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Από τον 
Διευθυντή Έκδοσης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

το προηγούμενο τεύχος είχαμε ανακοινώσει αλλαγές στην μορφή και την 

ουσία του περιοδικού. Για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους, η αλλαγή 

στην μορφή αναβάλλεται για το απώτερο μέλλον, όταν οι συνθήκες θα 

είναι ευνοϊκότερες. Η αλλαγή στην ουσία άρχισε από το προηγούμενο 

τεύχος και συνεχίζεται και στο παρόν τεύχος. Κυρίως αφορά τα επιστημονικά άρθρα. 

Προσπάθεια θα καταβληθεί τα άρθρα αυτά να είναι αμιγώς οικονομικά ή να αφορούν 

τις επιστήμες της αθλητικής διοίκησης και μάρκετινγκ. Δεν θα κουραζόμαστε να 

επαναλαμβάνουμε ότι η έρευνα στην Ελλάδα, για υποκειμενικούς και αντικειμενικούς 

λόγους, δεν μπορεί να διασφαλίσει υψηλού επιπέδου άρθρα για το περιοδικό. 

Βασιζόμαστε, κυρίως, στα δύο ετήσια διεθνή συνέδρια που οργανώνει ο ΠΑΟ στην 

Αθήνα. Από εκεί αντλούμε τα επιστημονικά μας άρθρα. Μας δίνεται δε η δυνατότητα 

να επιλέξουμε τα καλύτερα διότι ένα στα τρία άρθρα κρίνονται για δημοσίευση.  

το παρόν τεύχος, η αθλητική επικαιρότητα έχει να κάνει με την βία στα ελληνικά 

γήπεδα. Ένα θέμα που, με άλλες ευκαιρίες, είχαμε εξετάσει και στο παρελθόν. Σα τρία 

επιστημονικά άρθρα αφορούν την Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου, την ανταγωνιστι-

κότητα των κρατών σε ό,τι αφορά τις πολιτικές που ακολουθούν για την ανάδειξη 

αθλητών υψηλών επιδόσεων και το ρόλο και τις ανάγκες των διαιτητών. Σο πρώτο 

άρθρο είναι η συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος που ασχολήθηκε με το ποιος ήταν 

ο καλύτερος προπονητής της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου. ε αυτό το τεύχος 
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εξετάζεται η ποια ήταν η καλύτερη Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου όλων των εποχών.  

Σα άλλα δύο είναι μεταφράσεις άρθρων που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα 

συνέδρια του ΠΑΟ. Και τα δύο θέματα έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αν 

και το αντικείμενό τους δεν αναφέρεται σε αυτήν. 

Σέλος, οι δύο τελευταίες στήλες, της αρθροπαρουσίασης και της βιβλιοπαρου-

σίασης ασχολούνται με το ρόλο της φυσικής άσκησης στην εύρεση εργασίας και με ένα 

βιβλίο που αφορά τον Μαραθώνιο Δρόμο. Σο άρθρο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 

διότι είναι από τις λιγοστές μελέτες που διερευνούν την πιθανότητα εύρεσης εργασίας 

για εκείνους που ασχολούνται περισσότερο με την φυσική άσκηση. Για μερικά 

επαγγέλματα η φυσική κατάσταση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Σο βιβλίο δεν είναι 

οικονομικού περιεχομένου, αλλά με αφορμή και τα 2500 χρόνια από την Μάχη του 

Μαραθώνα το καθιστά επίκαιρο.  

 

 

 

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
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Αθλητική Επικαιρότητα 
  

  

  

  

 
Πάλι Βία στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ο 2002, με αφορμή επεισόδια σε αγώνα Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού 
είχαμε ασχοληθεί με τα οικονομικά των αθλητικών επεισοδίων (βλέπε 
Σεύχος 2002-2).  Σότε είχαμε αναφερθεί ότι τα επεισόδια αυτά δεν είναι τα 
τελευταία. χεδόν δέκα χρόνια αργότερα, η ελληνική κοινή γνώμη 

ασχολείται ξανά με την βία στον αθλητισμό και με την ίδια αφορμή. Είχαμε πει ότι η 
εξάλειψη της βίας είναι αδύνατη στον αθλητισμό, κυρίως στον ανταγωνιστικό 
(επαγγελματικό) αθλητισμό. Είχαμε δε κάνει και προτάσεις κυρίως προς την 
κατεύθυνση του περιορισμού της συμμετοχής των φιλάθλων-οπαδών σε αυτά τα 
επεισόδια.  

Η σημερινή κατάσταση δεν είναι καλύτερη ή χειρότερη από ότι ήταν πριν από 
δέκα χρόνια. Παραμένει η ίδια και κάθε φορά που θα δίνεται μία αφορμή θα ξεσπούν 
και τέτοια επεισόδια. Αν υπάρχει κάτι νεώτερο, είναι η μεγάλη οικονομική κρίση που 
μαστίζει την ελληνική κοινωνία με σημαντικές επιδράσεις στην νέα γενιά, εκείνη 
δηλαδή την ηλικιακή ομάδα που συμμετέχει περισσότερο στα επεισόδια. Θα πρέπει να 
αναφερθεί από την αρχή ότι η σημερινή νέα γενιά της Ελλάδος είναι ίσως η 
καλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ, τόσο σε επίπεδο μόρφωσης όσο και σε επίπεδο 
κοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτοί που συμμετέχουν σε πράξεις βίας και απρεπειών 
αποτελούν ιστορικά μία συντριπτική μειοψηφία. Ποτέ άλλοτε τόσοι λίγοι νέοι της 
Ελλάδος δεν συμμετείχαν σε πράξεις βίας και απρεπειών. Σο γεγονός ότι αυτές 
λαμβάνουν μεγάλη δημοσιότητα οφείλεται στο σημερινό ρόλο των ΜΜΕ που 
διευκολύνονται από τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα επικοινωνίας.  

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο είχε εξεταστεί στην 
στήλη αυτή στο 2ο Σεύχος του 2009. Αφορούσε την άμεση επίδραση και μάλιστα είχαμε 
αναφέρει ότι η έλλειψη πόρων θα δημιουργήσει προβλήματα κυρίως στα άλλα 
αθλήματα. Πολλά σωματεία θα αναγκαστούν να κλείσουν. Η βία όμως στο βαθμό που 
τροφοδοτείται από την οικονομική κρίση έχει έμμεση επίδραση στον ελληνικό 

ΣΣ  
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αθλητισμό. Είναι αυτονόητο και απολύτως τεκμηριωμένο ότι σε περιόδους μεγάλων 
οικονομικών κρίσεων, η ανεργία που δημιουργείται, αυξάνει την κάθε είδους μικρή και 
μεγάλη εγκληματικότητα. Αυτό είναι το βασικό κοινωνικό κόστος της ανεργίας. Η 
εγκληματικότητα αυτή εμφανίζεται, με την πιο ήπια μορφή της, και ως βία στα γήπεδα. 
Είναι τόσο ήπια σε σχέση με την άλλη εγκληματικότητα (κλοπές, ληστείες, αδικαιο-
λόγητες δολοφονίες κ.λπ) που δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν τη βία στα γήπεδα 
και πολλές φορές πέριξ αυτών ως ένα μέσο εκτόνωσης εκείνων που έχουν αποφασίσει 
να αντιδράσουν με αυτό τον τρόπο στην οικονομική κρίση. Υυσικά όχι μόνο δεν 
αποτελεί λύση μία τέτοια συμπεριφορά, αλλά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες 
μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ευρύτερων κοινωνικών εντάσεων. την περί-
πτωση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί διότι η βία που 
παρατηρείται στα ελληνικά γήπεδα δεν έχει κανένα απολύτως πολιτικό ή κοινωνικό 
περιεχόμενο. Σης λείπει δε και η συμμετοχή ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, αν όχι ως 
«δραστών», τουλάχιστον ως «συμπαθούντων».  Επιπλέον, οι λιγοστές αυτές ομάδες των 
οπαδών ελέγχονται πλήρως από τα αφεντικά των ομάδων. Με άλλα λόγια, μία σοβαρή 
ΠΑΕ και ένας σοβαρός Πρόεδρος μπορεί να περιορίσει την βία, εν μια νυκτί, 
τουλάχιστον μέσα στο γήπεδό του. Γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί που δημι-
ουργούν τα επεισόδια, αλλά η όλη διαχείριση του πλήθους των οπαδών και φιλάθλων, 
στηρίζεται σε τέτοια βίαια επεισόδια. ε διαφορετική περίπτωση, οι Πρόεδροι δεν θα 
μπορούσαν να επιβιώσουν και η βία αυτή μπορεί να στραφεί ενάντια στην ίδια τους 
την ομάδα και να την πληρώσει ο ίδιος ο Πρόεδρος (πολλές φορές του αξίζει), αλλά και 
οι παίκτες και ο προπονητής (που ποτέ δεν αξίζουν μιας τέτοιας αντιμετώπισης). 

Θα κλείσουμε, όπως κλείσαμε και πριν δέκα χρόνια. Σο οικονομικό κόστος της βίας 
στα ελληνικά γήπεδα είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα «οικονομικά» οφέλη που 
απολαμβάνουν οι Πρόεδροι από αυτήν. Σα οφέλη είναι η δημιουργία πιστής 
(φανατικής) πελατείας που είναι διατεθειμένη να αγοράσει ένα προϊόν ακόμη και όταν 
αυτό είναι σάπιο, από όλες του τις πλευρές (κακό θέαμα και «στημένοι» αγώνες). Ο 
πελάτης σε μία άλλη αγορά ή επιστρέφει το προϊόν ή δεν το ξαναγοράζει. Αν το 
οικονομικό κόστος της βίας δεν ξεπεράσει τα οικονομικά οφέλη, τότε η βία δεν 
πρόκειται να περιοριστεί. την περίπτωση των προσφάτων επεισοδίων στον αγώνα 
Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού, που δεν ήταν και τίποτε πρωτόγνωρα και μάλλον ήπια, η 
τιμωρία του Ολυμπιακού θα έπρεπε να ήταν τέτοια που να το ξανασκεφτεί, αν θα το 
ξανάκανε.. Θα έπρεπε (α) τα έσοδα της τηλεοπτικής μετάδοσης και των εισιτηρίων του 
συγκεκριμένου αγώνα να πήγαιναν σε κοινωφελείς σκοπούς (β) οι επόμενοι αγώνες να 
γίνουν με φιλάθλους και τα έσοδα των εισιτηρίων μαζί με τα τηλεοπτικά να πήγαιναν 
σε κοινωφελείς σκοπούς και (γ) εντός μιας βδομάδας να δοθούν από την ΠΑΕ τα 
ονόματα των συμμετεχόντων στα επεισόδια. Και για αποφυγή παρεξηγήσεων ο 
γράφων είναι οπαδός-φίλαθλος του Ολυμπιακού, αλλά ενός άλλου Ολυμπιακού, με 
πραγματικά «μάγκα» Πρόεδρο, Διοίκηση και Έλληνες παίκτες που παίζουν και για τη 
φανέλα.  Και για να μην αδικούμε το σημερινό Πρόεδρο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
είναι «μάγκας», αλλά αν είναι, η συμπεριφορά του τον αδικεί.  Επίσης, τα επεισόδια στο 
Καραϊσκάκη «βόλεψαν» και τον Παναθηναϊκό, που θα τα άκουγε από τους φίλους 
τους. Ούτε και «στημένα» να μην ήταν τα επεισόδια από τις δύο ομάδες. Σελικά 
βόλεψαν και τις δύο ΠΑΕ τα επεισόδια.  
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Εποχών; 
Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

ηο προηγούμενο τεύχος παρουσιάστηκε το πρώτο μέρος αυτής της έρευνας 
που απαντούσε στο ερώτημα ποιος ήταν ο καλύτερος προπονητής της 
Εθνικής Ελλάδος.  την παρούσα μελέτη γίνεται μία προσπάθεια να δοθεί 
απάντηση στο ερώτημα ποια ήταν η  καλύτερη Εθνική Ελλάδος ποδοσφαί-
ρου όλων των εποχών; Φρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της Εθνικής 

Ελλάδος ποδοσφαίρου, τόσο στα επίσημα όσο και στα φιλικά παιχνίδια, από το 1960 
μέχρι τον τελευταίο αγώνα που έδωσε στο Παγκόσμιο του 2010. Η αποτίμηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν τις επιδόσεις των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου δεν έχει 
γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών. Οι λίγες επιστημονικές μελέτες που υπάρχουν 
χρησιμοποιούν διαστρωματικά στοιχεία επιλεγμένων εθνικών ομάδων μελών της 
ΥΙΥΑ για περιορισμένο αριθμό ετών (panel data). Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν 
επιστημονικές δημοσιευμένες μελέτες για μία συγκεκριμένη Εθνική Ομάδα και φυσικά 
ούτε και για την Εθνική Ελλάδος. Η μελέτη αυτή είναι μία πρώτη προσπάθεια 
απάντησης, χρησιμοποιώντας τα ιστορικά στοιχεία της Εθνικής Ελλάδος. Από τις 
μελέτες που χρησιμοποιούν διαστρωματικά στοιχεία, η πιο ολοκληρωμένη μελέτη έγινε 
από τους Macmillan & Smith (2007). κοπός της μελέτης τους ήταν να εξετάσουν ποιοί 
παράγοντες επηρεάζουν τις διαφορές στα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι εθνικές 
ομάδες ποδοσφαίρου 176 χωρών. Βρήκαν τέσσερις παράγοντες ως τους πιο 
σημαντικούς: 

 

1. Σο μέγεθος της οικονομίας μιας χώρας. Όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα τόσο 
καλύτερη είναι η εθνική της ομάδα.  

2. Μερικές χώρες, όπως αυτές της Λατινικής Αμερικής, έχουν ενσωματώσει μέσα στην 
κουλτούρα τους το ποδόσφαιρο. Και αυτός ο παράγοντας λαμβάνεται υπόψη σε 
συνδυασμό με το μέγεθος του πληθυσμού των χωρών αυτών.  

3. Η ιστορία κάθε χώρας στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου της.  
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4. Η θερμοκρασία της κάθε χώρας, διότι οι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του 
ποδοσφαίρου είναι μία θερμοκρασία γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου.  

 

Και άλλες μελέτες έχουν γίνει που χρησιμοποιούν διαφορετικό αριθμό χωρών 
(συνήθως λιγότερες ή αφορούν συγκεκριμένες ηπείρους) και λίγο-πολύ βρίσκουν τα 
ίδια αποτελέσματα [βλέπε, μεταξύ άλλων, και τις μελέτες των Hoffman, R., Lee, C. G., 
& Ramasamy, B. (2002), Houston, R.G. & Wilson, D.P. (2002), Torgler (2004) & 
Yamamura, E. (2009)]. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ο παράγοντας παράδοση και 
η ποδοσφαιρική ιστορία της κάθε χώρας. Όσες μελέτες χρησιμοποιούν τα χρόνια που 
παίζει ποδόσφαιρο η εθνική ομάδα μιας χώρας, βρίσκουν πολύ σημαντική την 
επίδρασή της στις επιδόσεις, όπως αυτές υπολογίζονται από την ΥΙΥΑ. Με άλλα λόγια, 
μία εθνική ομάδα με ιστορία χρόνων που προφανώς έχει παίξει και περισσότερα 
παιχνίδια σε όλα τα επίπεδα ανταγωνισμού, έχει πλεονέκτημα απέναντι σε μία ομάδα 
που εμφανίζεται για πρώτη φορά. Αυτός ο παράγοντας λαμβάνεται πολύ σοβαρά 
υπόψη στην παρούσα μελέτη. 

Η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου είναι μία παγκόσμια δύναμη, αν ληφθεί υπόψη ο 
επίσημος δείκτης της ΥΙΥΑ. ύμφωνα με την αξιολόγηση της ΥΙΥΑ, που έγινε στις 20 
Οκτωβρίου 2010, η Ελλάδα κατατάσσεται 12η, μία πολύ σημαντική θέση. Και επειδή ο 
τρόπος που βαθμολογεί η ΥΙΥΑ μπορεί να μην είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός όταν 
συγκρίνονται χώρες από διαφορετικές ομοσπονδίες (ηπείρους), η Ελληνική Ομάδα 
Ποδοσφαίρου είναι 8η στην Ευρώπη. Σην περίοδο 1993-2000, η Εθνική Ελλάδος 
Ποδοσφαίρου ήταν, κατά μέσο όρο, 38η στον κόσμο. Σην επόμενη περίοδο, 2001-2009, 
ανέβηκε στην 25η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και το 2010, πρώτους 10 μήνες, 
διατηρείται σταθερά μέσα στις πρώτες δεκαπέντε χώρες του κόσμου. την επόμενη 
ενότητα, εξετάζονται τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου από το πρώτο 
της παιχνίδι μέχρι και το τελευταίο του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2010. 
 
Οι Αγώνες της Εθνικής Ελλάδος, 1929-2010 

Ο πρώτος αγώνας της Εθνικής Ελλάδος ήταν φιλικός και έγινε την Κυριακή 7 
Απριλίου 1929 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, με μία ομάδα της Ιταλίας (όχι την 
πρώτη της ομάδα). Για την ιστορία, η Ελλάδα έχασε 4-1. Από τότε μέχρι και τον 
τελευταίο αγώνα που έδωσε, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010 με την 
Αργεντινή, στις 22 Ιουνίου 2010, η Εθνική Ελλάδος έχει παίξει συνολικά 500 παιχνίδια. 
Από αυτά, τα 229 ήταν φιλικά σε ποσοστό 45,8% (βλέπε Πίνακα 1). Σα υπόλοιπα 271 
επίσημα παιχνίδια της κατηγοριοποιούνται σε (α) Προ-ολυμπιακά-Μεσογειακά-
Βαλκανικά, (β) Προκριματικά Ευρωπαϊκού Κυπέλλου ή Κυπέλλου Εθνών Ευρώπης, (γ) 
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, (δ) Σελικά Ευρωπαϊκού Κυπέλου (1980, 2004 & 
2008), (ε) Σελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου (1994 & 2010) και (στ) Κύπελλο 
υνομοσπονδιών (2005).  

Σα Προ-ολυμπιακά, Μεσογειακά και Βαλκανικά έχουν σταματήσει ή παίζονται 
από άλλες Εθνικές Ομάδες που αποτελούνται από παίκτες που δεν απαρτίζουν, στο 
σύνολό τους, τον κορμό της βασικής Εθνικής Ελλάδος. Αυτός είναι ο λόγος που δεν 
συμπεριλαμβάνονται ως παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας οι αγώνες που έδωσε η 
Ελλάδα, στο άθλημα του ποδοσφαίρου, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960, είχαν γίνει 49 τέτοιοι αγώνες. Άλλοι 6 
αγώνες για το Βαλκανικό Κύπελλο έγιναν την περίοδο 1974-1978. υνολικά, η Εθνική 
Ελλάδος έδωσε 55 τέτοιους αγώνες που αποτελούν το 11% του συνόλου των αγώνων 
της την περίοδο 1929-2010. Σην περίοδο 1929-1964, οι αγώνες αυτοί αποτελούσαν το 
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56% όλων των αγώνων της και το 71% των επίσημων αγώνων της. την ουσία, η 
Εθνική Ελλάδος άρχισε να υπάρχει μετά το 19601. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την 
ανάλυση που θα γίνει παρακάτω. ε όρους οικονομετρίας, η περίοδος πριν και μετά το 
1960 δεν μπορεί να εξηγηθεί με το ίδιο μοντέλο. Τπάρχει πλέον διαρθρωτική αλλαγή.  
 
Πίνακας 1. Επίσημοι και Υιλικοί Αγώνες της Εθνικής Ελλάδος, 1929-2010(Ιούνιος) 

 Κατηγορία Αγώνα Αγώνες  Ποσοστό 

1 Υιλικά 229 45,80% 

2 Προ-ολυμπιακά-Μεσογειακά-Βαλκανικά 55 11,00% 

3 Προκριματικά Ευρωπαϊκού Κυπέλλου 90 18,00% 

4 Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 105 21,00% 

5 Σελικά Ευρωπαϊκού Κυπέλου (1980, 2004 & 2008) 12 2,40% 

6 Σελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου (1994 & 2010) 6 1,20% 

7 Κύπελλο υνομοσπονδιών (2005) 3 0,60% 

 ύνολο Αγώνων 500 100% 
Πηγή: ΕΠΟ (συμπεριλαμβάνεται και ο αγώνας με την Αργεντινή στις 22 Ιουνίου 2010) 

 

Σο 18% και το 21% των αγώνων της Εθνικής Ελλάδος έγιναν στο πλαίσιο των προ-
κριματικών αγώνων για το Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Κύπελλο αντίστοιχα. τους 
τελευταίους περιλαμβάνονται και οι δύο αγώνες που έδωσε με την Ουκρανία (play-
offs) για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010. Σο υπόλοιπο 4,2% (21 αγώνες) των αγώνων 
δόθηκαν στο πλαίσιο τελικών ευρωπαϊκών, παγκόσμιων πρωταθλημάτων και τριών 
αγώνων που δόθηκαν το 2005 στο πλαίσιο του Κυπέλλου υνομοσπονδιών, λόγω της 
κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου το 2004.  

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει παίξει με 78 αντιπάλους. ε αυτές δεν συμπερι-
λαμβάνονται οι Β‘ Ομάδες (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Ουγγαρία). Λαμβά-
νονται δε ως ξεχωριστές χώρες αυτές της πρώην οβιετικής Ένωσης και της Γιουγκο-
σλαβίας. Με δεδομένο ότι οι εθνικές ομάδες μέλη της ΥΙΥΑ ανέρχονται σε 207, η 
Εθνική Ελλάδος έχει παίξει με το 37,7% του συνόλου των χωρών. Με 63 χώρες έχει 
δώσει φιλικούς αγώνες ή με το 30,4% των σημερινών χωρών μελών της ΥΙΥΑ. Με 55 
Εθνικές Ομάδες έχει δώσει επίσημους αγώνες, δηλαδή με το 26,6% των χωρών μελών 
της ΥΙΥΑ.  

Η Εθνική Ελλάδος δεν έχει παίξει τον ίδιο αριθμό αγώνων με κάθε ομάδα. Σο 40% 
των αγώνων της έχει δοθεί με 11 μόνο χώρες. Με 34 χώρες έχει δώσει το 80% των 
αγώνων της. Από την άλλη πλευρά, με 16 χώρες έχει δώσει μόνο ένα αγώνα. Αυτή η 
παρατήρηση είναι πολύ σημαντική διότι επηρεάζει και την αξία της βαθμολογίας της 
ΥΙΥΑ. Δύο αγώνες με την ίδια ομάδα δεν είναι το ίδιο με δύο αγώνες με διαφορετικές 
ομάδες. Μπορούν, όμως, να δώσουν τις ίδιες βαθμολογίες. Η εμπειρία που αποκτάει 
μία ομάδα παίζοντας συνεχώς μία άλλη ομάδα επηρεάζει και το αποτέλεσμα. την 
επόμενη ενότητα, η μέτρηση της ΥΙΥΑ καθώς και δύο άλλες μετρήσεις χρησιμο-
ποιούνται για να συγκρίνουν τις επιδόσεις της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου για την 
περίοδο 1960-2010.  
 
 

                                                 
1
 Σο 1960 έγινε και ο τελευταίος αγώνας που αντίπαλη ομάδα κατέβασε την Β‘ Ομάδας της για 

να παίξει με την Εθνική Ελλάδος. Ήταν η Γαλλία στην έδρα της και το αποτέλεσμα ήταν μηδέν-
μηδέν. Από τότε καμία ομάδα δεν ―τόλμησε‖ να παίξει την Εθνική Ελλάδος με τη Β‘ Ομάδα της.  
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Η Μέτρηση της Επίδοσης της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ελλάδος 
την παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται τρεις απλοί δείκτες μέτρησης των 

διαχρονικών επιδόσεων της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου. Αποτελούν προσαρμογές 
των δεικτών που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο μέρος. Ο πρώτος, ο δείκτης της 
ΥΙΥΑ, χρησιμοποιεί όλα τα παιχνίδια, επίσημα και φιλικά και ο δεύτερος μόνο τα 
επίσημα. Ο τρίτος έχει να κάνει με την βαθμολόγηση της ήττας και της ισοπαλίας. Για 
όλους τους δείκτες, η βαρύτητα του κάθε αγώνα είναι ίδια: αγώνας τελικών 
παγκοσμίου (4 βαθμοί), τελικών ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (3 βαθμοί), 
προκριματικοί των ίδιων πρωταθλημάτων (2,5 βαθμοί), άλλων επίσημων τουρνουά 
όπως βαλκανικό, μεσογειακοί, προ-ολυμπιακοί (1,5 βαθμοί) και φιλικοί (1 βαθμός). Η 
νίκη δίνει 3 βαθμούς, η ισοπαλία 1 και η ήττα 0 βαθμούς για τους δύο πρώτους δείκτες. 

Ο τρίτος δείκτης χρησιμοποιεί μία μικρή παραλλαγή της βαθμολόγησης της ήττας 
και της ισοπαλίας. Μία ήττα δεν πρέπει να βαθμολογείται με μηδέν. Υυσικά εξαρτάται 
τι θέλουμε να μετράει αυτός ο δείκτης. Για παράδειγμα, ο τελευταίος αγώνας της 
Εθνικής Ελλάδος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 με την Αργεντινή δεν μπορεί να 
αξιολογηθεί ως μηδέν παρότι η Ελλάδα έχασε με 2-0. Για αυτό το λόγο, η απόδοση μιας 
Εθνικής Ομάδας, δηλαδή η παραγωγή της σε οικονομικούς όρους, θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της όλους τους αγώνες που παίζει σε μία χρονιά, την σπουδαιότητα 
του κάθε αγώνα και το αποτέλεσμα2. υνεπώς, η νίκη βαθμολογείται με 3, η ισοπαλία 
με 1,5 και η ήττα με 0,5. Η ΥΙΥΑ αντίστοιχα δίνει 3, 1 και 0 βαθμούς. Μία διαφορετική 
αξιολόγηση δεν αλλάζει τα συμπεράσματα στο βαθμό που η νίκη βαθμολογείται 
περισσότερο από την ισοπαλία, και η τελευταία περισσότερο από την ήττα. Πάντως, ο 
βαθμός συσχέτισης της βαθμολογίας που δίνει βαθμούς και για την ήττα με τη 
βαθμολογία της ΥΙΥΑ είναι 99,00%. υνεπώς, οι δύο δείκτες δεν διαφοροποιούνται 
σχεδόν καθόλου. 

Τπάρχει, επίσης, μία μικρή διαφοροποίηση από αυτόν της ΥΙΥΑ στην βαθμολό-
γηση κάποιων αγώνων που δεν είναι φιλικοί και θα πρέπει να διαφοροποιούνται από 
τους προκριματικούς Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Κυπέλλων, όπως μεσογειακοί, 
προ-ολυμπιακοί και βαλκανικοί που στο παρελθόν έπαιζε η κανονική Εθνική Ελλάδος. 
Μάλιστα σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις αντιμετώπιζε την Β‘ Ομάδα των αντιπά-
λων, κυρίως των χωρών όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. Για το λόγο αυτό, στην 
στατιστική διερεύνηση της απόδοσης της Εθνικής Ελλάδος θα πρέπει εξαιρείται η δεκα-
ετία του 1950. 

Εκτός από το δείκτη της ΥΙΥΑ, χρησιμοποιείται και ο δείκτης των επισήμων 
αγώνων, οι φιλικοί αγώνες δεν λαμβάνονται υπόψη. την περίπτωση αυτή, ο δείκτης 
της ΥΙΥΑ έχει θετική συσχέτιση με τον δείκτη αυτό. Ο συντελεστής συσχέτισης είναι 
92,27%. Αυτό σημαίνει ότι όποιος δείκτης και αν χρησιμοποιηθεί δεν επηρεάζει την 
ουσία των αποτελεσμάτων. την ανάλυση θα χρησιμοποιούμε κυρίως την βαθμολό-
γηση της ΥΙΥΑ. Πρέπει, όμως,  να γίνουν δύο διευκρινίσεις. Πρώτον, ο δείκτης της 
ΥΙΥΑ σταθμίζει τους αγώνες των Εθνικών Ομάδων ανάλογα με την ήπειρο. Οι 
ευρωπαϊκές ομάδες έχουν την μεγαλύτερη στάθμιση. Επίσης, ο δείκτης της ΥΙΥΑ σταθ-
μίζει τις αντίπαλες ομάδες ανάλογα με τη θέση που έχουν στην κατάταξη της 
βαθμολογίας της ΥΙΥΑ. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι αναγκαίοι όταν γίνονται συγ-
κρίσεις μεταξύ όλων των χωρών μελών της ΥΙΥΑ. την παρούσα ανάλυση αυτό που 

                                                 
2 Εξάλλου ανεξαρτήτου αποτελέσματος ένας αγώνας προσφέρει θέαμα (δηλαδή παραγωγή) που 
φέρουν και τα ανάλογα οικονομικά έσοδα, από την πώληση εισιτηρίων και από την τηλεοπτική 
κάλυψη. 
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ουσιαστικά συγκρίνεται είναι η ίδια χώρα σε διαφορετικές χρονιές που έχει παίξει 
αγώνες με άλλες χώρες από την ίδια ήπειρο και το μείγμα των αντιπάλων κάθε χρόνο 
παραμένει σταθερό, σε ό,τι αφορά τη δυναμικότητά τους. Με άλλα λόγια, κάθε χρόνο η 
Εθνική αντιμετωπίζει εύκολους, μέτριους και δύσκολους αντίπαλους3.  
 
Πίνακας 2. Περιγραφικά τατιστικά τοιχεία Βαθμών, 1960-2009 

 υγκομιδή βαθμών ανά 
Έτος 

υγκομιδή βαθμών ανά 
αγώνα κάθε έτους  

Αριθμός Αγώνων 
ανά Έτος 

 ΥΙΥΑ1 Επίσημων 
Αγώνων 

ΥΙΥΑ2 ΥΙΥΑ1 Επίσημοι 
Αγώνες 

ΥΙΥΑ2 ύνολο 
Αγώνων 

Επίσημων 
Αγώνων 

Μέση 
Σιμή 

 2081  894  2530  248  184  301 8,5 4,2 

Διάμεσος  1931  703  2353  239  173  298 8,5 4 

Μέγιστη  6144  4500  6976  750  750  750 19 11 

Ελάχιστη  100  0  300  20  0  115 1 0 

Συπική 
Απόκλιση 

 1443  969  1537  135  147  122 3,8 2,4 

ημ.: Η βαθμολογία ΥΙΥΑ1 δίνει μηδέν βαθμούς για ήττα, 1 για ισοπαλία και 3 για 
νίκη. Η βαθμολογία ΥΙΥΑ2 δίνει μισό βαθμό για ήττα, 1,5 για ισοπαλία και 3 για 
νίκη. 

 
Ο Πίνακας 2 δίνει τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των τριών μετρήσεων 

(σύνολο βαθμών και ανά αγώνα), των επίσημων και φιλικών αγώνων της Εθνικής 
Ελλάδος. Σην περίοδο 1960-2009, η μέση βαθμολόγηση όλων των αγώνων της Εθνικής 
Ελλάδος ήταν 2081 βαθμοί. Η ελάχιστη ήταν μόνο 100 βαθμοί και η μέγιστη 6144. 
Τπήρχε μία διαφοροποίηση (διακύμανση) της βαθμολογίας της τάξης των 1441 
βαθμών, από έτος σε έτος. Η βαθμολόγηση επηρεάζεται από τον αριθμό των αγώνων 
που δίνει η Εθνική. το Διάγραμμα 1, φαίνεται η διαχρονική εξέλιξη των αγώνων της 
Εθνικής Ελλάδος. Αν και υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις από έτος σε έτος, εντούτοις 
φαίνεται ότι υπάρχει μία αυξητική τάση4. Δίνονται περισσότεροι αγώνες τόσο φιλικοί 
όσο και επίσημοι. Κατά μέσο όρο, η Εθνική Ελλάδος έδινε 8,5 αγώνες κάθε χρόνο, εκ 

                                                 
3
 Ο τρόπος που οργανώνονται τα παιχνίδια διασφαλίζει την μείξη της δυναμικότητας των αντιπάλων 

που αφορούν τους προκριματικούς αγώνες των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Κυπέλλων. ε κάθε 
προκριματικό όμιλο, υπάρχει ένα μείγμα αντιπάλων που προέρχονται από διαφορετική κληρωτίδα 
δυναμικότητας. Ανάλογη μέριμνα υπάρχει και για τους φιλικούς αγώνες. Η ΕΠΟ και οι προπονητές 
επιλέγουν φιλικά αντίστοιχα με τη δυναμικότητα των ομάδων που θα αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο των 
επίσημων υποχρεώσεων τους. Μάλιστα, δεν επιλέγουν μόνο δυναμικότητα, αλλά και όμοια ―σχολή 
ποδοσφαίρου‖, αν υφίσταται ακόμη κάτι τέτοιο. 
4
 Ο υπολογισμός της διαχρονικής τάσης έγινε με τον εξής τρόπο: εκτιμήθηκε η συνάρτηση λογάριθμος 

(αγώνων) = σταθερά + α*(τάση). Η τάση λαμβάνει τιμές από 1 για το 1960 μέχρι 50 για το 2009. Η 
εκτίμηση του συντελεστή (α) δείχνει τον ρυθμό αύξησης των αγώνων. Αν είναι θετικός και στατιστικά 
σημαντικός, δείχνει αυξητική τάση. Η εκτίμηση έδειξε ότι η τάση είναι αυξητική και στατιστικά 
σημαντική για το σύνολο, των επίσημων και των φιλικών αγώνων, με αντίστοιχους ετήσιους ρυθμούς 
αύξησης 2,7%, 1,8% και 2,3%. Πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ φιλικών και επίσημων 
αγώνων, δηλαδή όταν δεν υπάρχουν επίσημες υποχρεώσεις να γίνονται περισσότεροι φιλικοί. Η 
συσχέτιση μεταξύ των δύο ειδών αγώνων είναι σχεδόν μηδενική (μόνο 7%), αλλά είναι θετική. 
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των οποίων οι 4,2 ήταν επίσημοι. Τπήρχε χρονιά που η Εθνική έδωσε και 19 αγώνες, το 
1999, αλλά και μόλις έναν αγώνα το 1962 και το 1966. 
 
Διάγραμμα 1. Ετήσιος Αριθμός Αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Ποδοσφαίρου, 1960-2010 
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Η βαθμολογία της ΥΙΥΑ, όπως και η βαθμολογία μόνο των επίσημων αγώνων, δεν 

διαφοροποιεί την ανάλυση. Η μέση ετήσια βαθμολογία της Εθνικής έχει ενδιαφέρον 
διότι μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα ποιά ήταν η καλύτερη Εθνική Ελλάδος όλων 
των εποχών. Ένα κριτήριο μπορεί να είναι η ομάδα που συγκέντρωσε τους 
περισσότερους βαθμούς ανά αγώνα σε ένα συγκεκριμένο έτος. Αλλά αυτό δημιουργεί 
πρόβλημα διότι κάθε χρόνο δεν γίνεται ο ίδιος αριθμός αγώνων, τουλάχιστον στα 
πρώτα χρόνια της περιόδου ανάλυσης. Τπάρχουν έτη που η Εθνική Ελλάδος έπαιζε 
λίγους αγώνες και με δεύτερες σχετικά ομάδες. Για παράδειγμα, το 1962 και το 1966 
έπαιξε μόνο έναν αγώνα και μόνο ο τελευταίος ήταν επίσημος. Σο 1962 και 1963 δεν 
έπαιξε κανένα επίσημο αγώνα. Επίσης, μέχρι και το 1960 οι μεγάλες ομάδες έπαιζαν 
την Εθνική Ελλάδος με την Β‘ Ομάδα τους. υνεπώς, ουσιαστική σύγκριση μπορεί να 
γίνει μόνο με εκείνες τις ομάδες που έδωσαν τουλάχιστον 2 επίσημους αγώνες σε μία 
χρονιά. Από τις 51 χρονιές της περιόδου 1960-2010, οι 46 ήταν χρονιές με δύο ή 
περισσότερους επίσημους αγώνες. Σα έτη 1962, 1963, 1966, 1972, 1976 δόθηκαν ένας ή 
και κανένας επίσημος αγώνας. Η απάντηση στο ερώτημα δεν διαφοροποιείται αν 
εξαιρέσουμε μόνο το έτος 1966 που δόθηκε ένας και μόνο αγώνας, νικηφόρος ενάντια 
στην Υινλανδία. Γι‘ αυτό το λόγο, παρακάτω χρησιμοποιείται ένας κυλιόμενος μέσος 
όρος τετραετίας. 
 
Η Καλύτερη Εθνική Ελλάδος Όλων των Εποχών 

Η απάντηση στο ερώτημα ―ποιά ήταν η καλύτερη Εθνική Ελλάδος;‖ δεν είναι 
εύκολη. Τπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, η 
επίδραση του προπονητή παίζει ρόλο. Για παράδειγμα, η σπουδαία Εθνική Ελλάδος 
στο τέλος της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970, αν είχε προπονητή τον κ. 
Ρεχάγκελ, τι αποτελέσματα θα έφερνε; ε επίπεδο ομάδων, γνωρίζουμε τι επιτεύχθηκε 
με προπονητή τον κ. Πούσκας. Έφερε τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Γουέμπλεϊ. 
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Ένα ανεπανάληπτο επίτευγμα, με την έννοια ότι δεν πρόκειται να συμβεί ξανά. Ποτέ 
ελληνική ομάδα (και όχι ομάδα της Ελλάδος) δεν θα το καταφέρει αυτό διότι απλά 
πλέον δεν υπάρχουν ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός είχε μόνο Έλληνες παίκτες 
και έναν άριστο προπονητή. ήμερα αν ο Παναθηναϊκός το πετύχει ξανά, δεν έχει 
καμία αξία, διότι αποτελείται από ξένους παίκτες. 

Δεύτερον, η εμπειρία της Εθνικής Ομάδας τα προηγούμενα χρόνια που δεν αφορά 
μόνο τους παίκτες, αλλά και τους διοικούντες το ποδόσφαιρο. Παρακάτω εξετάζεται 
αυτό το θέμα στατιστικά. Σρίτον, οι πόροι που διατίθενται στο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες 
της ομάδας του τέλους της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές του 1970 θα ήταν 
ευχαριστημένοι με έναν διορισμό στο δημόσιο. Η Ελλάδα τη δεκαετία του 1960 ήταν 
φτωχή (σε σχέση με τις άλλες χώρες του κόσμου), αλλά, είναι αλήθεια, με ανεπανά-
ληπτους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Τπολειπόταν μόνο της Ιαπωνίας. Παγκό-
σμια μιλούσαν για το ελληνικό οικονομικό θαύμα. ήμερα η Ελλάδα είναι πλούσια 
και πόροι διατίθενται στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα, όσο ποτέ άλλοτε. 
Πολλοί παίκτες εκείνης της Εθνικής Ελλάδος έμαθαν και έπαιξαν επίσημα παιχνίδια σε 
ξερό γήπεδο. Εδώ και χρόνια, από πιτσιρίκια, οι ποδοσφαιριστές παίζουν πλέον σε 
χορτάρι. Παρεμπιπτόντως, οι ποδοσφαιριστές που προσφέρουν θέαμα δεν βγαίνουν 
από τέτοιες υποδομές, αλλά από αλάνες. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα και αφορά 
την τεχνολογία του σημερινού ποδοσφαίρου. Φαρακτηριστικά, η πολύ μεγάλη και 
ενωμένη πλέον Γερμανία των 80 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει γίνει από εθνική ομάδα, 
μία πολυεθνική ομάδα.5 Σέταρτον, μία ομάδα δεν διαρκεί μία χρονιά, αλλά ο κορμός 
της παραμένει ο ίδιος για μερικά χρόνια. Λόγω των επίσημων υποχρεώσεων των 
εθνικών ομάδων, τα αποτελέσματα μιας τετραετίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 
Μέσα σε μία τετραετία ο κορμός της ομάδας δεν αλλάζει ειδικά όταν έχει θετικά 
αποτελέσματα. Επίσης, μέσα σε μία τετραετία γίνονται και οι προκριματικοί του 
Παγκόσμιου και Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Σην ίδια μεθοδολογία ακολουθεί και η ΥΙΥΑ 
στους δικούς της υπολογισμούς. Λαμβάνει υπόψη της την απόδοση της ομάδας τους 
τελευταίους 48 μήνες. 

Σα τέσσερα χρόνια χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της επίδοσης μιας εθνικής 
ομάδας. Κάθε χρόνο υπολογίζεται η μέση απόδοση της ομάδας τα προηγούμενα 
τέσσερα χρόνια συμπεριλαμβανομένης σε αυτά και την τρέχουσα χρονιά. ε όρους 
στατιστικής ανάλυσης, η μέθοδος αυτή αποκαλείται κυλιόμενος μέσος όρος τεσσάρων 
ετών. το Διάγραμμα 2, δίνεται ο κυλιόμενος μέσος όρος των τεσσάρων χρόνων της 
μέσης ετήσιας επίδοσης της εθνικής Ομάδας της Ελλάδος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
της βαθμολογίας της ΥΙΥΑ, για το σύνολο των αγώνων και στο Διάγραμμα 3 μόνο για 
τους επίσημους αγώνες. 

Οι κορυφές των δύο διαγραμμάτων δείχνουν τις καλύτερες ομάδες της Εθνικής 
Ελλάδος ποδοσφαίρου όλων των εποχών, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Σις προσδιορί-
ζουμε με τις χρονιές που μεγιστοποιείται η απόδοση των σε βαθμούς: 19696 (Περίοδος 

                                                 
5
 Η Γερμανία που έφτασε στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2010 είχε στην αποστολή της μία 

ενδεκάδα μη Γερμανών: τρεις παίκτες από την Πολωνία (Ποντόλσκι, Κλόζε, Σροχόφσκι), δύο από την 
Σουρκία (Οζίλ & Σάσι), έναν Νιγηριανό (Αόγκο), έναν Συνήσιο (Κεντίρα), έναν Βόσνιο (Μαρίν), έναν 
Ισπανό (Γκόμεζ), έναν Βραζιλιάνο (Κακάου) και έναν Γκανέζο (Μπόατεγκ). 
6
 Δίνεται η σύνθεση αυτής της Εθνικής στον αγώνα της με την Πορτογαλία του Εουσέμπιο για τα 

προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 1970 που την κέρδισε με 4-2 στις 11 Δεκεμβρίου 1968 στο 
Καραϊσκάκη. Έπαιξαν: Οικονομόπουλος – Γκαϊτατζής, Ζαντέρογλου, Μπαλόπουλος, Αρ.Καμάρας, 
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1966-1969), 19947 (Περίοδος 1991-1994) και 20078 (Περίοδος 2004-2007). Υαίνεται ότι ο 
ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός μεταξύ της ομάδας του 1966-1969 και αυτής της 
περιόδου  2004-2007, διότι στο σύνολο των αγώνων ελαφρώς υπερτερεί η πρώτη, ενώ 
στα επίσημα παιχνίδια ελαφρώς η δεύτερη.  
 
Διάγραμμα 2. Οι Επιδόσεις της Εθνικής Ελλάδος  
(κυλιόμενος μέσος όρος τετραετίας όλων των αγώνων) 
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Πριν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι και οι δύο είναι ισάξιες, μπορούμε να 

λάβουμε υπόψη ότι οι δυο ομάδες δεν έπαιζαν με τα ίδια μέσα σε σχέση με τους ίδιους 
αντιπάλους. ήμερα, οι υποδομές της Ελλάδος είναι εφάμιλλες των άλλων χωρών ή 
τουλάχιστον δεν υστερούν στο βαθμό που υστερούσαν στη δεκαετία του 1960. ήμερα, 
οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν τα ίδια παιχνίδια στα πόδια τους που έχουν και οι 
συνάδελφοί τους των μεγάλων Εθνικών Ομάδων της Ευρώπης. Αν η ομάδα του 2004-
2007 έπαιζε το 1966-1969, τι αποτελέσματα θα έφερνε; Τπάρχουν πολλοί τρόποι για να 
δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα και δεν πρόκειται να εξαντλήσουμε την απάντηση 
εδώ. Ο πιο απλός τρόπος είναι να θεωρήσουμε τον αριθμό των αγώνων που έχει δώσει 
η Εθνική Ελλάδος ως παράγοντα που επηρεάζει την επίδοση της κάθε διαχρονικής 
Εθνικής Ελλάδος. Με απλά λόγια, η σωρευμένη εμπειρία δίνει καλύτερα 
αποτελέσματα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η επόμενη Εθνική Ελλάδος μπορεί να 
χρησιμοποιεί την εμπειρία της προηγούμενης διότι (α) κάποιοι παίκτες συνεχίζουν να 
παίζουν, (β) οι παράγοντες γνωρίζουν καλύτερα και (γ) η πολιτεία θεωρεί ότι πρέπει 
να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την πετυχημένη προσπάθεια μιας Εθνικής Ομάδας. 

                                                                                                                                               
Δομάζος, Φάιτας, Δέδες (65΄ Κούδας), ιδέρης (αρχηγός), Παπαϊωάννου, Μποτίνος. Προπονητής: Νταν 
Γεωργιάδης. 
7 Η σύνθεση αυτής της Εθνικής στον πρώτο της αγώνα σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου που έγινε στις 21 
Ιουνίου 1994 στη Βοστώνη των ΗΠΑ με αντίπαλο την Αργεντινή του Μαραντόνα. Έπαιξαν: Μήνου - 
Αποστολάκης, Κολιτσιδάκης, Μανωλάς, Καλιτζάκης, Σσαλουχίδης, Νιόπλιας, αραβάκος, Κωφίδης, 
Σσιαντάκης (46' Μαραγκός), Μαχλάς (59' Μητρόπουλος). Προπονητής: Αλκέτας Παναγούλιας. 
8 Αντίστοιχα μία αντιπροσωπευτική σύνθεση αυτής της ομάδας είναι ο αγώνας της πάλι με την 
Πορτογαλία στις 12 Ιουνίου 2004 στον πρώτο της αγώνα στα τελικά του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου του 2004 
που κατέκτησε: Έπαιξαν: Νικοπολίδης - εϊταρίδης, Δέλλας, Μπασινάς, Ζαγοράκης, Γιαννακόπουλος 
(67΄ Νικολαϊδης), Φαριστέας (74΄ Λάκης), Υύσσας, Βρύζας, Καψής, Καραγκούνης (46΄ Κατσουράνης). 
Προπονητής: Οτο Ρεχάγκελ 
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υνεπώς, η μέση απόδοση της τετραετίας εξαρτάται και από τον αριθμό των αγώνων 
που έχει δώσει μέχρι τότε η Εθνική Ελλάδος9. Εδώ θα χρησιμοποιηθεί, για κάθε έτος 
ανάλυσης, ο συνολικός αριθμός των αγώνων που είχε δώσει η Εθνική Ελλάδος όλα τα 
προηγούμενα χρόνια. Η μεταβλητή μετρά την εμπειρία της Εθνικής τόσο σε 
αγωνιστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Βασικό ρόλο στην απόδοση ενός ποδο-
σφαιριστή και μιας ομάδας είναι μία καλή διοίκηση. Ακόμη και ο σεβασμός από τις 
διεθνείς ομοσπονδίες εξαρτάται από το παρελθόν μιας ομάδας. Η μέτρηση της 
επίδρασης της σωρευμένης εμπειρίας αγώνων μπορεί να γίνει οικονομετρικά, η οποία 
εξετάζεται στο αμέσως επόμενο μέρος. 
 
Διάγραμμα 3. Οι Επιδόσεις της Εθνικής Ελλάδος  
(κυλιόμενος μέσος όρος τετραετίας των επιδόσεων των επίσημων αγώνων) 
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Η Οικονομετρική Διερεύνηση 
ε όρους εξίσωσης παλινδρόμησης, η συνάρτηση που εκτιμάται στατιστικά είναι η 

ακόλουθη: 
Pt = c + a*(GS)t-1 + ut 

όπου:  
Pt: η μέτρηση της απόδοσης της Εθνικής Ελλάδος (τετραετής κυλιόμενος μέσος όρος) το 

χρόνο (t) 
GSt-1: το άθροισμα των αγώνων που έχει δώσει η Εθνική Ελλάδος μέχρι και τον 

προηγούμενο χρόνο (t-1) 
ut: το σφάλμα (κατάλοιπο) της στατιστικής εκτίμησης το χρόνο (t). 
c, a: παράμετροι που εκτιμώνται στατιστικά (π.χ. με την μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων) 
 

Σο κλειδί της απάντησης στο ερώτημα ποια Εθνική Ελλάδος ήταν η καλύτερη όλων των 
εποχών κρύβεται στο κατάλοιπο (σφάλμα) ut. Ο όρος αυτός δίνει τη διαφορά μεταξύ του τι 
πραγματικά κατάφερε μία ομάδα και τι θα ανέμενε κανείς να πετύχει. Σο «θαύμα» της 

                                                 
9 Όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η ίδια μεταβλητή, της ιστορίας της Εθνικής Ομάδας 
Ποδοσφαίρου, χρησιμοποιείται και από άλλους ερευνητές. 
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Πορτογαλίας σημαίνει πολύ υψηλό u10. Η μέση τιμή των u πρέπει να είναι μηδέν για το 
σύνολο της περιόδου που εξετάζεται. Φρονιές με αρνητικά u, σημαίνει η ομάδα πήγε 
χειρότερα από το αναμενόμενο και χρονιές με θετικά u δείχνουν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι 
αναμενόταν11. Η εκτίμηση της παραπάνω συνάρτησης έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα για 
το σύνολο των αγώνων12:  

Pt = 170 + 0,31*(GS)t-1 + ut 
Αυτή η εκτίμηση μας επιτρέπει να υπολογίσουμε του τι έπρεπε να περιμένει κανείς από 

την Εθνική Ομάδα σε μία συγκεκριμένη χρονιά και με δεδομένο του τι πραγματικά 
επιτεύχθηκε να υπολογιστεί η απόκλιση, δηλαδή να υπολογιστούν τα u κάθε χρονιάς. την 1η 
θέση βρίσκεται το έτος 1969. το Διάγραμμα 4 δίνεται η διαφορά μεταξύ της πραγματικής και 
της αναμενόμενης επίδοσης. το Διάγραμμα 5 δίνονται οι ίδιες διαφορές, για τους επίσημους 
αγώνες μόνο. 
Διάγραμμα 4. Διαφορά στις Πραγματικές και Αναμενόμενες Επιδόσεις για όλους 
τους Αγώνες 
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Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει αβίαστα, πλέον, το συμπέρασμα ότι εκείνη η ομάδα που 
ξεπέρασε τον εαυτό της και την εποχή της ήταν η ομάδα του 1966-1969. τους επίσημους 
αγώνες έδωσε υπερδιπλάσιους βαθμούς από ό,τι αναμενόταν σε σχέση με την ομάδα του 2004-
2007. Εκείνο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι η ομάδα του 2004 δεν είναι καλύτερη από 
την ομάδα του 1994, αν λάβουμε υπόψη όλους τους αγώνες και υπερέχει στο ελάχιστο όταν οι 
επίσημοι αγώνες λαμβάνονται υπόψη. Σα αποτελέσματα δεν αλλάζουν αν χρησιμοποιηθεί η 
τρίτη μέτρηση της επίδοσης. 

                                                 
10Από πλευράς στατιστικής μεθοδολογίας, τα u πρέπει να κατανέμονται σύμφωνα με την κανονική 
κατανομή με μέση τιμή μηδέν και σταθερή διακύμανση. Αυτή είναι η μία προϋπόθεση της σωστής 
εκτίμησης της παραπάνω εξίσωσης παλινδρόμησης. Πριν γίνει η εκτίμηση θα πρέπει να διαπιστωθεί ο 
βαθμός ολοκλήρωσης των χρονολογικών σειρών απόδοσης και σωρευμένων αγώνων παιγνιδιών, 
δηλαδή της μεταβλητής P και GS. Ο έλεγχος για ύπαρξη μοναδιαίων ριζών (unit root) έδειξε ότι οι δύο 
μεταβλητές έχουν το ίδιο βαθμό ολοκλήρωσης (ένα) και συνεπώς μπορεί να υπάρχει μακροχρόνια 
οικονομετρική σχέση ισορροπίας μεταξύ των δύο μεταβλητών. Η εκτίμηση των καταλοίπων u, δείχνει 
ότι η υπόθεση της μακροχρόνιας σχέσης δεν μπορεί να διαψευστεί. Σο u κατανέμονται κανονικά.  
11 Αποφεύγεται η χρήση της φράσης ―από ό,τι μπορούσε‖, διότι η συμμετρική αντιμετώπιση των 
αποτελεσμάτων σημαίνει ότι όταν το u είναι θετικό, η ομάδα κατάφερε περισσότερα από ό,τι μπορούσε. 
Δημοσιογραφικά λέγεται, επιστημονικά δεν λέγεται. 
12 Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 1% και ο συντελεστής 
προσδιορισμού (διορθωμένος για τους βαθμούς ελευθερίας είναι 0,2182). 
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Υυσικά οι βαθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια. Σο θέαμα μετρά εξίσου, αν όχι περισσότερο. 

Σο ποια ομάδα από τις δύο έπαιξε πιο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο είναι υποκειμενικό. Αυτοί 
που έχουν την ηλικία να έχουν δει και τις δύο ομάδες μπορεί να μεροληπτούν υπέρ της 
ομάδας των νιάτων τους. Όταν οι άνθρωποι είναι νέοι, ακόμη και φτωχοί, βλέπουν όλα τα 
πράγματα πολύ καλύτερα, ακόμη και όταν αντικειμενικά προκύπτει ότι δεν ήταν. Δύσκολα 
θα βρεθεί κάποιος που να πει ότι η ομάδα του 1966-1969 έπαιζε λιγότερο εντυπωσιακό 
ποδόσφαιρο από την ομάδα του 2004-2007. Πάντως, για να συγκριθούν όμοια πράγματα, το 
παγκόσμιο ποδόσφαιρο ήταν πιο θεαματικό τη δεκαετία του 1960 και του 1970 από ό,τι είναι 
σήμερα και ο λόγος οφείλεται στον τρόπο που παράγεται το σημερινό ποδόσφαιρο. Είναι 
θέμα προτίμησης των καταναλωτών.  

Οι σημερινοί καταναλωτές (φίλαθλοι-θεατές) προτιμούν την παραγωγή αποτελεσματικού 
και αποδοτικού ποδοσφαιρικού θεάματος και λιγότερο την επίδειξη ποιοτικών (θεματικών) 
δυνατοτήτων των ατομικών παικτών ή της ομάδας. Αν και αυτές αποτελούν σκέψεις και 
εικασίες που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, εντούτοις, αν μελετήσει κάποιος τις αντιδράσεις 
των θεατών του 1960 και του 1970 και τις συγκρίνει με αυτές του σήμερα θα δει ότι σήμερα οι 
φίλαθλοι δύο αντίπαλων ομάδων πολύ δύσκολα θα επιτεθούν από κοινού στις ομάδες που 
αγωνίζονται επειδή το θέαμα δεν τους ικανοποίησε. Αν και ακραίο παράδειγμα δείχνει την 
διαχρονική μετατόπιση των προτιμήσεων των καταναλωτών (φιλάθλων-οπαδών). Δεν 
κρίνεται, απλά διαπιστώνεται. Ο καταναλωτής και οι προτιμήσεις τους είναι πάνω από όλα. 
Σο επιχείρημα ότι ο καταναλωτής παρασύρεται δεν είναι αληθές, αλλά μπορεί να ισχυριστεί 
κάποιος ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών, συνεπώς και των φιλάθλων, διαμορφώνονται 
από την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία και την πολιτεία. υνεπώς, άλλη η κοινωνία του 
1960 και 1970 και άλλη η κοινωνία του σήμερα, η οποία σίγουρα έχει πιο πλούσιους πολίτες, 
αλλά δεν είναι σίγουρο αν έχει και τους πιο ευτυχισμένους.  
 
υμπεράσματα 

Η καλύτερη Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου όλων των εποχών φαίνεται να είναι αυτή του 
1966-1969. Δεύτερη σε σπουδαιότητα ομάδα είναι αυτή που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο 
του 2004 και τρίτη η ομάδα που έφερε την Ελλάδα, για πρώτη φορά, σε τελικά Παγκοσμίου 
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Κυπέλλου (1994). Η αξιολόγηση αυτή έγινε χρησιμοποιώντας την επίσημη βαθμολόγηση της 
ΥΙΥΑ. Η παρούσα εργασία είναι μία πρώτη προσπάθεια. Απαιτείται διεύρυνση της έρευνας 
για να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση μιας ομάδας. 
Σέτοιοι 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 ενδια-
φέρον των φιλάθλων κ.α. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο νέων 
μελετών. Μια άλλη διεύρυνση του θέματος ανάλυσης μπορεί να γίνει με την μεθοδολογία 
μέτρησης της απόδοσης των ομάδων. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες διαστάσεις 
ενός αποτελέσματος, όπως είναι το εύρος της νίκης ή της ήττας, η σπουδαιότητα του αγώνα 
ακόμη και αν είναι για το ίδιο κύπελλο, η σύνθεση της ομάδας (τιμωρίες και τραυματισμοί 
παικτών), τα σφάλματα διαιτητών, η ποιότητα του θεάματος, κ.λπ. Μία τέτοια προσέγγιση 
βασίζεται στη φιλοσοφία ότι το παραγόμενο προϊόν μιας Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου 
αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό και ως τέτοιο θα πρέπει να αναλύεται. Είναι και αυτό ένα θέμα 
προς περαιτέρω διερεύνηση. 

Σέλος, η  προσέγγιση της μέτρησης της διαχρονικής απόδοσης της Εθνικής Ομάδας μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί απάντηση σε ένα άλλο ερώτημα με πολύ μεγάλο δημοσιο-
γραφικό ενδιαφέρον. Ποιος ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών στα 
παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος; την περίπτωση αυτή απαιτείται πιο διεξοδική ανάλυση που 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνεισφορά του παίκτη μέσα στο πλαίσιο μιας ομάδας και ενός 
προπονητή.  

Σα θέματα που συζητήθηκαν εδώ έχουν παγκόσμιο επιστημονικό και δημοσιογραφικό 
ενδιαφέρον. Σο πιο ομάδα είναι η καλύτερη όλων των εποχών, π.χ. η Ολλανδία του 70, η 
Βραζιλία το 60, η Βραζιλία του 1990 ή η Αργεντινή του 70 απασχολούν τα παγκόσμια ΜΜΕ. 
Σο ίδιο και σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές όπως ο κ. Πελέ, ο κ. Μαραντόνα και ο κ. Κρόϊφ. 
Παίκτες δηλαδή, που προσφέρουν θέαμα θεωρούνται ως πιθανοί καλύτεροι ποδοσφαιριστές. 
Ποδοσφαιριστές, όμως, είναι και οι τερματοφύλακες. Μία επιστημονική (αντικειμενική) 
μέτρηση θα διόρθωνε αυτή  την αδικία, υπέρ αυτών.  
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να από τα πιο σύνθετα ερευνητικά πεδία είναι οι διεθνείς συγκριτικές 
μελέτες (βλέπε  Henry, Amara, & Al-Tauqi, 2005 & Porter, 1990). τον 
αθλητικό τομέα το θέμα είναι ακόμη πιο περίπλοκο διότι τα αθλητικά 
συστήματα είναι συνεκτικά δεμένα με την κουλτούρα των Εθνών και η 
ανάπτυξη του αθλητισμού υψηλού επιπέδου κυριαρχείται, σε ένα μεγάλο 

βαθμό, από το πολιτικό σύστημα (Houlihan, 1997, Houlihan & Green, 2008). Τπάρχουν 
πολλοί εξωτερικοί και ανεξέλεγκτοι παράγοντες που καθιστούν την σύγκριση 
προβληματική. Ψς αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν πολλές συγκριτικές αθλητικές μελέτες, 
εκτός από τις περιγραφικές, οι οποίες να εξετάζουν γενικές τάσεις και ομοιότητες 
μεταξύ των εθνών, για παράδειγμα στους αθλητές που ανήκουν στην ελίτ (βλέπε 
Bergsgard, Houlihan, Mangset, et al., 2007; Digel, Burk & Fahrner, 2006; Green & 
Houlihan, 2005 & 2008; Oakley & Green, 2001).  Οι Bergsgard et al.  (2007) σημειώνουν 
ότι πολλές διεθνείς συγκριτικές μελέτες αποτυγχάνουν να αποδείξουν αναλυτικές 
σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Επιπλέον, φαίνεται να λείπει μία τυποποίηση των 
ερευνητικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να γίνουν συγκρίσεις, όπως λείπουν 
και ποσοτικά στοιχεία (Henry et al., 2005).  

Η παρούσα εργασία θα διερευνήσει μία μέθοδο σύγκρισης των πολιτικών για 
αθλητές υψηλών επιδόσεων βασιζόμενοι σε μία σύνθεση ποιοτικών και ποσοτικών 
μεθόδων. Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου έργου, που αποκαλείται 
SPLISS study (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success) που 
αποσκοπεί στην σύγκριση των προσδιοριστικών παραγόντων της ανταγωνιστικότητας 
των αθλητών υψηλών επιδόσεων (De Bosscher et al., 2007; De Bosscher, Bingham, 
Shibli, van Bottenburg, & De Knop, 2008). Από ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν 
υπάρχουν μελέτες που μετρούν την ανταγωνιστικότητα στον αθλητικό τομέα. Ενώ οι 
κυβερνήσεις και οι άλλοι θεσμικοί παράγοντες άμεσα παρεμβαίνουν στην ανάπτυξη 
των αθλητών υψηλών επιδόσεων, επενδύοντας σημαντικούς χρηματοοικονομικούς 
πόρους, υπάρχει ένα χάσμα στην βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά τους προσδιοριστικούς 
παράγοντες της ανταγωνιστικότητας, την μέτρησή τους και την σύγκρισή τους. 
Φρήσιμη γνώση περί της μεθοδολογίας μπορεί να αποκτηθεί όταν μελετηθεί η έρευνα 

ΈΈ  
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εκτός αθλητισμού και πιο συγκεκριμένα στους οικονομικούς κλάδους όπου η έννοια 
της ανταγωνιστικότητας είναι πιο αναπτυγμένη, κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα του 
διεθνούς εμπορίου, της βιομηχανικής οργάνωσης και των οικονομικών των 
επιχειρήσεων (Siggel, 2003).  υνεπώς, στηριζόμενοι σε αυτές τις μελέτες, η εργασία 
αυτή θα διαφωτίσει για το πως αναπτύχθηκε ένα σύστημα βαθμολόγησης που 
συγκρίνει τις πολιτικές έξι εθνών, με αντικειμενικό τρόπο να ξεπεραστεί το 
περιγραφικό επίπεδο ανάλυσης. Θα προσπαθήσουμε να παρακινήσουμε μία δημόσια 
συζήτηση στο γνωστικό αντικείμενο της διεθνούς αθλητικής σύγκρισης με την ποσο-
τικοποίηση των δεδομένων μέσω της εισαγωγής μίας ‗μέτρησης‘ της μεταβλητής που 
από τη φύση της είναι ουσιαστικά ποιοτική. Αυτή η μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για 
να ελεγχθεί εμπειρικά έναυπόδειγμα σε μία πειραματική μελέτη, όπου συγκρίθηκαν 
πολιτικές και συστήματα για τους αθλητές υψηλών επιδόσεων έξι χωρών. 

Η δομή της εργασίας έχει ως ακολούθως. Σο πρώτο μέρος θα περιγράψει το 
θεωρητικό σκελετό που χρησιμοποιήθηκε για τις έξι χώρες του δείγματος. Μετέπειτα θα 
εξετασθούν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να μετρήσουν και να 
βαθμολογήσουν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες. Σέλος, το μέρος της 
συζήτησης θα επικεντρωθεί στα ισχυρά σημεία και τους περιορισμούς αυτών των 
μεθόδων.  
 
Σο Θεωρητικό Πλαίσιο 

Αν αναφερθούμε στις (μακρο)οικονομικές μελέτες, η έννοια της ανταγωνιστικό-
τητας ή του συγκριτικού πλεονεκτήματος έχει λάβει πλήθος ερμηνειών και τείνει να 
είναι ασαφής (βλέπε.  Krugman, 1996, Önsel, et al., 2008, Porter, 1990, Siggel, 2003).  
Όπως επισημαίνει ο Porter ―αντί να αναζητούμε να εξηγήσουμε την 
ανταγωνιστικότητα σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες της παραγωγικότητας‖ (1990, σ. 9).  Ο Porter (1990) 
προσδιόρισε και συνάθροισε τα χαρακτηριστικά του εθνικού συγκριτικού 
πλεονεκτήματος μέσα σε ένα συστημικό υπόδειγμα, αποκαλούμενο το ―διαμάντι της 
ανταγωνιστικότητας‖, αποτελούμενο από τέσσερις παράγοντες που συγκρίνονται για 
τα δέκα πιο ανταγωνιστικά έθνη. Φρησιμοποιώντας αυτή την δημιουργική δουλειά του 
Porter, οι De Bosscher, De Knop, van Bottenburg & Shibli (2006) ανέπτυξαν το πρώτο 
θεμελιώδες υπόδειγμα για τον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων, αποκαλούμενο 
υπόδειγμα SPLISS. Αυτό το υπόδειγμα σκοπεύει να προσδιορίσει τους παράγοντες της 
παραγωγικότητας του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων σε ένα μεσαίο επίπεδο, δηλαδή 
εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεαστούν από την ανθρώπινη 
παρέμβαση. Μακροεπιπέδου παράγοντες (όπως πληθυσμός, πλούτος, πολιτιστικοί 
παράγοντες, θρησκεία, αστικοποίηση και φυσικοί πόροι) δεν συμπεριλαμβάνονται 
στην παρούσα μελέτη. Επαγωγικές διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για να 
συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές πηγές από ένα ευρύ σώμα βιβλιογραφίας 
διαφορετικών αθλητικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων (βλέπε  Riordan, 1989, 
Clumpner, 1994, Digel et al., 2006, Green & Houlihan, 2005, Oakley & Green, 2001), οι 
οποίες συμπληρώθηκαν από μελέτες μικρο-επιπέδου που αποσκοπούν στην κατανόηση 
των προσδιοριστικών παραγόντων επιτυχίας των ατόμων αντί των εθνών (βλέπε 
Conzelmann & Nagel, 2003, Duffy, Lyons, Moran et al., 2001, Greenleaf Gould & 
Diefen, 2001, Van Bottenburg, 2000). Σο συμπέρασμα είναι ότι όλοι οι παράγοντες της 
αθλητικής πολιτικής που θα αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας των αθλητών υψηλών 
επιδόσεων, μπορούν να συγκεντρωθούν σε εννέα βασικά πεδία ή ‗βάσεις‘. Αυτά 
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ταξινομούνται σε τρία διαφορετικά επίπεδα σύμφωνα με την βιβλιογραφία της 
αποτελεσματικότητας (Chelladurai, 2001), όπως δείχνεται στο Διάγραμμα 1.  

 
Διάγραμμα 1. Σο Τπόδειγμα SPLISS 
 

 
 
 
Οι ‗εισροές‘ φαίνονται στην βάση 1, ως η χρηματοοικονομική στήριξη του 

αθλητισμού υψηλών επιδόσεων. Τπάρχει η ανάγκη για μία ισχυρή υποστηρικτική 
δομή που θα επιδιώκει την επένδυση των πόρων της κατά τον πιο αποδοτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο (De Bosscher, et al., 2007). Αυτό απεικονίζεται στις βάσεις 2-9 
ως ‗παραγωγή‘, που αναφέρεται στην αποδοτικότητα της αθλητικής πολιτικής, δηλαδή 
τον άριστο τρόπο διαχείρισης των εισροών για την παραγωγή του απαιτούμενου 
προϊόντος. 

Οι βάσεις του Διαγράμματος 1 είναι εννέα γενικές διαστάσεις της πολιτικής για 
αθλητές υψηλής απόδοσης για τις οποίες υποθέτουμε ότι όλοι οι παράγοντες που 
μπορούν να επηρεασθούν από την αθλητική πολιτική μπορούν να ταξινομηθούν σε 
μία από αυτές τις βάσεις. ε αυτή την έρευνα σημειώθηκε ότι ‗η λειτουργία τους δεν 
είναι ντετερμινιστική, αλλά προσπαθεί να προσδιορίσει θέματα ζωτικής σημασίας και 
να θέσει σημαντικές ερωτήσεις σε μία μελέτη σημείο αναφοράς για το σύστημα του 
αθλητισμού υψηλών επιδόσεων (De Bosscher et al, 2006, σ.  209). Αυτό το υπόδειγμα, 
συνεπώς, παρέχει μόνο προσωρινά θεωρητικά συμπεράσματα για τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες της αθλητικής πολιτικής. Σο υπόδειγμα είναι 
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πολυδιάστατο, βασιζόμενο σε δείκτες εισροών και εκροών και αποτελείται από πλέον 
των 100 λεπτομερών κριτικών παραγόντων επιτυχίας (CSF) που επιτρέπει μια πιο 
αναλυτική και αντικειμενική σύγκριση των βάσεων. 

 
Μία Μέθοδος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας 

Για πάνω από 25 χρόνια η μέτρηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας (και των 
προοπτικών οικονομικής μεγέθυνσης) των εθνών και των θεμελιωδών προσδιορι-
στικών παραγόντων της αποτελεί το κέντρο της έρευνας (Ochel & Röhen, 2006).  Αν 
και η αθλητική πολιτική διαφέρει από το οικονομικό περιβάλλον, κυρίως διότι οι 
στόχοι δεν εστιάζονται σε χρηματοοικονομικά ζητήματα, οι βασικές αρχές των μελετών 
περί ανταγωνιστικότητας είναι όμοιες σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό. Για παράδειγμα 
στην ετήσια Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (IMD, International Institute for 
Management Development), 55 οικονομίες αναλύονται και ταξινομούνται σύμφωνα 
με 331 κριτήρια τα οποία ομαδοποιούνται σε 20 παράγοντες και επανα-
ομαδοποιούνται σε τέσσερις προσδιοριστικούς παράγοντες ανταγωνιστικότητας 
(Rosselet, 2008).  το Παγκόσμιο Οικονομικό Υόρουμ (WEF, 2008), τρεις συστατικοί 
δείκτες εκτιμώνται βασιζόμενοι σε 35 υποδείκτες. ε άλλους δείκτες, όπως ο 
Παγκόσμιος Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας (Fraser), τα 21 στοιχεία ενσωματώνονται 
σε πέντε βασικά πεδία, αποτελούμενα από πολλές υποκατηγορίες. Και στο Δείκτη 
Οικονομικής Ελευθερίας του ιδρύματος Heritage, 50 ανεξάρτητες μεταβλητές 
διαιρούνται σε 10 γενικούς παράγοντες οικονομικής ελευθερίας (Ochel & Röhen, 2006).  
Ο κάθε ένας από αυτούς τους δείκτες χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους 
βαθμολόγησης, αλλά η κατασκευή των δεικτών είναι σχετικά όμοια. Αξιόπιστα 
δεδομένα και λιγότερα αξιόπιστα στοιχεία (δημοσκοπήσεις) συλλέγονται. Αυτά τα 
στοιχεία βαθμολογούνται και μετά συναθροίζονται σε ένα τελικό βαθμό για κάθε 
διάσταση, πιθανώς μετά από κάποια στάθμιση. Μία αναλυτική σύγκριση των μεθόδων 
που χρησιμοποιούνται είναι διαθέσιμη από τους συγγραφείς (ημείωση Μτφ: Σο 
πλήρες αγγλικό άρθρο θα δημοσιευτεί σε προσεχές βιβλίο του Αθηναϊκού Ινστιτούτου 
Εκπαίδευσης και Έρευνας).  

ε συμφωνία με αυτές τις μελέτες, η παρούσα μελέτη καταγράφει, με λεπτομέρεια, 
το πώς οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του υποδείγματος των εννέα βάσεων 
μετατράπηκαν σε μετρήσιμες μονάδες που βαθμολογούνται ατομικά και 
συναθροίζονται σε μία τελική βαθμολογία για κάθε βάση. Μία βασική διαφορά από τις 
οικονομικές μελέτες σχετίζεται με την κλίμακα της έρευνας, μιας και μόνο έξι χώρες 
συγκρίνονται. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται άλλοι μέθοδοι από τις στατιστικές 
αναλύσεις χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν βαθμολογίες και σταθμίσεις. 
υνεπώς η μελέτη SPLISS συντονίστηκε από ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας επτά 
ερευνητών από τρεις χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο). Σα μέλη της 
ομάδας είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι ερευνητές του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων 
και σε στενή επαφή με φορείς αθλητικής πολιτικής υψηλών επιδόσεων στις χώρες τους 
και γι‘ αυτό δρούσαν ως εμπειρογνώμονες σε όλη τη διάρκεια της έρευνας. Ο ρόλος 
τους ήταν να ισχυροποιούν και να βελτιώνουν το αναλυτικό υπόδειγμα, να καθιστούν 
λειτουργική την CSF, να επιβλέπουν την αντικειμενικότητα της ανάλυσης των 
στοιχείων, να διασφαλίζουν την εσωτερική εγκυρότητα και αξιοπιστία, να εγγυώνται 
την διεθνή συγκρισιμότητα των στοιχείων και να συζητούν τα κριτήρια της σύγκρισης 
(De Bosscher et al., 2008).  Ψς αποτέλεσμα αυτής της εκτεταμένης διαδικασίας, η έρευνα 
διήρκησε τέσσερα χρόνια. Η μεθοδολογική προσέγγιση να περιληφθούν και εμπειρο-
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γνώμονες προτείνεται σε πολλές εργασίες που χρησιμοποιούν ποιοτικά στοιχεία (βλέπε 
De Pelsmacker & Van Kenhove, 1999, Gliner & Morgan, 2000).   

 
υλλογή Δεδομένων 

Οι έξι χώρες που συμπεριλήφθησαν στην πιλοτική μελέτη ήταν: το Βέλγιο (ξεχω-
ριστά η Υλάντερς και η Βαλονία), ο Καναδάς, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Νορβηγία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο (De Bosscher et al., 2008). Η επιλογή αυτών των χωρών αρχικά 
βασίστηκε (1) στις αθλητικές επιδόσεις που συμπεριλαμβάνουν τις κατηγορίες των 
καλών, μεσαίων και κακών επιδόσεων των εθνών με σκοπό να παρατηρηθούν 
διαφορές στις πολιτικές, (2) στη κοινωνικο-οικονομική φύση των χωρών (δυτικές 
βιομηχανικές χώρες) και (3) σε μία γενικότερη σύγκριση του πολιτιστικού υπόβαθρου 
(γενική κοινωνική ανάπτυξη και πληθυσμός, κοινωνιολογία, εθνογραφία). 

Αντίστοιχα με τους οικονομικούς δείκτες, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία 
χρησιμοποιήθηκαν και στη συνέχεια συγκρίθηκαν με τη συλλογή πραγματικών 
στοιχείων (hard data) και στοιχείων δημοσκοπήσεων. Επομένως, αυτή η μελέτη 
ενοποίησε δύο βασικά εργαλεία μέτρησης των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας σε 
εννέα βάσεις-στύλους (pillars). το πρώτο – αποκαλούμενο το κλίμα των 
δημοσκοπήσεων του ‗αθλητισμού υψηλών επιδόσεων‘ (Van Bottenburg, 2000) – όπου 
όλες οι συμμετέχουσες χώρες πραγματοποίησαν έρευνες αθλητών, προπονητών και 
διευθυντών, χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνονταν από τους 
ίδιους τους ερωτώμενους. Η χρήση των ερευνών αυτών δίνει ποιοτικές πληροφορίες σε 
εκείνες τις έννοιες που είναι δύσκολο να μετρηθούν (Ochel & Röhen, 2006), αλλά 
μπορούν να εκτιμηθούν από τους κύριους χρήστες, σε αυτή την περίπτωση από τους 
αθλητές και τους προπονητές. Ένα δεύτερο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να 
μετρηθούν πραγματικά στοιχεία, αποκαλούμενο ως το ερωτηματολόγιο μιας 
‗συνολικής αθλητικής πολιτικής‘, το οποίο χρησιμοποίησε ανοικτού και κλειστού 
τύπου ερωτήσεις για κάθε βάση-στύλο. Ενώ στις οικονομικές μελέτες αυτά τα στοιχεία 
λαμβάνονται από τις στατιστικές επετηρίδες των διεθνών οργανισμών, στον αθλητισμό 
υψηλών επιδόσεων υπάρχει μία ξεκάθαρη έλλειψη τυποποιημένων στοιχείων. Γι‘ αυτό 
το λόγο, οι ερευνητές σε κάθε χώρα συμπλήρωναν ένα εκτεταμένο ημι-διαρθρωμένο 
ερωτηματολόγιο για αντικειμενικούς δείκτες ή ‗πραγματικότητα‘, με 84 ανοικτού-
τύπου και κλειστού-τύπου ερωτήσεις των εννέα στύλων, συμπεριλαμβανομένου της 
εξέλιξης τους τα τελευταία δέκα χρόνια. Βασιζόμενοι στην διαθεσιμότητα των 
στοιχείων και στη γνώση του ερευνητή, έγιναν συνεντεύξεις με τα μέλη της Εθνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής και των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών (NGB) για να 
δοθούν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των CSF. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε σε 
αυτή την εργασία θα φανεί εστιάζοντας σε μία - αυθαίρετα επιλεγόμενη – βάση, τη 
βάση 5: αθλητική και μετα-αθλητική υποστήριξη καριέρας. 
 
Η Απάντηση 

Για την έρευνα του αθλητικού κλίματος, ο στόχος του ποσοστού απαντήσεων από 
τους αθλητές, προπονητές και διευθυντές (επιδόσεων) ήταν 30%, το οποίο είναι λογικό 
για έρευνες μέσω ταχυδρομικών επιστολών (De Pelsmacker & Van Kenhove, 1999). Ο 
Πίνακας 1 δείχνει τις απαντήσεις ανά χώρα, κατηγορία ερωτηθέντων και ποσοστό 
απαντήσεων που δόθηκαν (De Bosscher et al, 2008). υνολικά απάντησαν 1090 αθλητές 
253 προπονητές και 71 διευθυντές.  
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Πίνακας 1: Απαντήσεις 

 Αθλητές Προπονητές Διευθυντές 

 Απαντήσεις % Απαντήσεις % Απαντήσεις % 

Ολλανδία  421 34% 62 28% 28 52% 

Ην. Βασίλειο 279 47% 23 8% x x 

Υλάνδρα 140 43% 119 51% 26 100% 

Καναδάς 132 16% x x 11 32% 

Βαλονία 63 41% 16 20% 06 19% 

Νορβηγία 55 58% x x x x 

Ιταλία x x 32 64% x x 

ΤΝΟΛΟ 1090 34% 253 29% 71 45% 

Πηγή: (De Bosscher et al., 2008) 

 

Όπως μπορεί κανείς να δει από τον Πίνακα 1, η έρευνα των έξι χωρών (επτά 
περιοχών) διαφέρει σημαντικά σε ό,τι αφορά το μέγεθος του δείγματος. Αυτό είναι 
ενδεικτικό της ευκαιριακής φύσης της έρευνας και οι περιορισμένοι πόροι που 
διασφάλισαν μερικά κράτη για την διαχείριση του έργου αυτού (De Bosscher et al., 
2008).  Η έρευνα σε πολλές χώρες δεν είχε μεγάλη συμμετοχή. Παρά τους περιορισμούς 
του δείγματος, και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι έξι χώρες του δείγματος 
πραγματοποίησαν λεπτομερείς έρευνες με ερωτηματολόγια για τη συνολική αθλητική 
πολιτική (εκ των οποίων η πλειοψηφία, τα δύο-τρίτα, βασίζονται στα CSF), η παρούσα 
έρευνα θα πρέπει να θεωρείται ως ένα χρήσιμο βήμα για να κατανοηθούν τα θέματα 
που αφορούν τις συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. Σο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής 
της έρευνας είναι ότι εκτός από την εύκολη μέτρηση ποσοτικών μεταβλητών, όπως 
εισροές (π.χ. χρήματα) και εκροές (π.χ. μετάλλια),  διερεύνησε επίσης το ―μαύρο κουτί‖ 
των ενδιάμεσων εκροών σε σχέση με τα συστατικά στοιχεία του συστήματος και σε 
σχέση με την βαθμολόγηση των αθλητών, προπονητών και διευθυντών αυτών των 
συστημάτων. (De Bosscher et al., 2008). 

Ανάλυση των τοιχείων 
Αντίστοιχα με τις οικονομικές μελέτες ανταγωνιστικότητας, όλα τα CSF 

λαμβάνουν τιμές από ένα μέχρι πέντε, με το ―ένα‖ να δείχνει χαμηλή ανάπτυξη και 
―πέντε‖ υψηλή. Δεν υπάρχει γενική ομοφωνία στη χρήση των κλιμάκων (Ochel & 
Röhen, 2006). Εξαρτώμενα από την πηγή (έρευνες κλίματος ή έρευνες συνολικής 
αθλητικής πολιτικής) και το είδος των ερωτήσεων (ανοικτές, διχοτομικές, ή 
εκτιμήσεων), τα κριτήρια για αυτή την πεντάβαθμη κλίμακα διαφέρουν (De Bosscher 
et al., 2008).  Γενικά υπάρχουν τριών ειδών διαβαθμίσεις: 

 
1. Οι πιο σύνθετες διαβαθμίσεις απορρέουν από τα ερωτηματολόγια της συνολικής 

πολιτικής διότι οι ποιοτικές πληροφορίες για τα συστήματα του αθλητισμού 
υψηλών επιδόσεων για κάθε βάση-στύλο έπρεπε να μετατραπούν σε πεντάβαθμη 
διαβάθμιση. Αυτές οι κυρίως ανοικτές ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες 
για τον προσδιορισμό των κριτηρίων. Γενικά, η ύπαρξη ειδικών όψεων του 
συστήματος του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων αξιολογήθηκαν σε όρους 
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‗διαθεσιμότητας των κριτηρίων σε ισχυρή ή ασθενή μορφή‘ που δείχνει το επίπεδο 
ανάπτυξης. Για κάθε CSF, τα κριτήρια και οι ταξινομήσεις συζητήθηκαν από την 
ομάδα εργασίας μέχρι να επιτευχθεί ομοφωνία. Όπου ήταν αναγκαίο, ζητήθηκαν 
επιπλέον διευκρινίσεις από τους αρμόδιους ερευνητές. 

2. την έρευνα κλίματος, τα στοιχεία ήταν διαθέσιμα βασιζόμενα σε δύο τύπους 
ερωτήσεων: διχοτομικές ερωτήσεις (ναι/όχι) και διαβαθμίσεις σύμφωνα με την 
πεντάβαθμη κλίμακα Λίκερτ. Για τις διχοτομικές ερωτήσεις απόλυτα κριτήρια 
χρησιμοποιήθηκαν. Όταν τα CSF εμπεριείχαν πολλαπλά υπο-κριτήρια, τα 
αποτελέσματα αθροίστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις μη διαθέσιμες απαντήσεις. 
Για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Λίκερτ, οι ‗καθαρές διαβαθμίσεις‘ (θετικές 
απαντήσεις μείον αρνητικές απαντήσεις) υπολογίστηκαν. 
 

τη συνέχεια, με βαθμολόγηση 1-5 για όλα τα CSF αθροίστηκαν σε ένα τελικό 
αποτέλεσμα, εκφραζόμενο σε ποσοστά, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ―μη 
διαθέσιμων‖ απαντήσεων, με δεδομένο ότι η βαθμολόγηση των χωρών δεν έγινε με τον 
ίδιο αριθμό κριτηρίων (De Bosscher et al., 2008).  Όταν τα 2/3 των απαντήσεων δεν 
ήταν διαθέσιμα για οποιοδήποτε έθνος, δεν έγινε η βαθμολόγηση για αυτή την βάση-
στύλο. Όταν μόνο δύο έθνη απάντησαν σε ένα κριτήριο, το κριτήριο διαγράφηκε. Σο 
τελικό ποσοστό που υπολογίστηκε το οποίο κυμαίνεται από 20% σε 100%. Ποσοστά 
μικρότερα του 20% δεν είναι εφικτά αφού κάθε χώρα έλαβε τουλάχιστον 1 βαθμό για 
κάθε CSF. Αυτή ήταν μία συνειδητή επιλογή διότι ποτέ δεν υπάρχει μηδενική 
ανάπτυξη σε οποιοδήποτε επίπεδο αθλητικής πολιτικής. Σέλος, τα κριτήρια 
σταθμίστηκαν για να ανταποκρίνονται στις απόψεις των ερευνητών σε ό,τι αφορά τη 
σχετική τους σπουδαιότητα. Ο Πίνακας 2 δείχνει πως τα 6 CSF στην αντικειμενική 
κλίμακα και τα 5 CSF στην υποκειμενική κλίμακα αθροίζονται για να δώσουν το 
τελικό ποσοστό της βάσης-στύλου 5 (αθλητική σταδιοδρομία και μετα-αθλητική 
υποστήριξη) ως ένα παράδειγμα. Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθήθηκε για τις άλλες 
οκτώ βάσεις-στύλους.  

Για να αυξηθεί η εσωτερική αξιοπιστία του συστήματος βαθμολόγησης (De 
Pelsmacker & Van Kenhove, 1999), η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε πολλές 
συναντήσεις με σκοπό την εξακρίβωση των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν στην 
κατηγοριοποίηση των χωρών σε πέντε τάξεις και στο να καταλήξει σε μία συμφωνία σε 
ό,τι αφορά την στάθμιση του κάθε CSF. 
 
Αποτελέσματα της Βάσης 5: Αθλητική και Μετα-Αθλητική Τποστήριξη 

Αυτό το μέρος δίνει μόνο μία περίληψη των αποτελεσμάτων της βάσης-στύλου 5, 
μια και η πρόθεση είναι να εξετάσουμε μία μέθοδο μέτρησης της ανταγωνιστικότητας 
των αθλητικών πολιτικών υψηλών επιδόσεων και όχι να τις συγκρίνουμε (De Bosscher 
et al., 2008). Παρ‘ όλα αυτά δείχνει ότι οι ποσοτικές μετρήσεις και η περιγραφική 
αξιολόγηση θα πρέπει να συμπληρώνουν η μία την άλλη. 

Για να απλοποιήσουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και για να 
προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά και οι τάσεις, η κάθε χώρα (για κάθε βάση-στύλο) 
ταξινομήθηκε με βάση τη διαφοροποίηση του πεδίου της πολιτικής από ‗πολύ καλά 
αναπτυγμένη‘ σε έχοντας ‗λίγη ή καθόλου ανάπτυξη‘ σύμφωνα με μία πεντάβαθμη 
κλίμακα με ένα διάνυσμα 16 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ κάθε κατηγορίας (80% 
διαιρούμενο με τις 5 κατηγορίες). Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 
Βάσης 5, μόνο για τα απτά στοιχεία των εισροών (αντικειμενική αξιολόγηση) ως ένα 
παράδειγμα (De Bosscher et al., 2008).   
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Πίνακας 2: Απεικόνιση της Βάσης 5: υπολογισμός των αποτελεσμάτων από μερικές CSFs σε 

ένα γενικό ποσοστό. 

Α. Γενικό αποτέλεσμα της Βάσης 5 βασισμένο σε γεγονότα ή δεδομένα 

 

Β  ΚΑΝ ΥΛΑ ΙΣΑ ΟΛΛ ΝΟΡ Η.Β. ΒΑΛ 

 τάδιο 1: Η καριέρα των κορυφαίων αθλητών: 
Παράγοντες ενίσχυσης σε ατομικό επίπεδο 

       

2 Αθλητές λαμβάνουν απευθείας οικονομική 
ενίσχυση (μηνιαίες αποδοχές) για να γίνουν 
επαγγελματίες αθλητές 

4   5 4 4 5 

2 υνδυαστικό πρόγραμμα ενίσχυσης για τους 
κορυφαίους αθλητές. (εκτός της οικονομικής 
ενίσχυσης) 

5   5 5 5 2 

1 υνολικό μεικτό ετήσιο εισόδημα  
(όχι για αθλητές-μαθητές) 

3   5 4 5 - 

1 Μεικτό ετήσιο εισόδημα από αθλητικές 
δραστηριότητες των αθλητών  
(όχι για αθλητές-μαθητές) 

2   - 3 5 - 

1 Σο είδος των εγκαταστάσεων τις οποίες 
χρησιμοποιούν οι αθλητές. (σύμφωνα με τους 
αθλητές) 

-   2 3 - - 

 τάδιο 2: η καριέρα μετά τον αθλητισμό        

3 Τποστήριξη για τους αθλητές στο τέλος της 
καριέρας τους 

4 1 3 4 4 4 1 

 ύνολο πόντων 35 21 27 39 38 40 17 

 ΜΕΓ 45 45 35 45 50 45 35 

 Αριθμός φορών ―-― 1 1 1 1 0 1 3 

 υνολικοί βαθμοί για την τήλη 5 77,78 46,67 77,14 86,67 76,00 88,89 48,57 

 - = μη διαθέσιμα δεδομένα  
Β= βαρύτητα 

       

Πλάγιο κείμενο: αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο το κλίμα του κορυφαίου αθλητισμού, κανονικό κείμενο αποτελέσματα 
προέρχονται από το ερωτηματολόγιο γενικής πολιτικής. 

NB: Σα δεδομένα που προέρχονται από τον Καναδά βασίζονται σε σχετικά περιορισμένο αριθμό κριτηρίων. 

 

 

Μονάδες σε 
κλίμακα 1-5ˑΟι 
ερωτήσεις 
προέρχονται από 
το 
ερωτηματολόγιο 
γενικής 
πολιτικής. 
(μαύρο κείμενο) 

Άθροισμα από (πόντοι του 
κάθε έθνους x βαρύτητα) 

Μονάδες σε 
κλίμακα 1-5ˑ Οι 
ερωτήσεις 
προέρχονται από 
το 
ερωτηματολόγιο 
το κλίμα του 
κορυφαίου 
αθλητισμού. 
(μπλε κείμενο) 
διπολικές 
ερωτήσεις. 

Μέγιστος  αριθμός που μπορεί να έχει κάθε έθνος, 
υπολογίζοντας και τον αριθμό των μη διαθέσιμων 
απαντήσεων.(=βαρύτητα για κάθε CSF x 5) 

Ποσοστό βαθμών = σύνολο 
πόντων/Μέγιστο 

Βαρύτητα για κάθε CFS  

Καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας . 
(CFS) 
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B. Γενικό αποτέλεσμα της Βάσης 5 βασισμένο σε αξιολογήσεις. 

 

Β  ΚΑΝ ΥΛΑ ΙΣΑ ΟΛΛ ΝΟΡ Η.Β. ΒΑΛ 
Προσωπικές 

Παρατηρήσεις 

5 
 
Γενική ικανοποίηση με το πακέτο υποστήριξης 
που λαμβάνουν οι αθλητές 
 

 
4 3 - 5 4 - -  

1 
Βαθμολογική κατάταξη συγκεκριμένων 
αθλητικών προπονητών (σύμφωνα με τους 
αθλητές) 

- 5 - 5 5 - -  

1 
Βαθμολογική κατάταξη των (παρα)ιατρικών 
προπονητών (σύμφωνα με τους αθλητές) 

- 5 - 5 4 - -  

1 
Βαθμολογική κατάταξη κοινωνικής και 
επιχειρησιακής υποστήριξης (σύμφωνα με τους 
αθλητές) 

- 4 - 3 1 - -  

1 
Ικανοποίηση με τη στάση του εργαζόμενου  
(σύμφωνα με τους αθλητές) 

5 5 - 5 5 - -  

 υνολικοί πόντοι Αξιολόγησης 25 34   43 35      

 ΜΕΓ 30 45  45 45    

 Αριθμός φορών - 3 0 4 0 0 4 4  

 
υνολικό αποτέλεσμα για την αξιολόγηση 

της βάσης 5 
83,33 75,56 - 95,56 77,78 - -  

-: μη διαθέσιμα δεδομένα.  Β: βαρύτητα 

μπλε κείμενο: Σα αποτελέσματα προέρχονται από το ερωτηματολόγιο το κλίμα του κορυφαίου αθλητισμού 
μαύρο κείμενο: Οι ερωτήσεις προέρχονται από το ερωτηματολόγιο γενικής πολιτικής. 

NB: Σα δεδομένα που προέρχονται από τον Καναδά βασίζονται σε σχετικά περιορισμένο αριθμό κριτηρίων και τα 
αποτελέσματα δεν υπολογίστηκαν για το Η.Β., τη Βαλονία και την Ιταλία εξαιτίας του χαμηλού αριθμού απαντήσεων 
των προπονητών σε αυτή την έρευνα. 

 
 
Πίνακας 3: Ανταγωνιστική ανάλυση των έξι χωρών για τη Βάση 5: Αθλητική 
ενίσχυση και ενίσχυση την περίοδο μετά την αθλητική καριέρα. 

 ΚΑΝ ΥΛΑ ΙΣΑ ΟΛΛ ΝΟΡ Η.Β. ΒΑΛ 

Αξιολόγηση 2 4 2 1 2 1 4 

Επεξήγηση 1= τομέας πολιτικής πολύ καλά ανεπτυγμένος 84,1-100% 

 2= καλό επίπεδο ανάπτυξης 68,1-84,0% 

 3= μέτριο επίπεδο ανάπτυξης 52,1-68,0% 

 4= σχετικά χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης 36,1-52,0% 

 5= χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης 20,0-36,0% 

 
Όλες οι χώρες του δείγματος, εκτός από το Βέλγιο, έχουν ιδιαίτερα καλή επίδοση 

στο κριτήριο της αθλητικής και μετα-αθλητικής καριέρας ενός αθλητή υψηλών 
επιδόσεων. Είναι εμφανές ότι οι αθλητικές αρχές αποδέχονται μία ολιστική προσέγγιση 
στην καριέρα των αθλητών. Οι ταλαντούχοι αθλητές κατά τη διάρκεια της καριέρας 
τους αναγνωρίζονται ως εργαζόμενοι. Η χρηματοδότηση της διαβίωσής τους και του 
κόστους του αθλήματος τους συνδέεται με τον ελάχιστο μισθό και οι αθλητές μπορούν 
να έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες. την Ολλανδία και το Βέλγιο, οι 
αθλητές πληρώνονται με μισθό έτσι ώστε να μπορούν να εξασκούνται και να 
ανταγωνίζονται ως αθλητές πλήρους απασχόλησης. Αυτό διαφέρει από το Ηνωμένο 
Βασίλειο όπου δεν υπάρχει κατώτερο όριο με αποτέλεσμα οι μισοί από τους αθλητές 
της Βρετανίας (46%) να έχουν κάποιου άλλου είδους απασχόληση για να 

Μονάδερ ζε κλίμακα 1-5ˑ 
Οι επωηήζειρ πποέπσονηαι 
από ηο επωηημαηολόγιο ηο 

κλίμα ηος κοπςθαίος 

αθληηιζμού: βαζιζμένερ ζε 

καθαπέρ αξιολογήζειρ. 
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συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Σο 2003, 525 αθλητές έλαβαν χρηματοδότηση μέσω 
του Προγράμματος Παγκόσμιας Κλάσης Επίδοσης και άλλοι 270 αθλητές 
υποστηρίχτηκαν μέσω ισοδύναμων ―εθνικών‖ προγραμμάτων, ξεχωριστά για την 
Αγγλία, Ουαλία, κοτία και την Αρχή της Βόρειας Ιρλανδίας. Για τους Καναδούς 
αθλητές η χρηματική ενίσχυση διατίθεται μέσω του Προγράμματος Αθλητικής 
Ενίσχυσης. Μερικές φορές η ενίσχυση δίνεται και στο επίπεδο των επαρχιακών 
κυβερνήσεων με το Οντάριο και το Κεμπέκ να αποτελούν καλά παραδείγματα. την 
Νορβηγία οι αθλητές υψηλών επιδόσεων λαμβάνουν αποζημιώσεις σύμφωνα με τις 
επιδόσεις τους στους αγώνες. Σέλος, στην Ιταλία, η χρηματοδότηση δεν την 
διαχειρίζεται κάποιο κεντρικό όργανο, αλλά η κάθε μία αθλητική ομοσπονδία, 
σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο προϋπολογισμό. Περί τους 400 αθλητές λαμβάνουν 
δύο φορές το χρόνο ενισχύσεις από τις ομοσπονδίες. 

Σο μόνο έθνος που καταγράφεται ότι έχει χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης είναι το 
Βέλγιο (και στις δύο περιοχές του). Και οι δύο περιφέρειες έχουν τον ελάχιστο 
μηχανισμό υποστήριξης του βιοτικού επιπέδου των αθλητών (εκτός από την 
χρηματοοικονομική στήριξη), και η στήριξη στο τέλος της καριέρας τους θεωρείται 
πολύ πτωχή. Για παράδειγμα, η Νορβηγία δίνει μία υπηρεσία του ―24ωρου του 
Αθλητή‖ που περιλαμβάνει ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση, διατροφή και συμβουλές 
εκπαίδευσης για όλο το 24ωρο. Αθλητές Α-επιπέδου στην Ολλανδία μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν  τις υπηρεσίες τριών συμβούλων και ενός από τα δώδεκα 
περιφερειακά δικτυακά κέντρα στήριξης, όπου αθλητές Β-επιπέδου μπορούν επίσης να 
λάβουν στήριξη. Αντίστοιχες ευκαιρίες έχουν και οι αθλητές στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Πολλοί αθλητές είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για τη ζωή τους μετά τον αθλητισμό 
(Anderson & Morris, 2000). 

υνεπώς, οι εθνικοί αθλητικοί οργανισμοί σε διάφορες χώρες έχουν αναπτύξει 
προγράμματα για να βοηθήσουν τη διαδικασία μετάβασης προς όφελος του αθλητή 
και του αθλήματός του. Αυτή είναι η περίπτωση για όλες τις χώρες πλην του Βελγίου. 
Τποστηρικτικές υπηρεσίες κυμαίνονται από επαγγελματικό προσανατολισμό 
(Ολλανδία, ΗΒ), εκπαιδευτικά εργαστήρια (Ολλανδία, Καναδά), δάνεια (Καναδά), 
πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες (όπως ―κατορθώματα ζωής‖ στο ΗΒ και προγραμμα-
τισμό καριέρας στην Νορβηγία) και υπηρεσίες απασχόλησης (Ολλανδία, Ιταλία).  
 
υζήτηση 
Η εργασία αυτή έδειξε πως ένα σύστημα βαθμολόγησης μπορεί να αναπτυχθεί με 
σκοπό την σύγκριση πολιτικών για αθλητές υψηλών επιδόσεων έξι χωρών κατά 
αντικειμενικό τρόπο, υπερβαίνοντας το περιγραφικό επίπεδο των συγκρίσεων. 
Αντλώντας από την μεθοδολογία των μετρήσεων της οικονομικής ανταγωνιστικό-
τητας, αυτή η μέθοδος βασίζεται σε τρία βασικά χαρακτηριστικά: 
 

1. Σην ανάπτυξη ενός θεωρητικού υποδείγματος για τους προσδιοριστικούς παρά-
γοντες των επιτυχιών με σαφή προσδιορισμό των ζωτικών παραγόντων που 
χρησιμοποιούνται για διεθνείς συγκρίσεις. 

2. Σην ανάπτυξη ενός συστήματος βαθμολόγησης για την μέτρηση της ανταγωνι-
στικότητας των εθνών στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων για κάθε διάσταση 
του θεωρητικού υποδείγματος έτσι ώστε με αυτό τον τρόπο να προχωρήσουμε 
πέρα των περιγραφικών συγκρίσεων. 
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3. Σην συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών στον αθλητισμό υψηλών 
επιδόσεων – αθλητές, προπονητές και διευθυντές – ως αξιολογητών της 
πολιτικής. 

 
Αυτή η μέθοδος ελέγχθηκε σε μία δοκιμαστική (πιλοτική) έρευνα με το ακρωνύμιο 

SPLISS. Η ομάδα της SPLISS, επί του παρόντος, εκτείνει τις δραστηριότητες σε μία 
μεγαλύτερη κλίμακα, συνολικά και ιδιαίτερα για το επίπεδο ανάπτυξης του 
αθλητισμού, με σκοπό να ελεγχθεί η αξιοπιστία των μελετών που αφορούν διεθνείς 
συγκρίσεις. Σο βασικό στοιχείο αυτής της έρευνας είναι να δείξει πως οι μέθοδοι του 
SPLISS είναι άμεσα συγκρίσιμοι με αυτούς των οικονομικών μελετών. 

Σο σύστημα βαθμολόγησης της παρούσης μελέτης αναπτύχθηκε με μία παραδοχή: 
ότι μπορεί να δώσει μία αντικειμενική σύγκριση των εθνών και των πολιτικών, 
βασιζόμενο σε συγκεκριμένα CSF και κριτήρια. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως δυνητικά 
χρήσιμο μέσο για να βοηθήσει τους αρμόδιους της πολιτικής και των θεσμών να 
εκτιμήσουν την απόδοση του αθλητικού συστήματος με συγκρίσιμους όρους και να 
αναλάβουν τις κατάλληλες διορθωτικές στρατηγικές. Μέχρι σήμερα, στις άλλες 
οικονομικές μελέτες όπως και στη δική μας, είναι περιορισμένη η κριτική εξέταση της 
αξίας και της χρησιμότητας αυτών των μετρήσεων σε σχέση με τη δυνατότητα που 
έχουν να προσφέρουν χρήσιμη γνώση για τις αιτίες της ανταγωνιστικότητας και για 
την πρόβλεψη μελλοντικών επιδόσεων (Ochel and Röhn, 2006).  Ενώ είναι εφικτός ο 
υπολογισμός των ερευνών πεδίου για το αθλητικό περιβάλλον που επικρατεί, λείπουν 
τα ξεκάθαρα κριτήρια για να βαθμολογηθεί αντικειμενικά το αθλητικό σύστημα των 
αθλητών υψηλών επιδόσεων, το οποίο στηρίζεται σε συγκριτικά στοιχεία χωρών (όπου 
πιο πολλά είναι συνήθως καλύτερα) και σε γνώμες ειδικών. Σο μικρό δείγμα των 
χωρών δεν επιτρέπει την εφαρμογή αντίστοιχων στατιστικών τεχνικών με αυτές των 
οικονομικών ερευνών για σύγκριση και στάθμιση. Για παράδειγμα, η απόκλιση των 
τεσσάρων καλύτερων και χειρότερων εθνών (μέθοδος μέγιστου-ελάχιστου), 
τεταρτημόρια, τυποποιήσεων και άλλων μετατροπών δεν μπορεί να γίνει. υνεπώς, η 
μέθοδος χρειάζεται επιπλέον εξέταση για να χτιστεί η αξιοπιστία της. ε αντίθεση με τις 
υπάρχουσες μελέτες για τη σύγκριση πολιτικών αθλητισμού υψηλών επιδόσεων (π.χ. 
Bergsgard et al.2007; Houlihan & Green; 2008, Digel et al., 2006), το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό αυτής της μελέτης είναι ότι αξιολογεί διαδικασίες βασιζόμενη σε 
ερωτηματολόγια ανάλυσης του περιβάλλοντος πολιτικής αθλητισμού υψηλών 
επιδόσεων (με αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία) χρησιμοποιώντας τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους ως υποκείμενα της έρευνας και αυτές οι απαντήσεις 
χρησιμοποιούνται στο σύστημα της βαθμολόγησης. Επιπλέον, μία οικονομετρική 
προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθεί το υπόδειγμα: να 
προσδιοριστούν οι πιο σημαντικοί παράγοντες και να σταθμιστεί το κάθε CSF. Με 
αυτό τον τρόπο το υπόδειγμα χρειάζεται να εφαρμοστεί σε περισσότερες χώρες και για 
περισσότερα αθλήματα. Αυτοί είναι οι στόχοι μελλοντικών ερευνών. 

Αυτή η μελέτη αντανακλά τις οικονομικές μελέτες διότι θεωρείται ότι ο τρόπος με 
τον οποίο μετράται η ανταγωνιστικότητα ενός έθνους στον αθλητισμό αντανακλά τον 
τρόπο που ανταγωνίζεται ένα έθνος σε οικονομικούς όρους. Γι‘ αυτό το λόγο ένα 
άθλημα μπορεί συγκριθεί με ένα οικονομικό κλάδο και το κράτος αποτελεί το 
περιβάλλον που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για αυτούς τους κλάδους ή τα 
αθλήματα. Τπάρχουν, όμως, και μερικές διαφορές. Οι οικονομίες καθοδηγούνται από 
το νόμο της προσφοράς και ζήτησης. τον ανταγωνισμό των αθλημάτων υψηλών 
επιδόσεων, η πλευρά της ζήτησης μερικώς καλύπτεται από τους Oakley and Green 
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(2001) που περιγράφουν την αύξηση της ζήτησης για αθλητικές επιτυχίες ως ένα 
«παγκόσμιο αθλητικό ανταγωνισμό όπλων»: όλο και πιο πολλά έθνη ανταγωνίζονται 
για ένα σταθερό αριθμό μεταλλίων και οι κανόνες καθορίζονται από διεθνείς 
οργανισμούς, όπως η ΔΟΕ. Ψς αποτέλεσμα, μερικά έθνη έχουν δει το μερίδιο τους στις 
διεθνείς επιτυχίες να μειώνεται λόγω της αύξησης του ανταγωνισμού. Αυτό έχει 
οδηγήσει σε μαζικές επενδύσεις. Οι υψηλές επιδόσεις στον αθλητισμό διαφοροποι-
ούνται από τα οικονομικά στοιχεία. Από αυτά τα επιχειρήματα, συνάγεται ότι οι 
υψηλές αθλητικές επιδόσεις δεν μπορούν τυφλά να συγκριθούν με τις οικονομικές 
επιδόσεις. Η βασική άποψη αυτής της μελέτης είναι ότι ερευνητικές μέθοδοι μπορούν 
να αναμειχθούν και τα έθνη να συγκριθούν στη βάση της ποιοτικής ανάλυσης και να 
καθοδηγούνται από αντικειμενικά εργαλεία μέτρησης.  Πολύ σημαντικό για αυτή τη 
μελέτη ήταν ότι τα ποσοτικά ευρήματα από μόνα τους δεν μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για να εκτιμήσουν την ποιότητα των συστημάτων του αθλητισμού υψηλών 
επιδόσεων. Σο σύστημα βαθμολόγησης είναι ένας υποστηρικτικός και χειροπιαστός 
τρόπος για την κατανόηση των πολιτικών για τους αθλητές υψηλών επιδόσεων και 
γενικότερα σε σχέση με τις αθλητικές επιτυχίες, παρά ως μία απομονωμένη μέθοδος 
μέτρησης της ανταγωνιστικότητας ή ενός εσωτερικού συστήματος ταξινόμησης. 
Ποιοτικού τύπου περιγραφές των πολιτικών για αθλητές υψηλών επιδόσεων και το 
πώς αυτές διαμορφώνονται παραμένουν συστατικά στοιχεία ανάλυσης, ακόμη και για 
ποσοτικού τύπου αθλητικές συγκρίσεις. Με αυτή την έννοια το σύστημα βαθμολόγησης 
είναι απλά ένα σύστημα οδηγός και αποτελεί ένα μέρος ενός συνολικού ποιοτικού και 
ποσοτικού συστήματος αξιολόγησης. 
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ι διαιτητές είναι στοιχείο ζωτικής σημασίας για όλα σχεδόν τα οργανωμένα 
αθλήματα. Ψστόσο, οι παράγοντες του αθλητισμού αντιμετωπίζουν ένα διαρκώς 
αυξανόμενο πρόβλημα, καθώς ο αριθμός των διαπιστευμένων διαιτητών 
συνεχίζει να μειώνεται (Kellett & Shilbury, 2007). Η έλλειψη διαιτητών δεν 
περιορίζεται σε μερικά αθλήματα ή ορισμένες περιοχές. Είναι ένα παγκόσμιο 

φαινόμενο που επηρεάζει πολλά αθλήματα από τη βάση έως και τον υψηλότερο 
ανταγωνισμό. (Cuskelly & Hoye, 2004, Read, 2000, Thornley, 2010, Topp, 2001, Yoon, 2006).  

Σο να μην υπάρχουν αρκετοί διαπιστευμένοι διαιτητές στον αθλητισμό μπορεί να 
οδηγήσει σε μια σειρά από θέματα που είναι ικανά να επηρεάσουν αρνητικά τους παράγοντες 
του αθλητισμού, τους παίκτες, τους προπονητές, τους γονείς, και τους οπαδούς. Δεν είναι 
ασυνήθιστο να ακυρώνονται ή να επαναπρογραμματίζονται παιχνίδια, λόγω της έλλειψης 
διαθέσιμων διαιτητών (Read, 2000, Topp, 2001, Yoon, 2006). Η ποιότητα της διαιτησίας επίσης 
μπορεί να μειωθεί αφότου νεότεροι διαιτητές χρειάζεται να καλύψουν παιχνίδια υψηλού 
επιπέδου (Read, 2000), εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε μια κατάσταση που είναι πέρα από 
τις τρέχουσες γνώσεις και το επίπεδο δεξιοτήτων τους και μπορεί να τους προκαλέσει άγχος 
και να τους οδηγήσει σε τριβή. Επιπλέον, ο φόρτος εργασίας των διαιτητών σήμερα είναι 
συχνά πολύ υψηλός (Cuskelly & Hoye, 2004).  
 
Βιβλιογραφία για τους διαιτητές αθλημάτων 

Ένα μεγάλο μέρος της πρόσφατης έρευνας για τους διαιτητές επικεντρώθηκε στο άγχος, 
την εξάντληση και τη σχέση αυτών με τις προθέσεις ενός διαιτητή να αποσυρθεί από την 
ενεργό δράση. Με βάση έρευνες των Taylor και Daniel (1987), Taylor, Daniel, Leith και Burke 
(1990), και Goldsmith και Williams (1992), ο Rainey και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν 
μία σειρά μελετών για την εξέταση των πηγών άγχους και των σχέσεων μεταξύ στρες, 
επαγγελματικής εξουθένωσης, και προθέσεις απόσυρσης από διαιτητές μπέιζμπολ και 
σόφτμπολ (Rainey, 1995), διαιτητές καλαθοσφαίρισης (Rainey, 1999), και διαιτητές ράγκμπι 
(Rainey & Hardy, 1999). υνολικά, τα συμπεράσματα από τις μελέτες αυτές υποδεικνύουν ότι 
οι  επιδόσεις, οι διαπροσωπικές συγκρούσεις, και η πίεση του χρόνου είναι πηγές άγχους που 

ΟΟ  
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σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση, αλλά τα αποτελέσματα ήταν περιορισμένα. Η 
εξουθένωση αποτελεί πρόβλεψη της πρόθεσης κάποιου να αποσυρθεί, ωστόσο οι περιπτώσεις 
εξουθένωσης ήταν σπάνιες και οι περισσότεροι διαιτητές ανέφεραν ότι προτίθενται να 
συνεχίσουν. 

Σα συμπεράσματα από αυτές τις μελέτες σχετικά με το άγχος δείχνουν ότι οι περισσότεροι 
διαιτητές είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αγχωτικές καταστάσεις. Αυτό οδήγησε σε 
περαιτέρω έρευνες που αφορούν τις απαντήσεις των διαιτητών, πολλές από τις οποίες περι-
λαμβάνουν διαπολιτισμικές συγκρίσεις. Οι Kaissidis-Rodafinos, Anshel και Sideridis (1998) 
σύγκριναν την ένταση 15 κοινών πηγών άγχους και τις αντιδράσεις Ελλήνων και Αυστραλών 
διαιτητών καλαθοσφαίρισης σε στρεσογόνες καταστάσεις. Βρήκαν διαπολιτισμικές διαφορές 
σε ορισμένους, αλλά όχι στο σύνολο των παραγόντων πίεσης. Οι Anshel και Weinberg (1999) 
διεξήγαγαν μελέτη σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης άγχους διαιτητών μπάσκετ από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Βρήκαν ότι ο τρόπος αντιμετώπισης διέφερε μεταξύ 
των δύο πολιτισμών. Oι Kaissidis-Rodafinos, Anshel & Porter (1997) διερεύνησαν τις 
στρατηγικές αντιμετώπισης των Αυστραλών διαιτητών καλαθοσφαίρισης και στη συνέχεια 
αναπαρήγαγαν τη μελέτη τους με ένα δείγμα Ελλήνων διαιτητών καλαθοσφαίρισης 
(Kaissidis-Rodafinos & Anshel, 2000). Και οι δύο μελέτες υποστήριξαν την άποψη ότι οι 
απαντήσεις αποφυγής ήταν συχνότερες από ότι οι προσεγγιστικές απαντήσεις και αυτό μπορεί 
να σχετίζεται με μειωμένη αντίληψη της έντασης του άγχους. Οι απαντήσεις αποφυγής όπως 
το να αγνοούν τις διαμαρτυρίες και να αποφεύγουν τα επιχειρήματα, συνεχίζοντας το 
παιχνίδι είναι τυπικοί τρόποι με τους οποίους οι διαιτητές αντιμετωπίζουν το άγχος του ρόλου 
τους (Kaissidis- Rodafinos & Anshel).  

Πιο πρόσφατες έρευνες (Kellett & Shilbury, 2007, Wolfson & Neave, 2007) 
επικεντρώθηκαν στην αντίληψη του άγχους και διερεύνησαν τους λόγους για τη συνέχιση της 
συμμετοχής, παρά το άγχος. Οι διαιτητές υποβάλλονται σε ένα ευρύ φάσμα σωματικής και 
ψυχολογικής πίεσης, ωστόσο καταστάσεις που θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως αγχωτικές ή 
καταχρηστικές σε εξωτερικούς παρατηρητές μπορεί να μην ερμηνεύονται με τον ίδιο αρνητικό 
τρόπο από τους διαιτητές. Οι Kellett και Shilbury διεξήγαγαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με 
22 Αυστραλούς διαιτητές κανονισμών ποδοσφαίρου και διαπίστωσαν ότι η προσβολή τους 
δεν κρίθηκε ιδιαίτερα απεχθείς αλλά μάλλον είναι αναμενόμενη και αποδεκτή ως 
φυσιολογικό μέρος του ρόλου τους. Δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η προσβολή οδηγεί στη 
φθορά τους. 

Οι Wolfson & Neave (2007) χρησιμοποίησαν την αξιολόγηση της έρευνας για τη συλλογή 
στοιχείων από 42 Άγγλους διαιτητές ποδοσφαίρου και τις απαντήσεις τους για το πώς 
ανταπεξέρχονται σε διάφορα στρεσογόνα ερεθίσματα καθώς και τα κίνητρά τους για να 
διαιτητεύουν. Ομοίως με τα ευρήματα από τους Kellett & Shilbury (2007), τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι οι περισσότεροι διαιτητές αναμένεται να είναι οι στόχοι της κριτικής από παίκτες, 
προπονητές, και θεατές, ωστόσο, ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικές 
στρατηγικές αντιμετώπισης και ότι δεν φαίνεται να τους απασχολούσε η υποτίμηση τους. Όλοι 
οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ο χρόνος και η ενέργεια που έχουν αφιερώσει για τη διαιτησία 
άξιζε τον κόπο. Οι πιο ισχυροί λόγοι που διαιτητεύουν είναι η αγάπη για το άθλημα, η 
ευκαιρία να συμβάλουν σε αυτό, η υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα τους, η  πρόκληση και ο 
ενθουσιασμός. 

Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει κίνητρα εμπλοκής με τη διαιτησία και τους λόγους για τη 
συνέχιση της (Furst, 1989, 1991, Purdy & Snyder, 1985, Spice & Thompson, 1994). Σα ευρήματα 
από αυτές τις μελέτες υποδεικνύουν ότι οι διαιτητές εμπλέκονται μέσω φίλων και συγγενών 
που είναι ήδη διαιτητές καθώς και από προσωπικό ενδιαφέρον για το άθλημα. Οι λόγοι για να 
συνεχίσουν να διαιτητεύουν περιλαμβάνουν την αγάπη για το παιχνίδι, την πρόκληση και 
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τον ενθουσιασμό της δουλειάς, την ευκαιρία να ταξιδέψουν, και τις φιλίες με άλλους διαιτητές. 
Οι Spice & Thompson (1994) συνέλεξαν στοιχεία από τους κορυφαίους παίκτες χόκεϊ επί 
χόρτου, καθώς και από εν ενεργεία διαιτητές. Ο σκοπός της μελέτης τους ήταν να καθορίσουν 
τους λόγους για τους οποίους λίγοι παίκτες αποφασίζουν να γίνουν διαιτητές, αφότου 
τερματίσουν την καριέρα τους. Οι λόγοι που δόθηκαν περιλαμβάνουν την έλλειψη χρόνου 
λόγω άλλων υποχρεώσεων, το ότι δεν τους προτάθηκε να διαιτητεύσουν και το ότι δε 
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις προσβολές και γενικότερα έναν άβολο ρόλο για τον οποίο 
δε θα πληρώνονταν καλά.. Οι παίκτες που θα σκέφτονταν να διαιτητεύσουν σε μεταγενέστερο 
στάδιο, φαίνονταν να ενδιαφέρονται περισσότερο για εξωγενή κίνητρα (π.χ., η εξασφάλιση 
επαρκούς εισοδήματος, η ευκαιρία να ταξιδέψουν) σε σύγκριση με τους εν ενεργεία διαιτητές 
οι οποίοι δήλωσαν ότι εγγενή κίνητρα (π.χ., η αγάπη για το άθλημα, η πρόκληση και ο 
ενθουσιασμός), ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από συνέχιση της συμμετοχή τους. 

Εν ολίγοις, μεγάλο μέρος της έρευνας για τους διαιτητές αθλημάτων έχει επικεντρωθεί σε 
θέματα που αφορούν τους στρεσογόνους παράγοντες (Goldsmith & Williams, 1992, Rainey, 
1995, Rainey 1999, Rainey & Hardy, 1999, Taylor & Daniel, 1987, Taylor et al, 1990. ) και τις 
απαντήσεις στους παράγοντες αυτούς (Kaissidis- Rodafinos & Anshel, 2000,. Kaissidis- 
Rodafinos, et al, 1997, Kaissidis- Rodafinos, et al, 1998). υνολικά, τα συμπεράσματα από τις 
μελέτες αυτές δείχνουν ότι οι επιπτώσεις του άγχους ήταν ήπιες και οι περισσότεροι διαιτητές 
είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης του. Μόνο λίγες 
μελέτες έχουν εστιαστεί σε κίνητρα συμμετοχής στη διαιτησία  (Furst, 1989, 1991, Purdy & 
Snyder, 1985, Spice & Thompson, 1994) ή περιλαμβάνουν μαζί την εξέταση και των 
παραγόντων πίεσης και των κινήτρων συμμετοχής (Kellett & Shilbury, 2007, Wolfson & 
Neave, 2007 ). Σα αποτελέσματα από αυτές τις μελέτες δείχνουν ότι πολλοί διαιτητές δέχονται 
το άγχος ως ένα φυσιολογικό κομμάτι του ρόλου τους και υποκινούνται από ενδογενείς 
παράγοντες, όπως η αγάπη για το άθλημα. 
 
Η Δομημένη υμμετοχή 

Δεν βρέθηκαν μελέτες που να επικεντρώνονται στη δομημένη συμμετοχή σε σχέση με 
τους διαιτητές. Η συμμετοχή εκτείνεται πέρα από τα μεμονωμένα κίνητρα και την απλή 
συμμετοχή, εξετάζει το ενδιαφέρον ή τη σημασία μιας δραστηριότητας στο πλαίσιο της γενικής 
εικόνας ενός ατόμου στη ζωή (Wiley, Shaw & Havitz, 2000). Η δομή της συμμετοχής εισήχθη 
για πρώτη φορά στην ψυχολογία ως μέρος της θεωρίας της κοινωνικής απόφασης (Sheriff & 
Cantril, 1947, Sherif & Hovland, 1961). Η συμμετοχή έχει γενικά οριστεί σε κοινωνικο-
ψυχολογικούς όρους ως αφανής κατάσταση παρακίνησης, διέγερσης, ή ενδιαφέροντος μεταξύ 
ενός ατόμου και μιας δραστηριότητας ή ενός προϊόντος (Rothchild, 1984). Η συμμετοχή 
θεωρείται ως μια συμπεριφορά που είναι σχετικά σταθερή στη φύση της και είναι σημαντική 
για το άτομο σε συνεχή βάση. Σρεις πτυχές έχουν αναδειχθεί ως αξιόπιστοι δείκτες της 
συμμετοχής σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Αυτές οι πτυχές περιλαμβάνουν: 
1) Σην Ελκυστικότητα - η χαρά και η σημασία που πηγάζουν από μια δραστηριότητα, 2) Σην 
Κεντρικότητα – το πόσο είναι η ζωή κάποιου οργανωμένη γύρω από μια δραστηριότητα, και, 
3) Σην Αυτοέκφραση - η συμβολική αξία ή η εντύπωση του εαυτού ότι το άτομο επιθυμεί την 
επικοινωνία  με τους  άλλους μέσω της συμμετοχής του σε μια δραστηριότητα (Havitz & 
Dimanche, 1997, Wiley, et al, 2000).  

Ενώ υπάρχει μια βάση στη βιβλιογραφία που εστιάζει στους διαιτητές αθλημάτων, 
απουσιάζει μια ολοκληρωμένη θεωρία που να βασίζεται στην κατανόηση της εμπλοκής με τη 
διαιτησία. Η μελέτη αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα μιας σειράς ερευνών σχεδιασμένες να 
παρέχουν μια πιο σφαιρική άποψη σχετικά με τη συμμετοχή στη διαιτησία.. κοπός της 
παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση προγενέστερων και τα αποτελέσματα που συνδέονται με 
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συμμετοχή στη διαιτησία. υγκεκριμένα, η προγενέστερη έρευνα περιελάμβανε τα κίνητρα 
για τη συμμετοχή όπως επίσης και τους δεδομένους περιορισμούς που απέτρεπαν ή μείωναν 
την ανάμειξη με την διαιτησία. Σο αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος ήταν η αφοσίωση. Ένα 
εννοιολογικό μοντέλο που σχεδιάστηκε από τους Iwasaki και Havitz (1998) χρησιμοποιήθηκε 
ως πλαίσιο για την καθοδήγηση αυτής της έρευνας και οδήγησε στα ακόλουθα ερευνητικά 
ερωτήματα:  
 

1. Ποια είναι τα κίνητρα που οδηγούν σε εμπλοκή με τη διαιτησία;  
2. Ποιοι είναι οι περιορισμοί που εμποδίζουν ή μειώνουν τη συμμετοχή στη διαιτησία; 
3. Οδηγεί η μεγαλύτερη συμμετοχή σε αύξηση της αφοσίωσης στη διαιτησία;  

 
Μεθοδολογία  
 
χέδιο μελέτης  

Αυτή η μελέτη υιοθέτησε τη μεθοδολογία της ομάδας-στόχου, μία ποιοτική έρευνα 
χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τη σημασία των εμπειριών ενός φαινομένου από πολλά 
άτομα (Creswell, 1998). Μια προσέγγιση με ομάδες-στόχους επιτρέπει στους ερευνητές να 
εξετάσουν ερευνητικά ερωτήματα με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, 
έχει σχεδιαστεί να περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη μελέτη, και παρέχει στοιχεία και από τις μεμονωμένες 
απαντήσεις αλλά και από την αλληλεπίδραση που εμφανίζεται στα πλαίσια της ομάδας. 
(Creswell, 1998).  

 
υμμετέχοντες  

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη αυτή περιλαμβάνουν εν δυνάμει και δυνητικούς διαιτητές 
λακρός από Μεσανατολική περιφέρεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σο λακρός επιλέχθηκε 
λόγω της προσωπικής εμπειρίας του ερευνητή με το άθλημα και το δίκτυο των επαφών. Ένας 
κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαιτητών της περιοχής 
αποκτήθηκε και εστάλη πρόσκληση στα άτομα της λίστας για να συμμετάσχουν σε μία από τις 
δύο ομάδες εστίασης, μία για βετεράνους διαιτητές (εμπειρία πέντε ή περισσοτέρων ετών 
εκτέλεσης καθηκόντων) και μία άλλη για τους νεότερους (λιγότερο από πέντε χρόνια 
εμπειρίας). Δημιουργήθηκε μια τρίτη ομάδα εστίασης αποτελούμενη αποκλειστικά από 
παίκτες κολεγίου μέσω της επικοινωνίας με την προπονήτρια της ομάδας. 

Τπήρξαν έξι συμμετέχοντες στην ομάδα εστίασης για τους βετεράνους διαιτητές, τρεις 
γυναίκες και τρεις άνδρες. Είχαν ηλικία από 42 έως 60 ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 49. Σα 
χρόνια διαιτητικής εμπειρίας κυμαινόταν από 9 - 25, με μέσο όρο τα 15 έτη. Όλοι εκτός από 
ένα άτομο στην ομάδα εργάζονταν και σε άλλα αθλήματα. Σα αθλήματα που 
συμπεριλαμβάνονταν ήταν το λακρός, το ποδόσφαιρο, το χόκεϊ επί χόρτου, το ράγκμπι και το 
μπάσκετ. Μόνο τέσσερα άτομα μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην ομάδα εστίασης για τους 
νεότερους διαιτητές. Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από δύο γυναίκες και δύο άνδρες με 
ηλικίες που κυμαίνονταν από 21 έως 55 έτη, με μέσο όρο ηλικίας τα 41. Δύο συμμετέχοντες 
είχαν τρία χρόνια εμπειρίας , ενώ τα άλλα δύο είχαν μόνο ένα έτος εμπειρίας. Σρεις άνθρωποι 
σε αυτήν την ομάδα διαιτήτευαν μόνο λακρός, ενώ ένα άτομο, επίσης, εργαζόταν ως διαιτητής 
χόκεϊ επί χόρτου. Τπήρχαν δέκα γυναίκες που συμμετείχαν στην ομάδα εστίασης για τους 
παίκτες. Ήταν όλες μέλη της ίδιας κολεγιακής ομάδας λακρός. Είχαν ηλικία από 18 έως 21 
ετών, με μέσο όρο ηλικίας τα 20. Οι περισσότερες συμμετέχουσες δεν είχαν διαιτητική εμπειρία 
με την εξαίρεση ενός ατόμου που είχε διαιτητεύσει αγώνες ποδοσφαίρου νέων. 
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Μέσο  

Οι ερωτήσεις για τις ομάδες εστίασης ακολούθησαν μια ημι-δομημένη προσέγγιση, 
χρησιμοποιώντας έναν οδηγό συνέντευξης που αναπτύχθηκε από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής  (Havitz & Dimanche, 1997, 
Iwasaki & Havitz, 1998, Wiley et al, 2000) και τους περιορισμούς για τις δραστηριότητες 
αναψυχής (Crawford, Jackson, & Godbey, 1991, Jackson, Crawford, & Godbey 1993). Σο κύρος 
του μέσου επιβεβαιώθηκε μέσα από τη έκθεση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις 
ερωτήσεις. Ο οδηγός συνέντευξης τροποποιήθηκε για την ομάδα εστίασης που αποτελούταν 
από παίκτες. Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες να αναρρωτιούνται σχετικά με πιθανά κίνητρα 
που θα μπορούσαν να προσελκύσουν τη συμμετοχή στη διαιτησία και παραδεκτούς 
περιορισμούς που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη συμμετοχή. Οι ερωτήσεις που αφορούν τις 
πτυχές της συμμετοχής και της αφοσίωσης δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την ομάδα.  
 
Διαδικασία  

Σα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω των τριών ομάδων-στόχων. Όλες οι ομάδες εστίασης 
συγκεντρώθηκαν σε μια αίθουσα συσκέψεων κοντά στο γήπεδο λακρός ενός κοντινού 
κολεγίου. Είχε σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους τοπικούς διαιτητές 
λακρός που εξηγούσε το σκοπό της μελέτης και τους καλούσε να παρακολουθήσουν μία από 
τις δύο ομάδες εστίασης. Οι εθελοντές απάντησαν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και έδωσαν γραπτή συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους. Ρυθμίσεις για την τρίτη ομάδα 
εστίασης έγιναν μέσω της προπονήτριας. Σης απευθύνθηκε πρόσκληση παρόμοια με εκείνη 
που εστάλη στους διαιτητές και εκείνη την κοινοποίησε στη συνέχεια στις παίκτριές της. 
Πάρθηκε επίσης γραπτή συναίνεση από όλες τις παίκτριες που συμμετείχαν στην ομάδα 
εστίασης. 

τους συμμετέχοντες ζητήθηκε αρχικά να συστηθούν στην ομάδα και έπειτα κλήθηκαν 
να επιλέξουν ένα ψευδώνυμο για τον εαυτό τους. Κάθε μία από τις ομάδες εστίασης διήρκεσε 
περίπου μία ώρα και όλες έγιναν υπό την εποπτεία του ερευνητή. Ακουλουθώντας έναν 
προσαρμόσιμο οδηγό συνέντευξης, ο επόπτης πήρε μια ημι-δομημένη προσέγγιση, που 
επιτρέπει κάποια παρέκκλιση από τον οδηγό αν περαιτέρω συζήτηση απαιτείται (Fontana & 
Frey, 2000). Ο διάλογος της κάθε ομάδας εστίασης καταγραφόταν ψηφιακά και να 
απομαγνητοφωνούνταν. Μετά την απομαγνητο-φώνηση , οι συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να ελέγχουν την ηχογράφηση χάριν ακρίβειας και νοήματος. (Neumann, 2000).  
 
Ανάλυση δεδομένων 

Λεπτομερής απομαγνητοφώνηση του διαλόγου των ομάδων εστίασης, βοήθησε στον 
προσδιορισμό των θεμάτων και τη συμπύκνωση των δεδομένων σε κατηγορίες. τη συνέχεια, 
τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της συμφωνίας. Η μέθοδος της συμφωνίας εστιάζει σε 
αυτό που είναι κοινό σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς να παραβλέπει κρίσιμες εξαιρέσεις 
(Lecompte & Preissle, 1993, Neumann, 2000). Θέματα προέκυψαν από τη βιβλιογραφία με 
άνοιγμα προς τα θέματα που μπορεί να προκύψουν. Οι απομαγνητοφωνήσεις των ομάδων 
εστίασης κωδικοποιήθηκαν ανεξάρτητα από τον ερευνητή και έναν βοηθό και ένα κύριο 
σύστημα κωδικοποίησης αναπτύχθηκε. Μετά από συζήτηση, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά 
με τους ορισμούς για κάθε θέμα.  
 
Αποτελέσματα 

Σα ευρήματα σχετικά με τη συμμετοχή αναφέρονται πρώτα, ακολουθούμενα από τα 
αποτελέσματα των ερωτήσεων της έρευνας σε σχέση με προγενέστερες και τα αποτελέσματα 
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που σχετίζονται με τη συμμετοχή. Επιλέχθηκαν τα αποσπάσματα και παραδείγματα που 
αντιπροσωπούσαν καλύτερα την άποψη του συνόλου της ομάδας, χωρίς να παραβλέπονται 
εξαιρέσεις που προσθέτουν στον πλούτο και την πολυπλοκότητα των ιστοριών των 
συμμετεχόντων (Miles & Huberman, 1994).  

 
υμμετοχή 

Οι τρεις πτυχές της συμμετοχής: ελκυστικότητα, κεντρικότητα και αυτοέκφραση (Wiley et 
al., 2000) εξετάστηκαν και για τις δύο ομάδες εστίασης που αποτελούνταν από διαιτητές. Η  
ευχάριστη πλευρά της ελκυστικότητας ήταν εμφανής σε όλους τους διαιτητές, όπως εκφράζεται 
από την αγάπη τους για το άθλημα και την απόλαυση του να διαιτητεύουν. Όπως δήλωσε η 
Λίντα, ‗δεν θα ήμουν εκεί έξω, αν δεν το απολάμβανα.‘ Οι περισσότεροι διαιτητές θεωρούσαν 
επίσης ότι το έργο που επιτελούσαν ήταν σημαντικό, όπως φαίνεται και από σχόλιο της 
Κάρεν, ‗νοιάζομαι για την ασφάλεια και το αθλητικό πνεύμα στο γήπεδο.‘  

Η κεντρικότητα, η οποία ασχολείται με την περιστροφή της ζωής κάποιου γύρω από μια 
δραστηριότητα, ήταν περισσότερο εμφανής στους παλαίμαχους διαιτητές σε σύγκριση με τους 
νεότερους. Η σημασία και η κεντρικότητα της διαιτησίας για τρεις βετεράνους υπαλλήλους 
ήταν εμφανής καθώς μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τη διαπραγμάτευση με τους 
εργοδότες για να έχουν ελεύθερο χρόνο που θα τους επιτρέψει να διαιτητεύσουν. Όπως 
δήλωσε η Ντόνα, ‗διαπραγματεύομαι μια νέα δουλειά και αυτό είναι ένα από τα μείζονα 
θέματα μου. Αυτό ήταν ένα πρέπει....η ελευθερία να απαλλαγώ από το άγχος της εργασίας και 
να πάω να διαιτητεύσω‘. Ο Σομ πρόσθεσε, ‗κάθισα με την εταιρεία που δουλεύω είπα ότι θα 
πρέπει να έχω ελεύθερες αυτές τις ημέρες κατά τη διάρκεια του χρόνου για να διαιτητεύω. Θα 
εργάζομαι επιπλέον ώρες για να καλύψω τα κενά που θα προκύψουν από την απουσία μου‘.  
Η Λίντα είπε, ‗Διαπραγματεύτηκα απευθείας (με τον εργοδότη μου). Είπα πως αυτό είναι αυτό 
που κάνω και αυτές οι ημέρες που έχω τα παιχνίδια‘. 

Η αυτοέκφραση ή συμβολική αξία της διαιτησίας χαρακτηρίστηκε από αρκετές 
ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Η Μπέτσυ σχολίασε, ‗Η διαιτησία είναι ένα σημαντικό μέρος του 
ποιά είμαι και τι κάνω γιατί είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορώ να συνεχίσω, ουσιαστικά, 
να είμαι αθλήτρια και να καθορίζω τον εαυτό μου ως αθλήτρια‘. Ο Σομ σημειώνει ότι το να 
είσαι διαιτητής είναι ‗ένας τρόπος να ξεχωρίσεις από τον τυπικό οπαδό‘ και αποτιμά τον ρόλο 
του στη συμβολή του για ένα ασφαλές και δίκαιο παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Ο Ντέιβιντ είπε: 
‗Όταν μπείς πραγματικά μέσα σε αυτό, το κάνεις για τη δική σου αυτοεκτίμησή. Νομίζω ότι 
κάνω καλή δουλειά εκεί έξω που εργάζονται με τους νέους και παίρνω πολλά θετικά σχόλια 
για αυτό‘. 
 
Κίνητρα  
    Σο πρώτο ερευνητικό ερώτημα αυτής της μελέτης επιχείρησε να καθορίσει ποιά κίνητρα 
συμβάλλουν στη συμμετοχή στη διαιτησία. Για τις παίκτριες του κολεγίου, το πιο ελκυστικό 
κίνητρο ήταν η αμοιβή. Οι παίκτριες ενθουσιάστηκαν όταν έμαθαν τα ποσοστά των αμοιβών 
των διαιτητών. Όπως σημειώνει η Ζόι, ‗Οι άνθρωποι θα έκαναν οτιδήποτε για τα χρήματα‘. Οι 
περισσότεροι από τους εν ενεργεία διαιτητές συμφώνησαν ότι η αμοιβή είναι ένα κίνητρο, όχι 
όμως ο μόνος λόγος για τη συμμετοχή τους στη διαιτησία. Αρκετοί συμμετέχοντες είδαν το 
γεγονός «πληρώνομαι και εξασκούμαι» ως προστιθέμενη αξία. Ο Ντέιβιντ ήταν ο μόνος 
διαιτητής που απέρριψε εντελώς την έννοια της αμοιβής ως κίνητρο. Έκανε το σχόλιο: 
‗Ασφαλώς δεν το κάνω για τα χρήματα. Σα χρήματα πραγματικά δεν είναι εξέχον λόγος. 
Είμαι συνταξιούχος‘. Σα κίνητρά του ήταν σχετικά με την προσωπική του ολοκλήρωση και το 
να προσφέρει στην κοινότητα. Μια ποικιλία από άλλα κίνητρα για συμμετοχή στη διαιτησία 
αποκαλύφθηκαν και συμπεριελάμβαναν τη συνέχεια της ενασχόλησης με το άθλημα, την 
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ανάπτυξη νέων φιλιών, τη διατήρηση της φόρμας, και την ευκαιρία για ένα διάλειμμα από το 
άγχος της εργασίας. Σα κίνητρα που αναφέρονταν πιο συχνά ήταν η διασκέδαση, η 
απόλαυση, και η αγάπη προς το άθλημα. Η Λίντα είπε: ‗Είναι διασκεδαστικό. Μου αρέσει να 
βρίσκομαι εκεί έξω. Είναι ένας τρόπος να είμαι ακόμη μέρος του αθλητισμού‘. Ο Σζέραλντ 
πρόσθεσε: ‗Αγαπώ το να είμαι δραστήριος και μου αρέσει το άθλημα....Αλήθεια‘. Αναδυόμενα 
κίνητρα αποτελούν η προβολή ως θετικά πρότυπα και η παροχή ενός δίκαιου και ασφαλούς 
περιβάλλοντος για τους νέους αθλητές. Η Μπέτσυ σημείωσε ότι ορισμένοι από τους 
προπονητές δεν είναι τα καλύτερα πρότυπα και σχολίασε: ‗Είναι ωραίο να ξέρεις ότι τους 
διδάσκεις (τους αθλητές) κάτι σχετικά με την ακεραιότητα και το παιχνίδι‘. Ο Ρικ ανέφερε, 
‗μου αρέσει να τελώ ένα ασφαλές και αποτελεσματικό παιχνίδι λακρός. Είναι μια 
ικανοποιητική δραστηριότητα.‘ 
 
Περιορισμοί  

Σο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης επικεντρώθηκε σε περιορισμούς ή 
τους παράγοντες που εμποδίζουν ή μειώνουν τη συμμετοχή στη διαιτησία. Για τη μελέτη αυτή, 
οι περιορισμοί ταξινομήθηκαν σε ενδοατομικούς, διαπροσωπικούς, και τα διαρθρωτικούς 
(Crawford, et al., 1991). Παραδείγματα ενδοατομικών περιορισμών για διαιτητές 
περιλαμβάνουν το άγχος, την έλλειψη αυτοπεποίθησης, και ανησυχίες σχετικές με τη φυσική 
κατάσταση ή την υγεία. Οι διαπροσωπικοί περιορισμοί περιλαμβάνουν συγκρούσεις με τους 
παίκτες, τους προπονητές, τους οπαδούς ή άλλους διαιτητές. Διαρθρωτικοί περιορισμοί είναι 
παράγοντες όπως η έλλειψη χρόνου λόγω των απαιτήσεων της δουλειάς ή της οικογένειας, οι 
ανεπαρκής αμοιβές, ανησυχίες σχετικές με τα ταξίδια, και η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις 
ευκαιρίες συμμετοχής. Για τις παίκτριες του κολεγίου, η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο οι διαιτητές πιστοποιούνται ήταν ο πρώτος λόγος που αναφέρθηκε, όταν 
ρωτήθηκαν για τη συμμετοχή. Όπως σημειώνει η άρα, ‗Δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες. 
Κανείς δεν μιλάει πολύ για αυτό‘. Η Λίντσεϋ αποκρίθηκε, ‗Εγώ δεν ξέρω καν τι πρέπει να 
κάνει κάποιος για να γίνει διαιτητής. Πρέπει να κάνεις κάποιο τεστ ή κάτι τέτοιο;‘ Αν και ήταν 
προφανές ότι είναι απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία για 
να γίνει κάποιος διαιτητής, αυτές δεν εγγυόνται τη μελλοντική συμμετοχή. Καθώς η συζήτηση 
προχωρούσε, πολλές από τις παίκτριες αποκάλυψαν ότι δεν θα ενδιαφέρονταν να 
διαιτητεύσουν λόγω ενδοατομικών και διαπροσωπικών παραγόντων. Η Έμιλυ παραδέχθηκε 
ότι θα φοβόταν να είναι διαιτητής λόγω του άγχους και της πίεσης. Η Μπριάννα συμφώνησε 
και πρόσθεσε, ‗Δεν θα μου άρεσε καθόλου να βρίσκομαι στο επίκεντρο της διαμάχης‘. Η άρα 
σχολίασε: ‗Αυτό είναι σαν τον φόβο μου .... Δεν θέλω να είμαι η διαιτητής που θα είναι 
υπεύθυνη για ένα κορίτσι που τραυματίστηκε, διότι δεν υπέδειξα κάτι σωστά‘. Η Μπρουκ 
προκάλεσε το γέλιο στην αίθουσα με το σχόλιό της, ‗Όλοι γνωρίζουμε πώς είναι να αντιπαθεί 
κάποιος το διαιτητή‘. 

Για τους εν ενεργεία διαιτητές, τα διαρθρωτικά εμπόδια που συνδέονται με τις απαιτήσεις 
της εργασίας και της οικογένειας αναφέρθηκαν αρκετές φορές, ενώ ενδοατομικοί περιορισμοί 
δεν αποτελούσαν σημαντικές ανησυχίες με εξαίρεση έναν νέο διαιτητή. Η ούζαν 
παραδέχθηκε: ‗Η φυσική κατάσταση είναι μια πρόκληση για μένα και μερικές φορές 
αισθάνομαι να εκφοβίζομαι από τις διαμαρτυρίες των προπονητών και των γονέων.... 
υνήθως λόγω της έλλειψης εμπειρίας και αυτοπεποίθησης‘. Η συζήτηση σχετικά με τους 
περιορισμούς περιστράφηκε κυρίως γύρω από τις διαπροσωπικές συγκρούσεις με τους 
προπονητές, τους γονείς και τους οπαδούς. Λόγω της παρενόχλησης από τους προπονητές και 
τους γονείς, η Λίντα σχεδόν εγκατέλειψε μετά το πρώτο έτος της ως διαιτητής. Ο Σζέραλντ 
υπενθύμισε μια κακή εμπειρία σε ένα παιχνίδι καλαθοσφαίρισης. ‗Σο γήπεδο ήταν γεμάτο. Οι 
φίλαθλοι φώναζαν και δεν άκουσα ένα τάιμ άουτ το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα έπρεπε 
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να έχω ακούσει. Όλοι με κυνηγούσαν στο τέλος του παιχνιδιού και αυτό με απομάκρυνε από 
την καλαθοσφαίριση‘. ‗ε σχέση με τους οπαδούς‘, δήλωσε η Ντόνα, ‗έχει γίνει μέρος του 
πολιτισμού μας .... να παρενοχλούν τους διαιτητές. Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκονται εκεί‘. 

  
Αφοσίωση 

Σο τελευταίο ερώτημα της έρευνας διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της συμμετοχής και του 
αποτελέσματος της αφοσίωσης. Η Μπέτσυ είπε πως η αφοσίωσή της στη διαιτησία προήλθε 
από την αίσθηση της υποχρέωσης να προσφέρει πίσω στον αθλητισμό. Ο Ντέιβιντ αισθάνθηκε 
μια ισχυρή δέσμευση για τα τοπικά πρωταθλήματα νέων και εργάστηκε για την ανάπτυξη των 
νέων διαιτητών. ‗Προπονώ νέους για να γίνουν διαιτητές. Δεν τους κοστίζει τίποτα. Απλώς 
έρχονται και εγώ τους διδάσκω. Σους έβαλα σε επίσημο τμήμα και στη συνέχεια, κάθε 
εβδομάδα τους καθοδηγώ‘. Ο Σομ σημείωσε: ‗Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τις ώρες που 
αφιερώνονται μελετώντας τους κανόνες και τον τρόπο εργασίας. Και δεν είναι διατεθειμένοι 
να διαθέσουν το χρόνο αυτό. Φρειάζεται κάποιος ειδικός για να δώσει αυτό το είδος της 
αφοσίωσης‘. Εξέφρασε την δική του ισχυρή αίσθηση αφοσίωσης λέγοντας, ‗Θέλω να αφήσω το 
άθλημα καλύτερο από ότι το βρήκα. Και θέλω να δώσω πίσω σε κάτι που απολάμβανα για 22 
χρόνια. Θα κάνω ότι μπορώ για να το κάνω καλύτερο‘. Ο τρόπος του να προσφέρει ήταν 
παρέχοντας εξάσκηση και καθοδήγηση στους νέους διαιτητές. 

 
υζήτηση / υμπεράσματα  

Παρόμοια με τις διαπιστώσεις των Spice και Thompson (1994), το δείγμα των παικτών σε 
αυτή τη μελέτη ελκόταν περισσότερο από εξωγενή κίνητρα, όπως η οικονομική ανταμοιβή 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια κίνητρα για τους εν ενεργεία διαιτητές ήταν κυρίως εγγενή 
στη φύση. Σα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι προσπάθειες προσέλκυσης νέων διαιτητών 
θα πρέπει να βασιστούν στην αποζημίωση, ενώ οι προσπάθειες διατήρησης θα πρέπει να 
επικεντρωθούν περισσότερο στη διασκέδαση και στην συντροφικότητα. Η απόλαυση και η 
αγάπη για το άθλημα αποτελούν κίνητρα που συμμερίζονται όλοι οι διαιτητές στην παρούσα 
μελέτη. Άλλα κίνητρα που συζητήθηκαν υποστηρίζουν ευρήματα από τη βιβλιογραφία (Furst, 
1989, 1991, Purdy & Snyder, 1985, Spice & Thompson, 1994, Wolfsen & Neave, 2007) και 
περιλαμβάνουν τη συνέχεια της ενασχόλησης με το άθλημα και την ανάπτυξη φιλιών με 
άλλους διαιτητές. 

Όσον αφορά τους περιορισμούς, οι παίκτες του λακρός έδωσαν στην παρούσα μελέτη 
παρόμοιες απαντήσεις με τους παίκτες του χόκεϊ επί χόρτου στη μελέτη των Spice και 
Thompson (1994). Και οι δύο ομάδες των αθλητών αποθαρρύνονταν από την ενασχόληση με 
τη διαιτησία διότι δεν τους ζητήθηκε να διαιτητεύσουν, δεν ήθελαν να εξυβρίζονται, και δεν 
τους άρεσε αυτός ο μη δημοφιλής ρόλος. αφώς, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
κατάρτιση και τις ευκαιρίες ανάπτυξης πρέπει να διαδοθούν σε ομάδες, όπως τα κολέγια και 
τα σωματεία. Επιπλέον, οι διοργανώτριες αρχές και τα διοικητικά όργανα θα χρειαστεί να 
αντιμετωπίσουν ζητήματα της εικόνας των διαιτητών. Η καμπάνια κοινωνικής ευθύνης της 
Επιτροπής Αθλητισμού της Αυστραλίας που ονομάζεται ‗Δώστε στο διαιτητή μία δίκαιη 
κρίση‘ είναι ένα παράδειγμα τακτικής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και να αποτρέψει τις προσβολές κατά των διαιτητών (Kellett & Shilbury, 
2007). 

Παρά το γεγονός ότι διέφερε η ορολογία, οι περιορισμοί που αναγνωρίστηκαν ,σχετικά 
με το στρες, από τους διαιτητές στο κείμενο της παρούσας μελέτης ήταν παρόμοιες με 
ευρήματα από τη βιβλιογραφία (Goldsmith & Williams, 1992, Reiney, 1995, Reiney, 1999, 
Reiney & Hardy, 1999, Taylor & Daniel, 1987, Taylor et al., 1990). Οι πιο συνηθισμένες πηγές 
των περιορισμών (στρες) για τους διαιτητές αθλημάτων ήταν διαπροσωπικοί περιορισμοί 
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(διαπροσωπικές συγκρούσεις) και διαρθρωτικοί περιορισμοί (πίεση χρόνου). ε μικρότερο 
βαθμό, οι ενδοατομικοί περιορισμοί (σχετικά με τις επιδόσεις), θεωρήθηκαν ως 
προβληματικοί. Η πρόσκληση προπονητών και γονέων για να παρακολουθήσουν σεμινάρια 
για τους κανόνες του αθλήματος, ώστε να μπορούν να συζητούν με τους διαιτητές σε ένα μη- 
ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι ένας τρόπος για τη μείωση των διαπροσωπικών 
περιορισμών.  

Οι παράγοντες των αποτελεσμάτων που εξετάζονται συχνότερα σε προηγούμενη έρευνα 
για τους διαιτητές σχετίζονται με την επαγγελματική εξουθένωση και την πρόθεση να 
σταματήσουν (Reiney, 1999, Reiney & Hardy, 1999, Taylor et al, 1990.).Καμμία μελέτη που να 
εξέτάζει την αφοσίωση σαν έναν παράγοντα αποτελέσματος για τους διαιτητές, δε βρέθηκε. Η 
προσέλκυση νέων διαιτητών είναι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο 
πρόβλημα της έλλειψης διαιτητών, ωστόσο, το κλειδί για τη βελτίωση της ποιότητας εκτέλεσης 
καθηκόντων είναι η διατήρηση των υπεύθυνων ατόμων που έχουν δεσμευθεί για τον ρόλο 
τους ως διαιτητές.  

Η μελέτη αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα μιας σειρά ερευνών σχεδιασμένων να παρέχουν 
μια πιο σφαιρική άποψη για τη συμμετοχή στην αθλητική διαιτησία. Είναι η πρώτη μελέτη 
που εφαρμζει βιβλιογραφία σχετική με την αναψυχή και τον ελεύθερο χρόνο στο πλαίσιο της 
διαιτησίας. Ενώ η παρούσα μελέτη παρέχει ποιοτικά στοιχεία για τη συμμετοχή, μαζί με τα 
αποτελέσματά της, πρόσθετες ποσοτικές έρευνες χρειάζονται για να εξετάσουν περαιτέρω τις 
σχέσεις μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Η καλύτερη κατανόηση της δομής της συμμετοχής και 
η σύνδεση αυτής με τα αποτελέσματα μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές του αθλητισμού 
στην ανάπτυξη στρατηγικών σχετικών με την προσέλκυση και τη διατήρηση που θα 
επικεντρώνονται περισσότερο στη συνάφεια ή την έννοια της διαιτησίας στο πλαίσιο της ζωής 
των ανθρώπων. 
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Επιστημονική Αθλητική Σκέψη 
  

 
 
 

Υυσική Κατάσταση και Αγορά Εργασίας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

βασική προσέγγιση στα οικονομικά της εργασίας θέτει ως κυρί-
αρχο προσδιοριστικό παράγοντα των αμοιβών το ανθρώπινο 
κεφάλαιο. Αυτό κυρίως μετράται από την κάθε είδους εκπαίδευση 
και γνωστική ικανότητα. Πιο πρόσφατες έρευνες έχουν εξετάσει 

και άλλες μεταβλητές ως προσδιοριστικούς παράγοντες των αμοιβών ενός 
ατόμου (η προσωπικότητα του ατόμου, η αυτοπειθαρχία του, ή ακόμα πολύ 
προσωπικά και φαινομενικά άσχετα χαρακτηριστικά όπως η εξωτερική ομορ-
φιά, το βάρος, το ύψος κ.λπ). ε πρόσφατη έρευνα εξετάστηκε ένας άλλος 
ακόμη παράγοντα που σχετίζεται με την αθλητική δραστηριότητα αυτός της 
φυσικής κατάστασης (βλέπε Dan-Olof Rooth ―Work out or out of work — The 
labor market return to physical fitness and leisure sports activities‖, Labour 
Economics, αναμενόμενο). Ο συγγραφέας επίσης εξετάζει και το βαθμό με τον 
οποίο οι αιτούντες εργασία έχουν περισσότερες πιθανότητες αν συμμετέχουν σε 
αθλητικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Η εξέταση της μεταβλητής «δρα-
στηριότητες ελεύθερου χρόνου» δεν είναι κάτι καινούργιο διότι έχει συνδεθεί με 
μία άλλη διάσταση του ανθρώπινου κεφαλαίου που είναι αυτός της υγείας. 
Λίγες είναι όμως οι μελέτες που την συνδέουν άμεσα με την αγορά εργασίας.  

Ο συγγραφέας προβαίνει σε μία συνοπτική και κάπως γενική ανασκόπηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η φυσική δραστη-
ριότητα μπορεί να σχετίζεται με μία σειρά μεταβλητών προσωπικών χαρακτη-
ριστικών όπως κοινωνικότητα, ελκυστικότητα, αντίληψη και υγεία. Ο συγ-
γραφέας καταλήγει ότι τίθεται το ερώτημα πως ενσωματώνεται η αθλητική 
δραστηριότητα. Θέτει δε ως στόχο της μελέτης τους να εξετάσει μία πλούσια 
βάση δεδομένων από την οποία θα αναδειχθεί ο ρόλος της φυσικής άσκησης. 
ουηδικά στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται από μία βάση δεδομένων που 
εμπεριέχει πληροφορίες για κάθε άτομο που ζει στην ουηδία. Σα στοιχεία 

ΗΗ  
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είναι διαθέσιμα από το 1999. Σο δείγμα που χρησιμοποιείται συμπεριλαμβάνει 
άνδρες ηλικίας 28-38 ετών το έτος 2003 που αριθμούσε 468312 άτομα. Η 
μέτρηση των αμοιβών περιλαμβάνει κάθε είδους εισόδημα όπως μισθοί, αμοιβές 
από αυτοαπασχόληση και έσοδα από ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. τοιχεία 
για την φυσική κατάσταση είναι διαθέσιμα όταν τα άτομα αυτά ήταν 18 ετών, 
πριν δηλαδή εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Μετράται δε ως ο λόγος της 
κατανάλωσης οξυγόνου κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας ποδηλάτου 5-10 
λεπτών σε σχέση με το βάρος του ατόμου. 

Μία πρώτη διαγραμματική απεικόνιση των αμοιβών του ατόμου με την 
φυσική κατάσταση δείχνει ότι οι αμοιβές αυξάνουν με την φυσική κατάσταση. 
τη συνέχεια ο συγγραφέας εξετάζει αυτή την σχέση οικονομετρικά. Βρίσκει ότι 
μία αύξηση της φυσικής κατάστασης κατά μία μονάδα τυπικής απόκλισης 
συνδέεται με κατά 7% μεγαλύτερες αμοιβές. Αυτή η επιπλέον αμοιβή μπορεί να 
εξηγηθεί κατά το ήμισυ από την οικογενειακή τάση να ενισχύει αθλητικές 
δραστηριότητες των παιδιών της στην παιδική και εφηβική ηλικία. Σο επίπεδο 
της εκπαίδευσης δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα.  

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί και μία δεύτερη πηγή δεδομένων που 
προέρχονται από μία πειραματική έρευνα πεδίου. Η έρευνα αυτή έγινε το 2007 
(Μάρτιος-Νοέμβριος) όπου συλλέχτηκαν όλες οι ανακοινώσεις κενών θέσεων 
εργασία του ουηδικού Οργανισμού Απασχόλησης. υνολικά 8466 αιτήσεις 
στάλθηκαν σε 3821 εργοδότες. Η υπόθεση που εξετάστηκε οικονομετρικά είναι 
σε τι βαθμό η πιθανότητα να καλέσουν κάποιον υποψήφιο για συνέντευξη 
επηρεάζεται από την αθλητική του δραστηριότητα. Βρίσκουν δε ότι αυτοί που 
έχουν κάποια αθλητική συμμετοχή έχουν περί τις δύο ποσοστιαίες μονάδες 
μεγαλύτερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν μία συνέντευξη για εργασία. Σο 
αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό και ισοδυναμεί με δύο χρόνια εργασιακής 
εμπειρίας. Σο πιο σημαντικό άθλημα που επηρεάζει αυτή την πιθανότητα είναι 
το ποδόσφαιρο και το γκολφ. Επίσης, σημαντικές αθλητικές δραστηριότητες 
είναι το τρέξιμο και το τένις. Η επόμενη υπόθεση που εξετάζεται από τον 
συγγραφέα είναι η ένταση της αθλητικής συμμετοχής, δηλαδή αν ο υποψήφιος 
είχε συμμετοχή σε πιο ανταγωνιστικές (επαγγελματικές) αθλητικές 
δραστηριότητες. Σα στατιστικά αποτελέσματα δεν μπορούν να δώσουν μία 
ξεκάθαρη απάντηση. Η υπόθεση αυτή βρίσκει στήριξη όταν εξετάζεται η 
επίδραση αυτής της μεταβλητής ανάλογα με το επάγγελμα. Κάτι φυσικά 
αναμενόμενο διότι σε συγκεκριμένα επαγγέλματα η φυσική κατάσταση είναι 
πολύ σημαντική, όπως στον κλάδο των οικοδόμων, των εστιατορίων, της 
καθαριότητας και των νοσηλευτών. ε αυτά τα επαγγέλματα, η μεταβλητή 
έντονη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες είναι στατιστικά σημαντική 
κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. ε επαγγέλματα που δεν χρειάζεται μία καλή 
φυσική κατάσταση η μεταβλητή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση. Με εξαίρεση την 
κολύμβηση, όλα τα αθλήματα είναι σημαντικά. Σο συμπέρασμα του συγγραφέα 
είναι ότι η έρευνα του στηρίζει την υπόθεση ότι οι αθλητικές δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου δίνουν μεγαλύτερες αμοιβές. 



 

Οικονομία € Αθλητισμός, Σόμος 11ος, Σεύχος 1ο, Ιανουάριος-Υεβρουάριος-Μάρτιος 2011 

 
46 

Επιστημονικό Βιβλίο 
 
 
 
 

Μαραθώνιος: Ραντεβού με την Ιστορία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

το παρόν τεύχος του περιοδικού Οικονομία € Αθλητισμός παρου-
σιάζεται το βιβλίο του έγκριτου δημοσιογράφου Γιάννη Μαμου-
ζέλου ‗Μαραθώνιος: Ραντεβού με την ιστορία‘. ύμφωνα με τον 
ίδιο το συγγραφέα,ο μαραθώνιος ‗Μεταφέρει υψηλά ιδανικά και 
αξίες ανά τον κόσμο‘ και το βιβλίο αυτό ‗διορθώνει, ανασυνθέτει ή 

ανατρέπει πολλά απ‘ όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το μαραθώνιο‘. Σο 
βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη τα οποία αποτελούνται από ξεχωριστά κεφάλαια. 
Σο πρώτο μέρος αποτελείται από 27 κεφάλαια-υποενότητες. Σο πρώτο κεφάλαιο 
ασχολείται με τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώ-
νες στους οποίους δεν υπήρχε μαραθώνιος δρό-
μος και παραθέτει και τη διάσταση των απόψεων 
μεταξύ των ιστορικών της αρχαιότητας σχετικά με 
τις λεπτομέρειες της μάχης του Μαραθώνα. Σο 
δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις τρείς ερμη-
νείες που έχουν δοθεί ανά καιρούς στο μαραθώ-
νιο της Αθήνας: Ιστορικός, Κλασικός και Αυθε-
ντικός. Σο τρίτο είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο 
που εμπνεύστηκε το σύγχρονο ολυμπιακό μαρα-
θώνιο το 1894, το Γάλλο Μισέλ Μπρεάλ και το 
τέταρτο στις διάφορες ιδεολογικές διαστάσεις που 
δόθηκαν ανά καιρούς στο μαραθώνιο και την 
ιστορία του πρώτου μαραθωνίου δρόμου το 1896 
μέσα από ντοκουμέντα της εποχής εκείνης. Σα κεφάλαια πέντε και έξι ασχολού-
νται με τη διαδρομή του μαραθωνίου και στο κεφάλαιο επτά ο συγγραφέας 
εξηγεί πώς διαμορφώθηκε η απόσταση που διανύει μέχρι και σήμερα ο μαραθώ-
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νιος, το 1908 στην Αγγλία. Σα κεφάλαια οκτώ και εννέα αναφέρονται στις διά-
φορες χιλιομετρικές αποστάσεις που κάλυπταν τη διαδρομή της Αθήνας ανά 
τους χρόνους, στην απόσταση που έτρεξαν οι αθλητές το 1896. Σο δέκατο 
κεφάλαιο ασχολείται με το σημείο της αφετηρίας του μαραθωνίου της Αθήνας 
και το ενδέκατο με την ιστορία του Παναθηναϊκού σταδίου. Σο χρονικό του 
πρώτου μαραθωνίου της Αθήνας στους Πανελλήνιους αγώνες του 1896 και η 
διαδικασία επιλογής των Ελλήνων αθλητών που θα εκπροσωπούσαν τη χώρα 
στον πρώτο Ολυμπιακό μαραθώνιο είναι το θέμα του δωδέκατου κεφαλαίου. 
το κεφάλαιο δεκατρία εξετάζεται ο Ολυμπιακός μαραθώνιος του 1896. Σο επό-
μενο κεφάλαιο περιγράφει το μεσο-Ολυμπιακό μαραθώνιο του 1906. Έπειτα 
γίνεται αναφορά σε όλους τους νικητές των Πανελληνίων πρωταθλημάτων από 
το 1906 έως σήμερα καθώς και στον πρώτο διεθνή μαραθώνιο της Αθήνας το 
1955 στο δέκατο έκτο κεφάλαιο. Ο αγώνας αυτός  διεξαγόταν έως και το 1980 
και από το 1972 και μετά διεξαγόταν παράλληλα και ο ‗Μαραθώνιος Ειρήνης‘, 
για να φτάσουμε στο σημείο το 1983 να διεξαχθούν στην Αθήνα δύο 
διαφορετικοί μαραθώνιοι την ίδια ημέρα! Σο δέκατο όγδοο κεφάλαιο καταπιά-
νεται με το μαραθώνιο της Αθήνας στον 20ο αιώνα παραθέτοντας λίστα με 
όλους τους νικητές από το 1983 έως και το 2009, το δέκατο ένατο με το 
μαραθώνιο στους Βαλκανικούς από το 1929 έως και σήμερα, το εικοστό με το 
μαραθώνιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου της Αθήνας το 1969 και το 1982 
, το εικοστό πρώτο με τους Μεσογειακούς αγώνες της Αθήνας το 1991, το 
εικοστό δεύτερο με το Παγκόσμιο κύπελλο μαραθωνίου στην Αθήνα το 1995, το 
εικοστό τρίτο με το 6ο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου της Αθήνας το 1997 όπου 
η απονομή έγινε στη σκιά της Ακρόπολης και το εικοστό τέταρτο με το 
μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 όπου αναγρά-
φονται και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κατά τη διάρκεια της διαδρομής για να προσ-
διορίσουν οι αναγνώστες το ρυθμό που ακολουθούσαν οι προπορευόμενοι 
δρομείς. Σα τρία τελευταία κεφάλαια του πρώτου μέρους ασχολούνται με τρεις 
Έλληνες αθλητές. το τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους υπάρχει μία πολύ 
ενδιαφέρουσα σύγκριση πηγών όσον αφορά τις αμφισβητήσεις για τον 
πραγματικό νικητή του 1896. Σο δεύτερο μέρος του βιβλίου αποτελείται από 6 
κεφάλαια-υποενότητες και ασχολείται κυρίως με τα ρεκόρ που έχουν επιτευχθεί 
στο μαραθώνιο και τους κορυφαίους αθλητές που έχουν διαπρέψει σε αυτόν.  

Σο τρίτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου περιέχει αναλυτικούς πίνακες με 
όλα τα στατιστικά που μπορεί να αναζητήσει κανείς για το μαραθώνιο. 
Σελειώνοντας, αξίζει να αναφέρουμε τη στήλη ‗γνωρίζετε ότι‘ η οποία υπάρχει 
στο τέλος κάθε κεφαλαίου και αναφέρεται στην ιστορία προσώπων και 
καταστάσεων που περιέχει εκάστοτε κεφάλαιο κάνοντας αυτό πιο κατανοητό 
στους ‗μη μυημένους‘. Σο βιβλίο του Γιάννη Μαμουζέλου αποτελεί ένα απαραί-
τητο εγχειρίδιο για όποιον ενδιαφέρεται για την ιστορία και την πορεία του 
μαραθωνίου δρόμου, ανατρέποντας πολλά από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα 
γι‘ αυτόν.  
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Ανακοινώσεις 
 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 
 

Σο Κόστος Κατασκευής, υντήρησης και Αξιοποίησης των Ελληνικών Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων (Γηπέδων) 

 
         
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Σρίτη 15 Μαρτίου 2011 στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου της Αθήνας (Ακαδημίας 50) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης 
του Δήμου της Αθήνας.  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

18:00–18:30 
 

18:30-18:50  

Προσέλευση 
 
Φαιρετισμοί 
Ευάγγελος Κρητικός, Πρόεδρος, ΠΑΟ 
Σούλα Χαράκη, Πρόεδρος, ΟΝΑ, Δήμος Αθήνας 

18:50-19:10 κ. Βασίλης Κάκκος, Γενικός Διευθυντής ΟΑΚΑ και Μέλος Δ.. ΠΑΟ. «Σο 
Κόστος Λειτουργίας Μεγάλων Αθλητικών Εγκαταστάσεων: Η Περίπτωση του 
ΟΑΚΑ» 

19:10–19:30 κ. Ευάγγελος Κρητικός, π. Πρόεδρος Αστέρας Σρίπολης και Πρόεδρος, 
ΠΑΟ. «Σο Κόστος Κατασκευής και Λειτουργίας ενός Μικρού Περιφερειακού 
Γηπέδου Ποδοσφαίρου: Η Περίπτωση του Γηπέδου του Αστέρα Σρίπολης» 

19:30–19:50 κ. Θωμάς τάμου, Πολιτικός Μηχανικός & π. Γενικός Διευθυντής, ΓΓΑ. «Σο 
Κόστος Κατασκευής και υντήρησης Δημοσίων Αθλητικών Εγκαταστάσεων»   

19:50–20:10 κ. Γεράσιμος Ρελάτος, Διευθύνων ύμβουλος, ΣΕRRΑΙΝ ΕΠΕ & κ. Κάρολος 
τεφάνου, Πρόεδρος, TERRAIN ΕΠΕ. «Σο Κόστος Κατασκευής και υντήρησης 
Γηπέδων 5x5» 

20:10-20:30 κ. Ζώης Κολιός, Οικονομολόγος-Υοροτεχνικός, Αντιπρόεδρος ΕΥΕΕΑ 
Εκλεγμένος μέλος Π.Ο.Υ.Ε.-Ε στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 
«Υορολογία Κερδών Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων» 

20:10-20:30 Σοποθετήσεις από το κοινό 

 
Σην εκδήλωση θα συντονίσει ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟ και Επισκέπτης Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου τραθκλάιντ του Η.Β. κ. Γρηγόρης Παπανίκος 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνείστε στην κα ύλια ακκά ή στην κα ταυρούλα 
Κυρίτση στο 210 3634210 ή με ηλ.ταχ. στο psaos@psaos.gr  

 
 

ΕΙΟΔΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ 
 

 

mailto:psaos@psaos.gr
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Πρόγραμμα Καταγραυής Αθλητικών Σωματείων και 

Παροχής Υπηρεσιών 
 

Ο ΠΑΟ 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. Σο 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 
ΠΑΟ. 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. ύνταξη 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. 

http://www.psaos.gr/onomasomateiou.htm
mailto:onomasomateiou@psaos.gr
mailto:psaos@psaos.gr


 

Οικονομία € Αθλητισμός, Σόμος 11ος, Σεύχος 1ο, Ιανουάριος-Υεβρουάριος-Μάρτιος 2011 

 
50 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ 
 

1. Σα 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. Σα 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. Σα 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. Σα 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. Σα 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. ε 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. Σο 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. 

mailto:psaos@psaos.gr
mailto:gtp@atiner.gr
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΕΛΕΦΩΝ (ΠΑΟ) 

PANHELLENIC ASSOCIATION OF SPORTS ECONOMISTS 
& MANAGERS (PASEM) 

 
Διοικητικό υμβούλιο 

Πρόεδρος: Ευάγγελος Κρητικός  

Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Θ. Παπανίκος 
Γενικός Γραμματέας: Δέσποινα Κούτσαρη  

Σαμίας: Δώρος Κλεοβούλου 
ύμβουλος Δημοσίων χέσεων: Παντελής τεφανίδης 
ύμβουλος Διεθνών χέσεων: Κώστας Κατσιγιάννης 
ύμβουλος 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. 

 Υοιτητές και πουδαστές Οικονομικής Κατεύθυνσης. 
 
κοποί 

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. ε 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, Σηλ.: 210 3634210 Υαξ: 210 3634209 e-mail: psaos@psaos.gr  

 

mailto:psaos@psaos.gr
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