθημερινότητα των γυναικών. Σύμφωνα με αυτήν την μελέτη, οι αντιλήψεις των γυναικών παρουσιάζονται αποκλινόμενες γύρω από τον ρόλο του άγχους στην εμφάνιση παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος, με το 60,6% των γυναικών να αντιλαμβάνονται το άγχος ως σημαντικό παράγοντα εμφάνισης αυτών, ενώ το 39%, αντιθέτως, το θεωρεί ως μη σημαντικό ή δήλωναν ότι δεν ήξερε για την σημαντικότητά του ή όχι,  για τις εν λόγω παθήσεις. 
	Επίγνωση των συμπτωμάτων για το έμφραγμα του μυοκαρδίου
	Οι περισσότερες γυναίκες ήταν ικανές να εντοπίσουν τον πόνο στο στήθος (97,4%), ότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν με ευκολία (87,0%), και πόνο στο χέρι ως συμπτώματα του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Τα υπόλοιπα σημάδια, που μαρτυρούν τις αυξημένες πιθανότητες για εμφάνιση εμφράγματος του μυοκαρδίου, ήταν λιγότερο γνωστά. Πάνω από το 70%, δεν γνώριζε ότι ο πόνος μπορεί να μεταδοθεί και στο σαγόνι, το 40% δεν γνώριζε ότι ο πόνος θα μπορούσε να μεταδοθεί και στην περιοχή της ωμοπλάτης, και το 49% δεν μπορούσε να συνδέσει το αίσθημα της ναυτίας ως σημάδι του εμφράγματος του μυοκαρδίου. 
	Πάνω από τις μισές δεν γνώριζαν ότι η επαναλαμβανόμενη δυσπεψία, η ασυνήθιστη κούραση, και ένα αίσθημα αυξανόμενου άγχους μπορεί να θεωρηθεί ως προάγγελος του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Θα μπορούσε να μετριαστεί η ανησυχία για αυτές τις απαντήσεις από το γεγονός ότι τα συμπτώματα αυτά δεν μπορούν να εντοπιστούν, όταν το άτομο βρίσκεται σε απομόνωση. Στηριζόμενοι σε αυτά τα ευρήματα, είναι άξιο απορίας για το εάν οι γυναίκες έχουν την επαρκή γνώση για να μπορούν να αναγνωρίζουν, μέσω της εμπειρίας, για το πότε μπορεί να κάνει την εμφάνισή του το έμφραγμα του μυοκαρδίου, προκειμένου να λάβουν και την απαραίτητη και άμεση πρώτη βοήθεια. Αντίστροφα, η γνώση των γυναικών για τα σημάδια της συμφόρησης, φαίνεται να είναι μεγάλη. Η πλειοψηφία (89,8%) των γυναικών που σωστά προσδιόρισαν τον εγκέφαλο, ως σημείο που αρχικά «χτυπά» η συμφόρηση, και γνωρίζουν ότι ο ελλιπής συντονισμός των λειτουργιών του σώματος και ένα αίσθημα μουδιάσματος, ένα είδος ψευδίσματος κατά την ομιλία και προβλήματα με την όραση, θεωρούνταν πιθανά σημάδια για την εμφάνιση της συμφόρησης. Ένα σοβαρός πονοκέφαλος, δεν ταυτίστηκε με συμφόρηση από το 64.5% των γυναικών και παρόλο που αυτό είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί, όταν ένα άτομο είναι μόνο του, εν τούτοις υπάρχει ο χώρος για να αυξηθεί η γνώση του κοινού γύρω από αυτήν την πάθηση.
	Αντιλήψεις για τους κινδύνους της καρδιοαγγειακής ασθένειας
	Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να κατατάξουν τον κίνδυνο που είχαν για να πάθουν κάποια ασθένεια του καρδιοαγγειακού συστήματος, σε σχέση με τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας με αυτές. Μόνο το 27,2% των γυναικών αντιλήφθηκαν ότι ο κίνδυνος να εμφανίσουν κάποια ασθένεια για το καρδιαγγειακό ήταν υψηλότερος ή ελαφρώς υψηλότερος, από ό, τι ήταν για τις όμοιές τους. Με δεδομένο ότι μόνο το 17,5% των γυναικών θεωρούσε ότι γνώριζε για τις παθήσεις του καρδιαγγειακού, και είχαν, ως προτιμητέες πηγές πληροφόρησης, για αυτές τις παθήσεις, τα περιοδικά, την τηλεόραση και τις εφημερίδες, ζητώντας από τις γυναίκες να αξιολογήσουν τον κίνδυνο που αντιμετώπιζαν για την πιθανότητα εμφάνισης ασθένειας στο καρδιαγγειακό τους σύστημα, σε σχέση με τις συνομήλικές τους, τα αποτελέσματα ήταν διφορούμενα. Προκειμένου οι γυναίκες, επιτυχώς να φτάσουν σε κάποιο συμπέρασμα για τον προσωπικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν για να πάθουν μια τέτοιου είδους ασθένεια, θα πρέπει να έχουν επίγνωση για τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μιας τέτοιας ασθένειας, και να έχουν γνώση για την ατομική τους κατάσταση, σε σχέση με τους παράγοντες αυτούς, με σκοπό να αποφευχθούν οι υπεραισιόδοξες απαντήσεις, στο προαναφερθέν ερώτημα. 
	Αναμφισβήτητα, η αιτιολόγηση πίσω από αυτήν την στάση τους και στον τρόπο που αποφασίζουν για την καθημερινότητά τους, ήταν ύποπτη εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι περισσότερες από αυτές ήταν υπέρβαρες (46,3%), αθλητικά μη ενεργές (54,0%) και μόνο το 52,7% είχε προβεί σε έλεγχο της αρτηριακής τους πίεσης, ενώ το 36,5% είχε κάνει έλεγχο για τα επίπεδα της χοληστερόλης του, κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών.
	Η θέση αυτή, το να υποστηρίζει κανείς τις γυναίκες να προβούν σε αξιολογήσεις για τα επίπεδα των ατομικών τους κινδύνων, ώστε να τις κινητοποιήσει για να μάθουν μεθόδους αντιμετώπισης παρομοίων ασθενειών, θα ήταν πιο αποτελεσματικές, αν τα ατομικά επίπεδα των κινδύνων τους, τα συζητούσαν με ιατρούς, όπου, πλέον, με επιστημονικό τρόπο, θα αποδεικνυόταν και ο βαθμός του προβλήματος που ήταν αυτές αντιμέτωπες.
	Συμπεράσματα 
	Το είδος των απαντήσεων που έδωσαν οι γυναίκες  στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, και που τα συμπεράσματά της συνοψίζονται παραπάνω, δίνει χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις γυναίκες και τα επίπεδα των καρδιοαγγειακών παθήσεων, και προτείνεται περαιτέρω έρευνα, για το επιστημονικό αντικείμενο που σχετίζεται με την υγεία των γυναικών και την ευημερία τους (Stramba-Badiale et al., 2006). 
	Πράγματι, ήταν ικανοποιητικό, ενθαρρυντικό, το γεγονός ότι πολλές από τις απόψεις των γυναικών, γύρω από τα εν λόγω ζητήματα, ήταν σύμφωνες με την επιστημονική αλήθεια. Ήξεραν τους κινδύνους που ενέχει μια δίαιτα πλούσια σε λιπαρά, το κάπνισμα, η μη άσκηση, η αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, το βάρος πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και η παχυσαρκία, ότι είναι επιβλαβή στοιχεία για την υγεία τους. Γνώριζαν ότι οι υπέρβαρες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για να αρρωστήσουν από διαβήτη και ότι ένας αθλητικός τρόπος ζωής μειώνει την αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, πέρα από το γεγονός ότι δεν γνώριζαν ότι ένας ισχυρός πονοκέφαλος μπορεί να είναι σημάδι για καρδιοαγγειακή ασθένεια, η γνώση που είχαν για τα σημάδια της συμφόρησης, ήταν άκρως ικανοποιητικό στοιχείο.
	Επίσης, η γνώση για τα σημάδια εμφάνισης του εμφράγματος του μυοκαρδίου, εν τούτοις δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικά, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση προς τις γυναίκες, ώστε να είναι περισσότερο ενήμερες και ως εκ τούτου περισσότερο υγιείς. Οι περισσότερες γυναίκες που αποτελούσαν τον «στόχο» αυτής της μελέτης, δεν γνώριζαν ότι ο διαβήτης φέρει αυξημένες πιθανότητες για ασθένεια του καρδιαγγειακού συστήματος και επίσης αγνοούσαν για τους παράγοντες που επηρέαζαν θετικά την εμφάνιση της περιφερειακής αρτηριακής ασθένειας (PAD). Το 46,3% των γυναικών που βρέθηκαν να είναι υπέρβαρες ή παχύσαρκες, ήταν ανησυχητικό στοιχείο, όπως επίσης και το ότι το 56% των γυναικών δεν αθλούνται επαρκώς.
	Επιπροσθέτως, οι αντιλήψεις των γυναικών για το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης προτείνει ότι η πλειοψηφία είχε υπερεκτιμήσει τα επίπεδα της φυσικής τους κατάστασης. Οι αντιλήψεις των γυναικών για τους προσωπικούς κινδύνους εμφάνισης παθήσεων στο καρδιαγγειακό τους σύστημα, ήταν θετικό στοιχείο, αλλά πιθανότατα μη ρεαλιστικό. Στην μοντέρνα δυτική κοινωνία, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη ποικιλία στην μορφή του τρόπου ζωής τους, σε σχέση με τα παρελθόντα χρόνια, αλλά το στοιχείο αυτό δεν εξισώνει απαραίτητα με την μεγαλύτερη ελευθερία, από τους αναμενόμενους ρόλους, που η γυναίκα θα πρέπει να παίξει, ή ότι και αφιερώνει και περισσότερο χρόνο για να φροντίσει την υγεία της ή να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις για τα εν λόγω ζητήματα. Το γεγονός ότι το 50% των γυναικών που απάντησαν στην παρούσα μελέτη, ήταν μπερδεμένες για το εάν οι παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος ή ο καρκίνος του στήθους είναι μεγαλύτερη απειλή για την υγεία των γυναικών, επιβεβαιώνοντας ότι απαιτείται μια περαιτέρω έρευνα και ενημέρωση των γυναικών για ζητήματα που οι ίδιες φαίνεται να έχουν ελλιπή γνώση.
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