
Με την ολοκλήρωση του παρόντος κεφαλαίου, θα είσαι ικανός/η να: 

n κατανοείς από πού προέρχεται η διοργάνωση των αθλητικών γεγονότων και η
ανάπτυξη της βιομηχανίας τους

n προσδιορίζεις τη σημαντικότητα των αθλητικών γεγονότων διεθνώς

n αναγνωρίζεις τη σημαντικότητα του μεγέθους των αθλητικών γεγονότων για
το σχεδιασμό και τη διαχείρισή τους

n αναγνωρίζεις τις διαφορετικές οργανωτικές δομές των αθλητικών γεγονότων

n αναγνωρίζεις το ρόλο του προσωπικού στα αθλητικά γεγονότα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο
τρόπος οργανωτικής δομής και διοί-
κησης της σύγχρονης βιομηχανία των
αθλητικών διοργανώσεων είναι ση-
μαντικό να αναζητηθεί η ιστορική της
πορεία. Η σημαντικότητα του οργα-
νωμένου αθλητισμού στους αρχαίους
πολιτισμούς της Ελλάδος, της Κίνας
και της Αιγύπτου είναι περίπου ίδια

με τη σημερινή εποχή. Μία βιομηχα-
νία η οποία αποτελείται από τοπικής
έως παγκόσμιας εμβέλειας αθλητικά
γεγονότα. Στο κεφάλαιο αυτό πραγ-
ματοποιείται η ιστορική αναδρομή και
επιχειρείται ο διαχωρισμός της αθλη-
τικής βιομηχανίας σε διάφορα κομμά-
τια με βάση το ρόλο και τη σημασία
των διοργανώσεων στην κοινωνία όχι
μόνο από οικονομική άποψη, αλλά
από την κοινωνική, την πολιτική και
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την τεχνολογική επίδραση που επιφέ-
ρει. Στη συνέχεια παρουσιάζονται γε-
γονότα διαφορετικής εμβέλειας, ιδιο-
κτησίας, διοργανωτών, οργανωτικών
δομών και αγωνιστικών διαδικασιών.
Τέλος, αναλύεται ο ρόλος των στελε-
χών διαχείρισης των διοργανώσεων,
διότι σε τελευταία ανάλυση στην καρ-
διά της κάθε βιομηχανίας βρίσκονται
οι άνθρωποι.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η μελέτη της ιστορίας του αθλητι-
σμού είναι ένα σημαντικό θέμα για

τους ερευνητές με το βασικό ερώτη-
μα της χρονολογικής εξέλιξής του να
αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα πε-
ριοχή για το γνωστικό αυτό αντικεί-
μενο. Το πότε και το πώς τα αθλητικά
γεγονότα πρωτοοργανώθηκαν και
στη συνέχεια εξελιχτήκαν, βοηθά
στην κατανόηση του πώς έφθασαν
στην σημερινή τους μορφή. 

Ίσως να μην αποτελεί έκπληξη ότι
υπάρχει κάποια διχογνωμία σχετικά
με την έναρξη του οργανωμένου
αθλητισμού και ιδιαίτερα εκτός της
γεωγραφικής περιοχής της Μεσογεί-
ου. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου μετα-
ξύ Ελλάδας, Κίνας και Αιγύπτου.
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Το στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας.



Πρόσφατα, κινέζοι επιστήμονες πρό-
σθεσαν στον πλούτο της δυτικής
γνώσης ένα αριθμό ερευνών, τα απο-
τελέσματα των οποίων θέτουν ερω-
τηματικά ως προς την έως τώρα γνω-
στή χρονική έναρξη του αθλητισμού.
(Peiser, 1996).

Συγκεκριμένα, σε προϊστορικές
σπηλιές στην Γαλλία, την Αφρική και
την Αυστραλία ανακαλύφτηκαν τοι-
χογραφίες από κάρβουνο οι οποίες
αναπαριστούν τελετές με τοξοβολία
χρονολογούμενες 30.000 ετών. Οι
αναπαραστάσεις αυτές παρουσιά-
ζουν περισσότερο μια δραστηριότη-
τα ελεύθερου χρόνου, παρά μια δια-
δικασία βασική για τη ζωή των αν-
θρώπων. Αν και αυτό δεν είναι αθλη-
τισμός, παραμένει μια σημαντική πα-
ράμετρός του.

Εκτός αυτών, υπάρχουν και άλλα
αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία
βοηθούν στην κατανόηση της χρονο-
λογικής πορείας του αθλητισμού.
Στους χειμερινούς Ολυμπιακούς
αγώνες του 1994 στο Λίνεχαμερ της
Νορβηγίας, αξιοποιήθηκαν εμπορικά
εικόνες στις οποίες παρουσιάζονταν
αναπαραστάσεις (σε βράχους) αθλη-
τών σε δράση οι οποίες χρονολο-
γούνται 4.000 ετών. Υπάρχουν επί-
σης κάπως νεότερες αναφορές για
σχέδια, 2.000 χρόνων, σε Φαραωνικά
μνημεία της Αιγύπτου τα οποία απο-
τυπώνουν δραστηριότητες συναγωνι-
σμού όπως: Κολύμβηση, Πυγμαχία
και άλλες δραστηριότητες που δημι-
ουργούν την πεποίθηση ότι οι Αιγύ-
πτιοι άρχισαν να θέτουν κανονισμούς
αγωνισμάτων, να χρησιμοποιούν

αθλητικές εμφανίσεις και απονέμουν
έπαθλα σε νικητές. Στη βιβλιογραφία
και συγκεκριμένα στην Ιλιάδα του
Ομήρου αναφέρεται αθλητικός συνα-
γωνισμός ως μέρος νεκρώσιμης ακο-
λουθίας (Graham et al., 2001: chapter
1). Επίσης στην Αμερική, υπάρχουν
στοιχεία δραστηριότητας Λακρός και
συναγωνισμοί με μπάλες στους αρ-
χαίους πολιτισμούς των Ατζέκων και
των Μάγια κατά τη διάρκεια τελετών. 

Ασφαλώς, ευρέως αποδεκτά ιστο-
ρικά στοιχεία αναφέρουν την έναρξη
των Ολυμπιακών αγώνων. Ωστόσο εί-
ναι λιγότερο γνωστό ότι οι αγώνες
στην Αρχαία Ολυμπία αποτελούσαν
μέρος ευρύτερων φεστιβάλ. Η ταπει-
νή απαρχή των αγώνων στην Ολυμ-
πία πιθανολογείται ότι είχαν αρχίσει
τον 10ο ή 9ο αιώνα π.Χ., ως μέρος
θρησκευτικής τελετής προς τιμή του
Δία τον πατέρα των μυθικών θεών
των Ελλήνων. Η Ολυμπία, μια περιο-
χή στην περιφέρεια της Πελοποννή-
σου στην Ελλάδα, ήταν ένα απομο-
νωμένο καταφύγιο και η αρχική πε-
ρίοδος της θρησκευτικής τελετής
επιτρέπονταν να την παρακολουθούν
μόνο αυτοί που μιλούσαν την ελληνι-
κή γλώσσα και μοιράζονταν τα ίδια
θρησκευτικά πιστεύω (University of
Pennsylvania, 2003). Όσο οι αγώνες
άρχισαν να γίνονται ευρύτερα γνω-
στοί, προσέλκυσαν αθλητές μακρινό-
τερων περιοχών. Από το 776 π.Χ.,
όταν αρχίζουν να υπάρχουν γραπτά
δεδομένα των αγώνων, γίνεται φανε-
ρό ότι διεξάγονταν στην Ολυμπία κά-
θε τέσσερα χρόνια για περίπου δέκα
αιώνες. Κάθε χρόνο προσθέτονταν
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νέα αθλήματα έως τον πέμπτο π.Χ.,
αιώνα όταν ήταν στην ακμή της η
διοργάνωση διαρκούσε πέντε ημέρες
με πρόγραμμα αθλητικών γεγονότων
που αποτελούνταν από τρία δρομικά
αγωνίσματα (το στάδιο, το δίαυλο, το
δόλυχο) και το πένταθλο το οποίο
περιελάμβανε πέντε αγωνίσματα (το
δίσκο, το ακόντιο, το μήκος, την πά-
λη και τον δρόμο) (Toohey and Veal,
2000: chapters2 and 3). 

Ωστόσο, οι αγώνες στην Ολυμπία
δεν ήταν η μόνη αθλητική διοργάνω-
ση της περιόδου εκείνης. Ήταν μια
από τις τέσσερις με την κοινή ονομα-
σία «Πανελλήνιοι αγώνες». Οι άλλες
τρεις διοργανώσεις ήταν τα Πύθεια
στους Δελφούς (κάθε τέσσερα χρό-
νια, και τρία χρόνια μετά τους αγώ-
νες στην Ολυμπία προς τιμή του θε-
ού Απόλλωνα), τα Ίσθμια αγώνες
στην Κόρινθο (κάθε δύο χρόνια προς
τιμή του θεού Ποσειδώνα) και τα Νέ-
μαια στη Νεμαία (αγώνες κάθε δύο
χρόνια, τον ίδιο χρόνο με τα Ίσθμια
προς τιμή του θεού Δία) (Toohey and
Veal, 2000:chapters2 and 3). Ακόμη
και με τα σημερινά δεδομένα, η προ-
σέλευση των θεατών στα γεγονότα
αυτά ήταν μεγάλη, με τους αγώνες
στην Ολυμπία να υπολογίζεται ότι
διεξάγονταν στην κορύφωσή τους με
40.000 θεατές. 

Οι αρχαίοι Ολυμπιακοί αγώνες άρ-
χισαν να ξεθωριάζουν και τελικά στα-
μάτησαν το 393 μ.Χ., όταν ο χριστια-
νός Ρωμαίος αυτοκράτορας Θεοδό-
σιος ο Ι τους κατήργησε διότι διεξά-
γονταν προς τιμή του Δία. Αναβίω-
σαν ως σύγχρονοι αγώνες το 1896,

όταν ο Γάλλος βαρώνος Πιερ ντε
Κουπερτέν ήταν αυτός πρώτος που
πρότεινε το 1894 την επανέναρξή
τους το 1900 στο Παρίσι. Ωστόσο τε-
λικά αποφασίστηκε οι πρώτοι μον-
τέρνοι Ολυμπιακοί να επιστρέψουν
από την Ελλάδα που προέρχονταν
και διοργανώθηκαν τελικά στην Αθή-
να το 1896. Ο τετραετής κύκλος διε-
ξαγωγής τους υιοθετήθηκε ξανά, αλ-
λά με τη σημαντική διαφορά ότι θα
διεξάγονται σε διαφορετική τοποθε-
σία κάθε φορά. Αργότερα, το 1924
προστέθηκε η διοργάνωση των Χει-
μερινών αγώνων, ενώ το 1994 η διε-
ξαγωγή των Χειμερινών Ολυμπιακών
άρχισε να πραγματοποιείται το μεσο-
διάστημα των θερινών αντί της ίδιας
χρονιάς (Πίνακας 1.1).

Από την κατάργηση των αρχαίων
Ολυμπιακών αγώνων μέχρι τον Με-
σαίωνα, υπάρχουν ελάχιστες αναφο-
ρές σε αθλητικές διοργανώσεις.
Ωστόσο σε όλη την περίοδο της Ανα-
γέννησης υπάρχουν αναφορές για
αθλητική δραστηριότητα, όπως αυτή
της σύγχρονης εποχής. Οι αγώνες
διεξάγονταν σε απομακρυσμένες πε-
ριοχές με πολλές αναφορές για εκ-
δηλώσεις βίας κατά τη διάρκειά τους
και πρόδηλη έλλειψη κανονισμών. Το
Hurling ήταν πολύ σκληρό και βίαιο
σε σύγκριση με τη σημερινή του μορ-
φή, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το άθλη-
μα αυτό πρωτοεμφανίστηκε εκείνη
την περίοδο.

Τον 18ο αιώνα, άρχισαν να εισά-
γονται κανονισμοί στους αθλητικούς
αγώνες και συγκεκριμένα στους
αγώνες «μάχη για το έπαθλο» στο
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Έτος Καλοκαιρινοί Χειμερινοί

1896 Athens
1900 Paris
1904 St Louis
1908 London
1912 Stockholm
Δεν διοργανώθηκαν αγώνες κατά τη διάρκεια του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου
1920 Antwerp
1924 Paris Chamonix
1928 Amsterdam St Moritz
1932 Los Angeles Lake Placid
1936 Berlin Garmisch-Partenkirchen
Δεν διοργανώθηκαν αγώνες κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου
1948 London St Moritz
1952 Helsinki Oslo
1956 Melbourne Cortina d’Ampezzo
1960 Rome Squaw Valley
1964 Tokyo Innsbruck
1968 Mexico City Grenoble
1972 Munich Sapporo
1976 Montreal Innsbruck
1980 Moscow Lake Placid
1984 Los Angeles Sarajevo
1988 Seoul Calgary
1992 Barcelona Albertville
1994 Lillehammer
1996 Atlanta
1998 Nagano
2000 Sydney
2002 Salt Lake City
2004 Athens
2006 Torino (Turin)
2008 Beijing
2010 Vancouver
2012 London
2014 Sochi
2016 Rio de Janeiro
2018 PyeongChang
2020 Tokyo

Πηγή: IOC (2013).

Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί ΑγώνεςΠΙΝΑΚΑΣ
1.1



Λονδίνο το 1743. Ήταν η περίοδος
που η αριστοκρατία άρχισε να έχει
δείχνει ενδιαφέρον στα σπορ, με
αποτέλεσμα να τα βγάλει από τις
απομακρυσμένες περιοχές όπου διε-
ξάγονταν. Για παράδειγμα, τότε άρ-
χισε να αναπτύσσεται ο οργανωμέ-
νος ιππόδρομος, αλλά και να διδά-
σκεται στα δημόσια σχολεία η φυσι-
κή αγωγή και τα αθλήματα ιδιαίτερα
αυτά με μπάλες ως λιγότερο βίαια.

Μια εποχή «κλειδί» για την Ευρώπη
ήταν η βιομηχανική επανάσταση με
τους περισσότερους ανθρώπους να
μετακομίζουν στις πόλεις, όπου υπήρ-
χε μεγάλη δραστηριότητα του αθλη-
τισμού από άτομα της μεσαίας και
υψηλής κοινωνικής τάξης. Οι κανονι-
σμοί που εισήχθηκαν στους αγώνες,
ιδιαίτερα από τα σχολεία, άρχισαν να
γίνονται ευρέως γνωστοί. Παράλληλα
άρχισαν να ιδρύονται Αθλητικές Αρ-
χές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία το 1863.
Ωστόσο ήταν νωρίτερα στην Αμερική
όπου το Κρίκετ, αλλά και το Μπέιζμ-
πολ, ένα από τα πρώτα σπορ, επιση-
μοποίησε και κωδικοποίησε τους κα-
νονισμούς του τη δεκαετία του 1840. 

Στη σύγχρονη εποχή, υπάρχει
ένας αριθμός από γεγονότα πολλα-
πλών αθλημάτων εκτός των χειμερι-
νών και θερινών Ολυμπιακών, τα
οποία μπορεί να μην είναι του ιδίου
επιπέδου, είναι όμως εξίσου σημαν-
τικά για την κοινωνία. Σε αυτά περι-
λαμβάνονται οι Αγώνες Κοινοπολιτεί-
ας που διοργανώθηκαν για να βοη-
θήσουν την ανάπτυξη των εμπορικών
σχέσεων μεταξύ των κρατών της, το

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με Αμαξίδια
που βοηθά την ανάπτυξη του αθλη-
τισμού για τα άτομα με ειδικές ανάγ-
κες και οι Νησιωτικοί Αγώνες που δη-
μιουργούν δεσμούς μεταξύ των πολ-
λών μικρών νησιών ανά τον κόσμο.

Ένα σημαντικό σημείο της πρό-
σφατης αθλητικής ιστορίας, είναι η
σταδιακή αλλαγή του ορισμού της
αθλητικής ιδιότητας, με αποτέλεσμα
την ανάπτυξη του επαγγελματισμού
σε διάφορα αθλήματα που ήταν εμ-
πορικά απρόσιτα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι ο επαγγελματισμός
του Τένις τη δεκαετία του 1960 και
της αποδοχής τελικά των Γκραντ
Σλαμ Όπεν για επαγγελματίες αθλη-
τές (τα Γκραντ Σλαμ είναι τα τέσσε-
ρα μεγαλύτερα τουρνουά του κό-
σμου: το Αυστραλιανό, το Γαλλικό,
το Γουίμπλεντον και το Αμερικανικό).
Στις αρχές του 20ου αιώνα, υπήρχαν
παράνομες πληρωμές σε ποδοσφαι-
ριστές της Αγγλίας με αποτέλεσμα
σύλλογοι όπως η Λιντς να αποκλείον-
ται από το πρωτάθλημα. Στις ΗΠΑ,
ένα ζήτημα που προκάλεσε πολλές
αντικρουόμενες απόψεις αφορούσε
στον κολεγιακό αθλητισμό, όπου τη
δεκαετία του 1880 άρχισαν να προσ-
λαμβάνονται επαγγελματίες προπο-
νητές, αλλά και να αγωνίζονται κρυ-
φο-επαγγελματίες αθλητές (αυτοί
που άλλαζαν συνέχεια ομάδες για οι-
κονομικό όφελος).

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Πόσο σημαντικά είναι τα αθλητικά γε-
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γονότα; Η ιστορία μας αποκαλύπτει
ότι έχουν συμβάλει αρκετά στη δια-
μόρφωση της κοινωνίας και ότι σπου-
δαία άτομα κατάφεραν, πολλές φο-
ρές κόντρα στις πιθανότητες, να δη-
μιουργήσουν κάτι αρχικά μικρό όλα
μαζί όμως διαμόρφωσαν τελικά την
εκτεταμένη βιομηχανία των αθλητι-
κών διοργανώσεων. Ακολουθούν με-
ρικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Η μετατροπή των παράνομων Mar-
quess of Queensberry αγώνων πυγ-
μαχίας του 1867 με χρηματικά έπα-
θλα σε αγώνες πυγμαχίας με κανονι-
σμούς, αποτελεί ένα παράδειγμα της
ανάπτυξης αθλήματος σε βάθος χρό-
νου. Άλλο παράδειγμα αποτελεί ένα
άθλημα που δημιουργήθηκε το 1890
ως δραστηριότητα αναψυχής κλει-
στών χώρων σε χριστιανικό σχολείο
της Νέας Αγγλίας από τον Τζέιμς
Νέισμιθ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος
ανέπτυξε τους δεκατρείς πρώτους
κανονισμούς του μπάσκετ, άθλημα
στο οποίο το 2013 έλαβαν μέρος (σε
διάφορες διοργανώσεις παγκόσμια)
450 εκατομμύρια άτομα, 150 εκατομ-
μύρια περισσότεροι σε σύγκριση με
10 χρόνια νωρίτερα (Basketball Hall
of Fame, 2003; FIBA, 2013).

Έχει επίσης αναφερθεί ότι τα Χρι-
στούγεννα του 1914 στον Α΄ Παγκό-
σμιο πόλεμο οι εχθροπραξίες σταμά-
τησαν προσωρινά για να πραγματο-
ποιηθεί ένας an inter-trench αγώνας
ποδοσφαίρου. Αν και οι σχετικές
αναφορές δεν επαληθεύονται, η ιδέα
επηρέασε πολλούς και έχει γίνει μύ-
θος (Bancroft-Hinchley, 2000). 

Λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλε-

μο, το 1948, ο Λούντβιχ Γκάτμαν
διοργάνωσε στο Στοκ Μάντεβιλ του
Ηνωμένου Βασιλείου ένα αθλητικό
γεγονός για τους βετεράνους του
πολέμου με τραυματισμό στη σπον-
δυλική στήλη. Τέσσερα χρόνια αργό-
τερα με αυτό ως έναυσμα αποφασί-
στηκαν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες
(ατόμων με ειδικές ανάγκες) με την
πρώτη τους διοργάνωσή να πραγμα-
τοποιείται στη Ρώμη το 1960 (Para-
lympic Games, 2003).

Στον Τομ Γουάντελ αποδίδεται η
ιδέα της δημιουργίας των αγώνων
των ομοφυλόφιλων όπου αρχικά
προορίζονταν για Ολυμπιακούς Αγώ-
νες Ομοφυλοφίλων. Ένα αθλητικό
γεγονός στο οποίο δεν θα υπήρχε
κάποιο μίνιμουμ κριτήριο ικανότητας
για συμμετοχή. Η πρώτη διοργάνωσή
τους πραγματοποιήθηκε το 1982 στο
Σαν Φρανσίσκο και οι ΙΧ Αγώνες
Ομοφυλοφίλων διοργανώθηκαν το
2014 στο Κλήβελαντ των ΗΠΑ.

Το 2003, το ποδόσφαιρο που πα-
ραδοσιακά αναπτύχτηκε και παίζεται
από άνδρες, έγινε το νούμερο ένα
άθλημα των γυναικών στο Ηνωμένο
Βασίλειο, όπου το 2005 η Αγγλία
διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών της
UEFA. Το 1999, η Αμερικάνικη ομάδα
κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο Πο-
δοσφαίρου Γυναικών της FIFA, μπρο-
στά σε πλήθος 90.125 θεατών στο
στάδιο Ρόουζ Μπολ της Πόλης Πα-
σαντένα των ΗΠΑ. 

Τα προαναφερόμενα παραδείγμα-
τα δείχνουν τη σημασία και τη συμ-
βολή των αθλητικών γεγονότων στην
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κοινωνία. Αλλά ασφαλώς, η σημαντι-
κότητα του καθενός από αυτά ενα-
πόκειται στο πώς το βλέπει κάποιος.
Δηλαδή, ενώ δεν υπάρχει έρευνα
που να αποδεικνύει την καθολική
αποδοχή τους η ύπαρξη, για παρά-
δειγμα, των αθλητικών γεγονότων
των ομοφυλόφιλων δείχνει το πόσο
ανοικτή είναι πλέον η κοινωνίας. Η
δημιουργία των γεγονότων αυτών
βοήθησε στο να αναχθούν από απλά
μια διοργάνωση αθλητικού περιεχο-
μένου, σε οχήματα για να αναδειχ-
θούν ζητήματα που αφορούν, με την
ευρύτερη έννοια, την κοινωνία όπως
η ομοφυλοφιλία.

Το εύρος της βιομηχανίας των
αθλητικών γεγονότων είναι τέτοιο,
που δύσκολα μπορούν να προσδιορι-
στούν η έκταση και οι στόχοι της κά-
θε αγοράς που περιλαμβάνει. Δεχό-
μενοι αυτό, είναι ακόμα πιο δύσκολο
να προσδιοριστούν τα τμήματα των
αθλητικών αγορών. Εδώ θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη δύο διαφορετικές
παράμετροι. Από οικονομικής πλευ-
ράς, υπάρχουν τα έσοδα από τις
αθλητικές εγκαταστάσεις, από την
υλοποίηση των αθλητικών χορηγιών
αλλά και από τα ίδια τα αθλητικά γε-
γονότα. Από την άλλη πλευρά υπάρ-
χει ένας μεγάλος αριθμός ατόμων
που συμμετέχουν ως αθλητές, σε
διοργανώσεις από απλές όπως τις
ημέρες σχολικού αθλητισμού μέχρι
τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Ο
αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε
άθλημα καταγράφεται, είναι διαθέσι-
μος και υπολογίζεται σε ποσοστά αύ-
ξησής του χρόνο με το χρόνο, δυ-

στυχώς όμως μόνο στις ΗΠΑ και σε
λίγες άλλες χώρες, αλλά και εκεί
αφορούν την επικράτεια συνολικά.
Είναι ωστόσο χρήσιμο να γνωρίζει
κάποιος ότι στις ΗΠΑ στο ποδόσφαι-
ρο συμμετέχουν 9.000.000 γυναίκες,
γεγονός που κατατάσσει το άθλημα
στη δεύτερη θέση του πίνακα με
τους περισσότερους παίκτες άνδρες
και γυναίκες σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσίευε η FIFA για το 2007
(FIFA.com 2012). 

Επίσης, το να κρατηθεί η πολιτική
μακριά από τα σπορ είναι άλλο ένα
ζητούμενο. Από τη μια υπάρχει το
επιχείρημα ότι τα σπορ πρέπει να εί-
ναι πέρα από κάθε πολιτική επιρροή,
συμπεριλαμβανομένων των κυβερνή-
σεων και των πολιτικών κομμάτων.
Ασφαλώς αυτό και είναι ένα θέμα
που χωράει πολύ συζήτηση, αλλά
όταν συνδέεται με συγκεκριμένα γε-
γονότα μπορεί να μην καταλήγει
πουθενά. Για παράδειγμα, οι διοργα-
νώσεις κάθε επιπέδου επηρεάζονται
πολιτικά με διάφορους τρόπους, διό-
τι δεν μπορούν οι διοργανωτές να
μην τηρούν κανονισμούς, όπως της
υγιεινής, της ασφάλειας, της εργα-
σίας των οικονομικών και των αδειών
που ελέγχονται από κρατικούς φο-
ρείς. Από την άλλη πλευρά, υπάρ-
χουν και οι πολιτικές παρεμβάσεις
που είναι κάτι διαφορετικό. Όταν σε
ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται
πολίτικοι κάθε επιπέδου να προσπα-
θούν να παίξουν ρόλο στην διαχείρι-
ση των αθλητικών γεγονότων προκει-
μένου να το αξιοποιήσουν για πολιτι-
κό τους όφελος. Υπάρχουν παρα-
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δείγματα πρωθυπουργών οι οποίοι
προσπάθησαν να βελτιώσουν την ει-
κόνα τους στη κοινή γνώμη ως απο-
τέλεσμα της σχέσης τους με μεγάλα
αθλητικά γεγονότα, αλλά και μειοψη-
φικών ομάδων οι οποίες προσπαθούν
να περάσουν πολιτικά μηνύματα χρη-
σιμοποιώντας αθλητικές διοργανώ-
σεις ως οχήματα (βλ. Κεφάλαιο 4).

Η τεχνολογία έχει παίξει ενδιαφέ-
ροντα ρόλο στην ανάπτυξη των αθλη-
τικών γεγονότων. Οι προσδοκίες των
καταναλωτών και η ζήτηση των ΜΜΕ
οδήγησε σε κάθε είδους καινοτομία
για τη βελτίωση της παρουσίασης και
τον έλεγχο των αθλητικών γεγονό-
των. Στα παραδείγματα περιλαμβάνε-
ται το τένις, όπου η αλλαγή από την
ξύλινη στην ρακέτα σε αυτή με αν-
θρακονήματα βοήθησε στη βελτίωση
της απόδοσης των αθλητών. Στο
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
FIFA 2002 έγινε ανάλογη προσπάθεια
με τις μπάλες των αγώνων να είναι
πιο ελαφριές για να γίνει το άθλημα
πιο συναρπαστικό. Ωστόσο, αυτό δεν
πραγματοποιήθηκε διότι τα σουτ από
μεγάλη απόσταση δεν είχαν δύναμη
για να καταλήξουν σε γκολ! Στο
σκουός όμως, η ανάπτυξη μιας μπά-
λας με έντονο χρώμα στη δεκαετία
του ’80 είχε ως σκοπό να αυξηθεί η
τηλεοπτική κάλυψη που ήταν ανα-
γκαία για το άθλημα, διότι ήταν ο μό-
νος τρόπος να διακρίνεται μέσα από
τους γυάλινους τοίχους που άρχισαν
να αποκτούν τα γήπεδα προκειμένου
να παρακολουθούν τους αγώνες οι
θεατές. Αντίθετα, η τεχνολογία ήταν
κατά του αθλητή της Νότιας Αφρικής

με διπλή αναπηρία στα κάτω άκρα
Όσκαρ Πιστόριους το 2008, όταν η
τελευταία λέξη της τεχνολογίας των
προσθετικών του άκρων από ανθρα-
κονήματα θεωρήθηκε από την Παγ-
κόσμια Ομοσπονδία Στίβου ότι δημι-
ουργούσε αθέμιτο πλεονέκτημα (Ro-
binson, 2008). Άρα σε αυτή την περί-
πτωση η νέα τεχνολογία των προσθε-
τικών για τον Πιστόριους στους
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς
του 2012, τελικά του ήταν μειονέκτη-
μα. Συγκεκριμένα, έχασε την Ολυμ-
πιακή νίκη από τον Βραζιλιάνο Άλαν
Ολιβέρα στην κατηγορία Τ44 των 200
μέτρων, διότι όπως υποστήριξε ο
Ολιβέρα, χρησιμοποιούσε υψηλότερα
προσθετικά πόδια (Willams, 2012).

Επίσης, άλλες εφαρμογές της τε-
χνολογίας όπως η κλήση σε τηλεφω-
νικές υπηρεσίες, έκανε ευκολότερη
την αγορά εισιτηρίων για τους αθλη-
τικούς καταναλωτές, οι δε γιγαντι-
αίες οθόνες πλάσμα στους αγωνιστι-
κούς χώρους επέτρεψαν τις βιντεο-
σκοπημένες επαναλήψεις σε αργή κί-
νηση και κοντινό πλάνο των επίμαχων
και συναρπαστικών φάσεων. Επιπλέ-
ον, η ψηφιακή χρονομέτρηση αλλά
και η εισαγωγή στους αγωνιστικούς
χώρους των συστημάτων Cyclops και
αργότερα Hawk-eye (τεχνολογία η
οποία κρίνει «το μέσα ή το έξω» στις
γραμμές των αγωνιστικών χώρων)
προσέδωσε στην αθλητική επίδοση
ακριβέστερο προσδιορισμό. Το λογι-
σμικό αυτό προσομοίωσης έχει βοη-
θήσει την εκπαίδευση των θεατών
στις λεπτές τεχνικές ιδιομορφίες του
κρίκετ και έχει αυξήσει την ποιότητα
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θέασης και τηλεθέασης στο τένις. Το
δικαίωμα των τενιστών να αξιοποιούν
την τεχνολογία για να εξετάζουν κα-
τά πόσο η μπαλιά τους ήταν μέσα ή
έξω έγινε γρήγορα μέρος των αγώ-
νων και της παρακολούθησής τους.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των τη-
λεοπτικών μεταδόσεων, έχει αξιοποι-
ηθεί επίσης πάρα πολύ για την αύξη-
ση της τηλεθέασης των αθλητικών
γεγονότων. Άλλο ένα καλό παράδειγ-
μα, είναι το λογισμικό που αξιοποιεί-
ται πλέον ευρέως από επιχειρήσεις
με το οποίο αναλύονται οι αγώνες
ποδοσφαίρου για τους συλλόγους-
πελάτες τους. Η ProZon έχει συμβλη-
θεί με πολλές ομάδες της Αγγλικής
Premier League για την παραγωγή
λεπτομερών στατιστικών στοιχείων
των αγώνων και των παικτών, αμέ-
σως μετά κάθε αθλητική συνάντηση.

Με τα πιο πάνω παραδείγματα
μπορεί κάποιος να δει ξεκάθαρα πό-
σο πολύ έχει αναπτυχθεί η τεχνολο-
γία στον τομέα της επικοινωνίας των
αθλητικών γεγονότων, με σκοπό την
αύξηση των θεατών, των τηλεθεατών
και ταυτόχρονα την ενίσχυση των
εσόδων από διαφορετικά είδη χορη-
γιών και μέσων διαφήμισης. Οι μπά-
λες ποδοσφαίρου Adidas Fevernova
που χρησιμοποιήθηκαν στο Παγκό-
σμιο Κύπελλο FIFA 2002 και οι πίνα-
κες για ψηφιακή χρονομέτρηση – κα-
ταγραφή του σκορ που προμήθευ-
σαν διάφορες επιχειρήσεις, όπως η
Siemens, αποκόμισαν τη μέγιστη τη-
λεοπτική προβολή. Η Adidas το κάνει
αυτό πολύ καλά σε κάθε Παγκόσμιο
Κύπελλο της FIFA, με το να παράγει

νέες μπάλες οι οποίες παρουσιάζον-
ται ως υπερέχουσες τεχνολογικά. Για
παράδειγμα, η μπάλα +Teamgeist
του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2006
στη Γερμανία, αναφέρθηκε ότι ήταν
πιο σφαιρική, αξιοποιώντας τον μι-
κρότερο αριθμό τεμαχίων, και το τε-
χνολογικά εξελιγμένο υλικού των
στοιχείων που συγκροτούσαν το τοί-
χωμά της. Η μπάλα της Adidas Jabu-
lani για το Παγκόσμιο κύπελλο του
2010 στη Νότιο Αφρική, είχε ανάλο-
γα στοιχεία τα οποία υποτίθεται ότι
βελτίωναν την αεροδυναμική της πο-
ρεία. Ωστόσο σύμφωνα με τους παί-
κτες στην πραγματικότητα την έκανε
περισσότερο απρόβλεπτη. Επίσης, οι
οθόνες πλάσμα δεν τραβούν μόνο
την προσοχή στις επαναλήψεις των
φάσεων αλλά δείχνουν και διαφημί-
σεις. Τέλος, το ιντερνέτ έχει ξεκάθα-
ρα γίνει πλέον ένα σημαντικό όχημα
για τις ενέργειες επικοινωνίας του
αθλητικού μάρκετινγκ όχι απλά για
την πώληση εισιτηρίων και προϊόντων
των συλλόγων, αλλά και για τη μετά-
δοση αγώνων τους μέσω διαδικτύου. 

Η ανάπτυξη του αθλητισμού βασί-
ζεται στη μοναδική ικανότητα των
αθλητικών γεγονότων να προσφέ-
ρουν θέαμα. Όσο περισσότεροι άν-
θρωποι παρακολουθούν αθλητικούς
αγώνες, τόσο περισσότερο ο αριθ-
μός των νέων και έμπειρων αθλητών
θα αυξάνεται. Ωστόσο, το γεγονός
αυτό δεν προάγει την σταθερή ανά-
πτυξη του αθλητισμού. Για παράδειγ-
μα, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα δημό-
σια γήπεδα τένις γεμίζουν κατά τη
διάρκεια του Γουίμπλεντον, αλλά επι-
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στρέφουν σε ελαφρύτερη χρήση λί-
γο μετά τη λήξη του.

Κατά συνέπεια, σκοπός των αθλη-
τικών αρχών δεν είναι μόνο να αξιο-
ποιούν τα αθλητικά γεγονότα ως ευ-
καιρίες «ελάτε να συμμετέχετε», αλ-
λά επίσης να δημιουργούν μηχανι-
σμούς οι οποίοι μετατρέπουν τις
αθλητικές εμπειρίες σε μακροχρόνια
συμμετοχική σχέση. Η ανάπτυξη του
ενδιαφέροντος στο χάντμπολ, για
παράδειγμα, ενός σχετικά νέου σπορ
στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα αποτελέ-
σει ένα σημείο ενδιαφέροντος των
άγγλων ως αποτέλεσμα της μεγάλης
δημοφιλίας του στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Λονδίνο 2012. 

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

Οι δραστηριότητες της βιομηχανίας
των αθλητικών γεγονότων μπορούν
να ταξινομηθούν ανάλογα με τα χα-
ρακτηριστικά τους. Διοργανώνονται
για άνδρες και γυναίκες ατόμων ειδι-
κών αναγκών και μη. Υπάρχουν αυτά
που έχουν ένα άθλημα και άλλα με
αριθμό αθλημάτων, κάποια από τα
οποία είναι διαθέσιμα σε παγκόσμιο
επίπεδο και κάποια σε συγκεκριμένες
χώρες. Σε σχέση με τη διάρκειά
τους, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι
διεξαγωγής, από μια μέρα έως ένα
έτος. Σε κοινωνικοοικονομική διάστα-
ση, υπάρχουν γεγονότα για ερασιτέ-
χνες και επαγγελματίες, αλλά και
αγώνες συμμετοχής ή θέασης, αθλη-
τών αναψυχής ή υψηλού επιπέδου. 

Ορισμένα αθλητικά γεγονότα σχε-
διάζονται ειδικά για τους θεατές ή τη
συμμετοχή. Αυτό βασικά αποτελεί
ταξινόμηση με εμπορικό προσανατο-
λισμό, διότι τα έσοδα προέρχονται
από το ένα είδος ή το άλλο. Για πα-
ράδειγμα, ένα τουρνουά Μπάτμιντον
με 32 παίκτες μπορεί να το παρακο-
λουθήσουν χιλιάδες θεατές εάν είναι
το εθνικό πρωτάθλημα της Μ. Βρε-
τανίας. Ωστόσο, εάν είναι ένας αγώ-
νας κάποιου μικρού συλλόγου, μπο-
ρεί να μην το παρακολουθήσουν πε-
ρισσότεροι από τους φίλους και τα
μέλη των οικογενειών των αθλητών.
Τα έσοδα του πρώτου αγώνα θα
προέλθουν προφανώς και κυρίως
από τα εισιτήρια των φιλάθλων, ενώ
του δεύτερου από το κόστος συμμε-
τοχής. Τα γεγονότα πολλαπλών
αθλημάτων, όπως για παράδειγμα οι
αγώνες της Κοινοπολιτείας, οι Ολυμ-
πιακοί και οι Παναμερικανικοί μπο-
ρούν να ταξινομηθούν ως θεατών,
αλλά και ως συμμετοχής, με βάση τα
έσοδά τους τα οποία προέρχονται
από φιλάθλους αλλά και από τους
συμμετέχοντες. Σε σχέση με το ποι-
ος θα συμμετέχει στα αθλητικά γεγο-
νότα ορίζεται από τους διοργανωτές
και ιδιοκτήτες τους. Συγκεκριμένα,
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι προ-
φανώς τα πρώτα που θα δημιουργή-
σουν αθλητικά γεγονότα από μικρές
ηλικίες μέχρι τα πανεπιστήμια με συ-
ναγωνισμούς ενδο-σχολικούς και
έξω-σχολικούς. Το ίδιο συμβαίνει με
τους αθλητικούς συλλόγους ακόμα
και την εκκλησία, διοργανώνοντας
αγώνες που απευθύνονται σε άτομα
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κάθε ηλικίας και ικανότητας. Μερικοί
σύλλογοι ιδρύθηκαν για να αναπτύ-
ξουν ερασιτεχνικά αθλήματα, αλλά
έχουν εξελιχθεί σε επαγγελματικούς.
Για παράδειγμα ο αθλητικός σύλλο-
γος κρίκετ Σεντ Ντομίνγκο στο Λί-
βερπουλ της Αγγλίας ιδρύθηκε το
1878, προκειμένου να συμμετέχουν
οι πιστοί της εκκλησίας του Αγίου
Ντομίνγκο, αργότερα όμως άλλαξε
το όνομά του σε Έβερτον. Ο ποδο-
σφαιρικός σύλλογος Άστον Βίλα είχε
ανάλογη ίδρυση το 1874 για πιστούς
ομώνυμης εκκλησίας στην περιοχή
Άστον του Μπέρμινχαμ της Μ. Βρε-
τανίας.

Πολλά αθλητικά γεγονότα είναι μέ-
ρος ομίλων εταιριών ψυχαγωγίας.
Μεγάλες διοργανώσεις οι οποίες
αποτελούνται από δραστηριότητες
αναψυχής και ελεύθερου χρόνου
μπορεί να περιλαμβάνουν και αθλη-
τικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα
ενός φεστιβάλ μουσικής, τεχνών και
άλλων κοινωνικών γεγονότων. Σύνθε-
τα αθλητικά γεγονότα όπως οι Ολυμ-
πιακοί, και οι αγώνες της Κοινοπολι-
τείας έχουν τους συναγωνισμούς ως
κύριο μέρος τους, αλλά περιλαμβά-
νουν και προγράμματα γεγονότων τα
οποία συχνά διαρκούν πολύ περισσό-
τερο πριν και μετά τη διοργάνωση
τους. Το «φεστιβάλ φιλίας» άρχισε
να διεξάγεται στο Μάνσεστερ στις
αρχές του 2002, αρκετούς μήνες
πριν τους αγώνες της Κοινοπολιτεί-
ας. Περιελάμβανε δραστικότητες τέ-
χνης, μουσικής και εκπαίδευσης για
άτομα κάθε ηλικίας, τόσο για τους
κατοίκους της πόλης των αγώνων,

όσο και για τους τουρίστες. Η Ολυμ-
πιακή λαμπαδηδρομία του Μάνσε-
στερ το 2002, που ήταν αντιγραφή
αυτής των Ολυμπιακών αγώνων του
Σίδνεϊ το 2000, διήρκεσε τρεις μήνες
κατά τους οποίους οι λαμπαδηδρό-
μοι διέσχισαν τις χώρες της Κοινοπο-
λιτείας και του Ηνωμένου Βασιλείου,
όπου το γεγονός αυτό μετατρέπον-
ταν σε καταλύτη εκδηλώσεων που
διοργάνωνε η κάθε πόλη από την
οποία πέρναγε πριν καταλήξει στο
Λονδίνο για τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 2012. Η συγκεκριμένη λαμ-
παδηδρομία υπήρξε μια πολύ πετυ-
χημένη περιήγηση του Ηνωμένου Βα-
σιλείου. Για παράδειγμα έχει δημοσι-
ευτεί ότι το 35% των κατοίκων της
Κορνουάλης την παρακολούθησε σε
κάποιο σημείο της διαδρομής της
(Falmouth, 2012).

Οι αθλητικές διοργανώσεις, δεν
έχουν όλες την αγωνιστική δραστη-
ριότητα ως βασικό τους στοιχείο.
Υπάρχουν οι εμπορικές αθλητικές εκ-
θέσεις, τα αθλητικά συνέδρια, το
λανσάρισμα αθλητικών προϊόντων
και οι εμφανίσεις αθλητικών προσω-
πικοτήτων σε εκδηλώσεις. Επίσης και
ευρύτερα, αν και δεν υπάρχει αθλη-
τική δραστικότητα στην τελετή απο-
νομής του ετήσιου βραβείου αθλητι-
κής προσωπικότητας του BBC, υπάρ-
χει συναγωνισμός για το ποιος θα
πάρει το πολύτιμο βραβείο.

Παρόλο που το βιβλίο αυτό σχετί-
ζεται περισσότερο με τα αγωνιστικά
αθλητικά γεγονότα, είναι σημαντικό
να παρουσιαστεί η συγκεκριμένη βιο-
μηχανία στην ευρύτερή της μορφή.
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